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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ И ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОДПИСАХА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Прокуратурата на Република България сключиха 
меморандум за сътрудничество. Документът беше официално подписан от председателя на УС на АИКБ Васил Велев и 
главния прокурор Иван Гешев. Целта на споразумението е двете организации да си партнират при разработването и 
изпълнението на комплексни мерки за предотвратяване, установяване и санкциониране на нарушенията на 
нормативните правила във всички области на стопанството. 
За АИКБ е изключително важно не просто да бъдат констатирани наличието на сиви практики и да бъдат 
идентифицирани противозаконните действия в областта на енергетиката, строителството, транспорта, лицензионните и 
другите регулаторни режими, но и нарушителите да бъдат наказвани с оглед възпиращо действие и превенция. Сивата 
икономика, корупционните практики и липсата на сигурност за инвестициите са сред основните фактори за задържане на 
ръста на българската икономика. АИКБ може и има готовност да окаже съдействие на Прокуратурата с обективен и 
компетентен анализ на дейности в различни сектори на икономическия живот в страната. 

 
АИКБ ще сигнализира Прокуратурата при 
констатирани нередности, пораждащи 
съмнение за извършването на 
противозаконна дейност като корупция, 
безстопанственост в публични предприятия, 
които са държавна или общинска 
собственост, пазарни манипулации при 
търговията с електроенергия, кражби на 
предприятия, източване на обществените 
фондове чрез злоупотреби с инвалидни 
пенсии, получаване на наследващи се 
обезщетения за безработица и болнични, 
издаване на решения на органите на 
медицинската експертиза при установяване 
на работоспособността, вида и степента на 
увреждане на лица в нарушение на 
нормативната уредба и др. 

В меморандума е записано още, че ще се проучват и прилагат добри европейски и световни практики в 
противодействието на корупцията, изпирането на пари и данъчните престъпления. А страните ежегодно ще извършват 
преглед на изпълнението на този меморандум. 
 
Vesti.bg 
 
√ Прокуратурата и АИКБ подписаха меморандум за сътрудничество 
Миналата година прокуратурата сключи меморандум за сътрудничество и разбирателство с КНСБ, КТ "Подкрепа" и 
КРИБ 
Прокуратурата и АИКБ ще си сътрудничат при разработването и изпълнението на комплексни мерки за предотвратяване, 
своевременно установяване и санкциониране на нарушенията на нормативните правила във всички области на 
стопанството. 
Това е записано в меморандум, който подписали главният прокурор Иван Гешев и председателят на Управителния съвет 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, съобщиха от прокуратурата. 
АИКБ ще сигнализира ПРБ при констатирани нередности, пораждащи съмнение за извършването на противозаконна 
дейност като корупция, безстопанственост в публични предприятия, които са държавна или общинска собственост, 
пазарни манипулации при търговията с електроенергия, кражби на предприятия, източване на обществените фондове 
чрез злоупотреби с инвалидни пенсии, получаване на наследяващи се обезщетения за безработица и болнични, 
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издаване на решения на органите на медицинската експертиза при установяване на работоспособността, вида и степента 
на увреждане на лица в нарушение на нормативната уредба и др. 
При необходимост Асоциацията ще подпомага експертно разработването на методически и организационни мерки за 
разкриването и разследването на престъпления в области, изискващи специфични знания- капиталови и/или енергийни 
пазари, киберпрестъпления, изпиране на пари, данъчни и имотни измами, неправомерно управление на отпадъци и др. 
В меморандума е записано още, че ще се проучват и прилагат добри европейски и световни практики в 
противодействието на корупцията, изпирането на пари и данъчните престъпления. 
Миналата година прокуратурата сключи меморандум за сътрудничество и разбирателство с КНСБ, КТ "Подкрепа" и КРИБ. 
 
Dnes.bg  
 
√ Иван Гешев и шефът на АИКБ Васил Велев с Меморандум за сътрудничество 
Документът предвижда сътрудничество между двете институции 
Главният прокурор Иван Гешев и председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) Васил Велев подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество, съобщиха от прокуратурата. 
Документът предвижда взаимодействие между Прокуратурата на Република България (ПРБ) и АИКБ при разработването 
и изпълнението на комплексни мерки за предотвратяване, своевременно установяване и санкциониране на нарушенията 
на нормативните правила във всички области на стопанството. 
АИКБ ще сигнализира ПРБ при констатирани нередности, пораждащи съмнение за извършването на противозаконна 
дейност като корупция, безстопанственост в публични предприятия, които са държавна или общинска собственост, 
пазарни манипулации при търговията с електроенергия, кражби на предприятия, източване на обществените фондове 
чрез злоупотреби с инвалидни пенсии, получаване на наследяващи се обезщетения за безработица и болнични, 
издаване на решения на органите на медицинската експертиза при установяване на работоспособността, вида и степента 
на увреждане на лица в нарушение на нормативната уредба и др. 
При необходимост Асоциацията ще подпомага експертно разработването на методически и организационни мерки за 
разкриването и разследването на престъпления в области, изискващи специфични знания- капиталови и/или енергийни 
пазари, киберпрестъпления, изпиране на пари, данъчни и имотни измами, неправомерно управление на отпадъци и др., 
отчитат от държавното обвинение. 
В меморандума е записано още, че ще се проучват и прилагат добри европейски и световни практики в 
противодействието на корупцията, изпирането на пари и данъчните престъпления. 
През 2020 година ПРБ сключи Меморандум за сътрудничество и разбирателство с КНСБ, КТ „Подкрепа“ и КРИБ. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Прокуратурата подписа меморандум за сътрудничество с АИКБ  
Двете организации ще си партнират при разработването и изпълнението на мерки за предотвратяване, 
установяване и санкциониране на нарушения 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Прокуратурата на Република България сключиха 
меморандум за сътрудничество. 
Документът беше официално подписан днес от председателя на УС на АИКБ Васил Велев и главния прокурор Иван Гешев. 
Целта на споразумението е двете организации да си партнират при разработването и изпълнението на комплексни 
мерки за предотвратяване, установяване и санкциониране на нарушенията на нормативните правила във всички области 
на стопанството. 
За АИКБ е изключително важно не просто да бъдат констатирани наличието на сиви практики и да бъдат 
идентифицирани противозаконните действия в областта на енергетиката, строителството, транспорта, лицензионните и 
другите регулаторни режими, но и нарушителите да бъдат наказвани с оглед възпиращо действие и превенция, 
съобщават от АИКБ. Сивата икономика, корупционните практики и липсата на сигурност за инвестициите са сред 
основните фактори за задържане на ръста на българската икономика. АИКБ може и има готовност да окаже съдействие 
на Прокуратурата с обективен и компетентен анализ на дейности в различни сектори на икономическия живот в 
страната, допълват те. 
АИКБ ще сигнализира Прокуратурата при констатирани нередности, пораждащи съмнение за извършването на 
противозаконна дейност като корупция, безстопанственост в публични предприятия, които са държавна или общинска 
собственост, пазарни манипулации при търговията с електроенергия, кражби на предприятия, източване на 
обществените фондове чрез злоупотреби с инвалидни пенсии, получаване на наследващи се обезщетения за 
безработица и болнични, издаване на решения на органите на медицинската експертиза при установяване на 
работоспособността, вида и степента на увреждане на лица в нарушение на нормативната уредба и др. 
В меморандума е записано още, че ще се проучват и прилагат добри европейски и световни практики в 
противодействието на корупцията, изпирането на пари и данъчните престъпления. Страните ежегодно ще извършват 
преглед на изпълнението на този меморандум. 
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В. Труд 
 
√ Прокуратурата и АИКБ подписаха Меморандум за сътрудничество  
На 12.04.2021 г., в Съдебната палата в гр. София, главният прокурор на Република България Иван Гешев и председателят 
на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев подписаха 
Меморандум за разбирателство и сътрудничество. Това съобщиха от пресслужбата на държавното обвинение. 
Документът предвижда взаимодействие между Прокуратурата на Република България (ПРБ) и АИКБ при разработването 
и изпълнението на комплексни мерки за предотвратяване, своевременно установяване и санкциониране на нарушенията 
на нормативните правила във всички области на стопанството.  
АИКБ ще сигнализира ПРБ при констатирани нередности, пораждащи съмнение за извършването на противозаконна 
дейност като корупция, безстопанственост в публични предприятия, които са държавна или общинска собственост, 
пазарни манипулации при търговията с електроенергия, кражби на предприятия, източване на обществените фондове 
чрез злоупотреби с инвалидни пенсии, получаване на наследяващи се обезщетения за безработица и болнични, 
издаване на решения на органите на медицинската експертиза при установяване на работоспособността, вида и степента 
на увреждане на лица в нарушение на нормативната уредба и др. 
При необходимост Асоциацията ще подпомага експертно разработването на методически и организационни мерки за 
разкриването и разследването на престъпления в области, изискващи специфични знания- капиталови и/или енергийни 
пазари, киберпрестъпления, изпиране на пари, данъчни и имотни измами, неправомерно управление на отпадъци и др.    
В меморандума е записано още, че ще се проучват и прилагат добри европейски и световни практики в 
противодействието на корупцията, изпирането на пари и данъчните престъпления. 
През 2020 година ПРБ сключи Меморандум за сътрудничество и разбирателство с КНСБ, КТ „Подкрепа“ и КРИБ. 
 
БНР 
 
√ АИКБ ще сигнализира прокуратурата за корупция, пазарни манипулации, източване на фондове  
Асоциацията на индустриалния капитал в България ще подпомага прокуратурата при разследване на финансови и 
киберпрестъпления, както и такива в сферата на енергетиката и екологията. 
Работодателската организация ще сигнализира държавното обвинение при нередности, пораждащи съмнение за 
корупция, пазарни манипулации при търговия с електроенергия, източване на обществени фондове. 
Това предвижда Меморандум за разбирателство и сътрудничество, подписан от главния прокурор Иван Гешев и 
председателя на Управителния съвет на Асоциацията Васил Велев. 
Прокуратурата вече подписа подобни документи с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и 
двата най-големи синдиката - КНСБ и КТ „Подкрепа“. 
 
Actualno.com 
 
√ Иван Гешев и председателят на АИКБ Васил Велев подписаха Меморандум за сътрудничество 
Главният прокурор Иван Гешев и председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) Васил Велев подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество, съобщиха от прокуратурата. 
Документът предвижда взаимодействие между Прокуратурата на Република България (ПРБ) и АИКБ при разработването 
и изпълнението на комплексни мерки за предотвратяване, своевременно установяване и санкциониране на нарушенията 
на нормативните правила във всички области на стопанството.  
АИКБ ще сигнализира ПРБ при констатирани нередности, пораждащи съмнение за извършването на противозаконна 
дейност като корупция, безстопанственост в публични предприятия, които са държавна или общинска собственост, 
пазарни манипулации при търговията с електроенергия, кражби на предприятия, източване на обществените фондове 
чрез злоупотреби с инвалидни пенсии, получаване на наследяващи се обезщетения за безработица и болнични, 
издаване на решения на органите на медицинската експертиза при установяване на работоспособността, вида и степента 
на увреждане на лица в нарушение на нормативната уредба и др.  
При необходимост Асоциацията ще подпомага експертно разработването на методически и организационни мерки за 
разкриването и разследването на престъпления в области, изискващи специфични знания- капиталови и/или енергийни 
пазари, киберпрестъпления, изпиране на пари, данъчни и имотни измами, неправомерно управление на отпадъци и др. 
В меморандума е записано още, че ще се проучват и прилагат добри европейски и световни практики в 
противодействието на корупцията, изпирането на пари и данъчните престъпления. През 2020 година ПРБ сключи 
Меморандум за сътрудничество и разбирателство с КНСБ, КТ „Подкрепа“ и КРИБ. 
 
Lex.bg  
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал ще си сътрудничи с прокуратурата 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще подпомага прокуратурата за разследването на 
престъпления в области, които изискват специфични знания – капиталови и/или енергийни пазари, киберпрестъпления, 
изпиране на пари, данъчни и имотни измами, неправомерно управление на отпадъци и др. Нейни специалисти ще 
участват при необходимост при разработването на методически и организационни мерки. 
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Това следва от пописания днес между главния прокурор Иван Гешев и председателя на Управителния съвет на АИКБ 
Васил Велев Меморандум за разбирателство и сътрудничество. 
Държавното обвинение и работодателската организация ще работят заедно за разработването и изпълнението на 
комплексни мерки за предотвратяване, своевременно установяване и санкциониране на нарушенията на нормативните 
правила във всички области на стопанството. 
АИКБ ще сигнализира прокуратурата при констатирани нередности, пораждащи съмнение за корупция, 
безстопанственост в публични предприятия, които са държавна или общинска собственост, пазарни манипулации при 
търговията с електроенергия, кражби на предприятия, източване на обществените фондове чрез злоупотреби с 
инвалидни пенсии, получаване на наследяващи се обезщетения за безработица и болнични, издаване на решения на 
органите на медицинската експертиза при установяване на работоспособността, вида и степента на увреждане на лица в 
нарушение на нормативната уредба и др, съобщиха от прокуратурата 
В меморандума е записано още, че ще се проучват и прилагат добри европейски и световни практики в 
противодействието на корупцията, изпирането на пари и данъчните престъпления. 
Прокуратурата вече подписа меморандуми за сътрудничество и разбирателство с Конфедерацията на работодателите 
индустриалците в България и двамата най-големи синдиката – КНСБ и КТ „Подкрепа“. 
 
Traffic News 
 
√ Главният прокурор и председателят на АИКБ подписаха Меморандум за сътрудничество 
Ще се проучват и прилагат добри европейски и световни практики  
Главният прокурор на Република България Иван Гешев и председателят на Управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество. 
Документът предвижда взаимодействие между Прокуратурата на Република България (ПРБ) и АИКБ при разработването 
и изпълнението на комплексни мерки за предотвратяване, своевременно установяване и санкциониране на нарушенията 
на нормативните правила във всички области на стопанството.  
АИКБ ще сигнализира ПРБ при констатирани нередности, пораждащи съмнение за извършването на противозаконна 
дейност като корупция, безстопанственост в публични предприятия, които са държавна или общинска собственост, 
пазарни манипулации при търговията с електроенергия, кражби на предприятия, източване на обществените фондове 
чрез злоупотреби с инвалидни пенсии, получаване на наследяващи се обезщетения за безработица и болнични, 
издаване на решения на органите на медицинската експертиза при установяване на работоспособността, вида и степента 
на увреждане на лица в нарушение на нормативната уредба и др. 
При необходимост Асоциацията ще подпомага експертно разработването на методически и организационни мерки за 
разкриването и разследването на престъпления в области, изискващи специфични знания- капиталови и/или енергийни 
пазари, киберпрестъпления, изпиране на пари, данъчни и имотни измами, неправомерно управление на отпадъци и 
др.    
В меморандума е записано още, че ще се проучват и прилагат добри европейски и световни практики в 
противодействието на корупцията, изпирането на пари и данъчните престъпления. 
През 2020 година ПРБ сключи Меморандум за сътрудничество и разбирателство с КНСБ, КТ „Подкрепа“ и КРИБ. 
 
Дарик  
 
√ Безплатен университет и платен стаж за 6000 студенти 
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 пред NOVA 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. 
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„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. 
 
В. Монитор 
 
√ НАЕСЕН: 6000 студенти без такси и с възможност за стаж 
От тази есен държавата ще плаща таксите за университет на над 6000 студенти. Младежите ще могат да започнат и стаж 
по специалността в 200 компании от цялата страна. След приключване на тяхното образование ще бъдат наети на трудов 
договор в предприятията за период от 5 години, обясни пред Нова ТВ Росица Стелиянова от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
Целта на новата възможност е младите хора да продължат образованието си и да се реализират в България, както и да ги 
привлече към специалности, за които има глад за висококвалифицирани кадри. „Недостигът е най-вече в областта на 
електротехниката и електрониката, информационните технологии, машиностроенето, металообработването и 
хранително-вкусовата промишленост”, коментира още Росица Стелиянова. 
Новата наредба 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. 
 
Iskra.bg 
 
√ Наесен: 6000 студенти ще се обучават без такси и с възможност за стаж 
От тази есен годишните университетски такси на над 6000 студенти ще бъдат поети от държавата, а младежите ще могат 
да започнат стаж по специалността си в 200 компании от цялата страна. След като завършат образованието си, бъдещите 
експерти ще бъдат наети в предприятията на трудов договор за период от 5 години. Това обясни пред „NOVA“ Росица 
Стелиянова от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Целта е новата възможност да отвори врати пред младите хора у нас, които да продължат своя образователен път в 
страната и да не се допуска родните специалисти да търсят реализация в чужбина.  
Полагат се усилия и висококвалифицираните кадри да бъдат привлечени към направления, при които се наблюдава 
сериозен недостиг на компетентни лица. Такъв има най-вече в машиностроенето, електротехниката и електрониката, 
металообработването, хранително-вкусовата промишленост и информационните технологии. 
Новата наредба ще бъде от полза и на учениците в професионалните гимназии, смятат работодателите. 
Едно от големите предприятия за машиностроене в Казанлък към момента е осигурила редовна трудова заетост на над 
1100 души. Водещ проблем там е именно липсата на специалисти, затова от ръководството са решили сами да обучават 
кадрите си, като по тази начин ще си осигурят спокойствието, че ще могат наистина да разчитат на тях. 
Фирмата е от първите желаещи, които са подали документи към образователното министерство и се надяват още от 
новата учебна година при тях да постъпят стажанти. 
Мениджърът на компанията Владимир Спасов заяви, че предприетите действия по никакъв начин не могат да се 
окачествят като утежняване на бюджета, защото става въпрос за добра инвестиция, която може да бъде единствено от 
полза и за двете участващи страни. 
 
Radio TV999 
 
√ 6000 студенти без такси и с възможност за стаж наесен 
От тази есен държавата ще плаща таксите за университет на над 6000 студенти. Младежите ще могат да започнат и стаж 
по специалността в 200 компании от цялата страна. След приключване на тяхното образование ще бъдат наети на трудов 
договор в предприятията за период от 5 години, обясни пред Нова ТВ Росица Стелиянова от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България.  
Целта на новата възможност е младите хора да продължат образованието си и да се реализират в България, както и да ги 
привлече към специалности, за които има глад за висококвалифицирани кадри. „Недостигът е най-вече в областта на 
електротехниката и електрониката, информационните технологии, машиностроенето, металообработването и 
хранително-вкусовата промишленост”, коментира още Росица Стелиянова.  
Новата наредба 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.  

https://www.monitor.bg/bg/a/view/dyrjavata-plashta-obuchenieto-na-studentite-ako-rabotjat-po-specialnostta-si-5-godini-v-bylgarija-237768
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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. 
 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Михаил Околийски: Не може да бъде поставена втора доза от различна ваксина 
Не може да бъде поставяна втора доза от различна ваксина. Това заяви в "Денят започва" доц. Михаил Околийски, 
представител на Световната здравна организация за България. По думите му няма клинични изследвания, че това ще 
бъде ефективно. Той коменитра, че цялата дискусия около "Астра Зенека" е политическа, повлияна от "други фактори". 
Никой не си даваше сметка какво ще бъде влиянието на коронавируса върху психиката на хората, които го преболедуват, 
каза доц. Околийски, като цитира изследване на Оксфордския университет и Световната здравна организация, според 
което всеки трети преболедувал развива някакво психично страдание до 6 месеца. 
Изразява се в депресия, паническо разстройство, може да се отключат и по-дълбоки страдания. Те биха имали сериозно 
въздействие не само върху индивидуално върху човека, но и обществено, което пък води до сериозни социални и 
икономически загуби, заяви доц. Околийски. 
Акад. Петрунов: Смесването на ваксини от различни видове е неправилно 
Според него решението трябва да е мултисекторно, тъй като това не е проблем само на здравната система. Въпрос е на 
политически ангажимент на най-високо ниво. В тази област не трябва да се хабят гръмки думи, а да се инвестират 
сериозни средства, призова доц. Околийски. 
Нужна е и законодателна инициатива в следващия парламент, за да бъде гарантирана безопасността на уязвимите групи, 
каза още той. 
 
√ Пак фалшиви съобщения от името на "Български пощи“  
"Български пощи“ ЕАД уведомява, че има активизиране на разпращане на нов вид фалшиви електронни съобщения от 
името и/или с логото на дружеството. 
В тях се информира "получателят на пратка“, че е заявен грешен адрес на доставка и за да се коригира адресът, клиентът 
трябва да заплати определена сума. 
"Български пощи“ ЕАД отново обръща внимание, че не изпраща тези съобщения, не изисква по имейл заплащане на 
такси за доставка, освобождаване от митница, корекция на адрес и др., не провежда анкети или игри, не раздава 
награди и при никакви поводи не изисква лични данни от дебитна или кредитна карта. 
 
√ От 1 май ще издават само електронни рецепти за лекарства  
Хартиените рецепти са на път да останат в историята. От 1 май медиците трябва да издават, а аптеките да изпълняват 
само електронни рецепти. 18 дни преди крайния срок има лекари и фармацевти, които още не са готови да изпълнят 
новите изисквания. 
От началото на годината до края на април лекари и аптеки трябва да се подготвят да издават и изпълняват само 
електронни рецепти. 
"Аптеките са готови за електронното здравеопазване. Всички имат инсталиран и ъпдейтнат софтуер. Въпросът 
е, че колегите споменават, че твърде малко рецепти пристигат до тях. Все още повечето рецепти са хартиени", 
коментира Димитър Маринов - главен секретар на Българския фармацевтичен съюз. 
Оказва се, че не всички аптеки в София са готови да изпълнят електронна рецепта. 
"Върви процес на напасване на софтуерите на аптеките, за да можем да изпълняваме рецепти, издадени от лекари 
по електронен път", заяви Антон Вълев от Българската аптечна Камара. 
"Ако ние издадем електронна рецепта на дадено лице и той отиде в аптеката, където нямат готовност да обработят 
електронната рецепта - той трябва да се върне до нас, за да анулираме електронната рецепта и да преиздадем хартиена 
такава", заяви д-р Деница Даскалова - общопрактикуващ лекар. 
В аптека, която посещаваме, до момента е изпълнена само една електронна рецепта за медикаменти, които се отпускат 
по здравна каса. 
"Трябва да се пусне тази функционалност по отношение на свободната продажба, което не е проблем, защото 
фирмите имат готовност да го направят", заяви Николай Костов - председател на Асоциацията на собствениците 
на аптеки. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/akad-petrunov-smesvaneto-na-vaksini-ot-razlichni-vidove-e-nepravilno-1103519news.html
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"Тези неща ще могат да се изчистят и ще се видят до каква степен са напреднали софтуерните фирми, когато започне 
масово изписване на електронни рецепти", заяви Димитър Маринов - главен секретар на Българския фармацевтичен 
съюз. 
Доктор Михов е в готовност да издава електронни рецепти. 
"Системата вече работи, изчистени са някои бъгове, които имаше. Би трябвало проблемите да са малко. Винаги 
възникват такива в процеса на работа. Имаме още две седмици, през които ще действаме активно", заяви д-р 
Михаил Михов. 
"Дали ще издържи системата, ще разберем след 1 май", прогнозира Димитър Маринов - главен секретар на Българския 
фармацевтичен съюз. 
"Ще можем да изпълняваме рецепти, като е твърде оптимистично да кажем, че всички казуси ще бъдат изчистени", 
допълни Антон Вълев от Българската аптечна камара. 
Хартиени рецепти, издадени преди първи май, ще се признават в аптеките до октомври. 
"Остава изписването в рецептурните книжки. Въвеждането на изписаните медикаменти", каза д-р Михаил Михов. 
Лекарите напомнят, че издаването на електронна рецепта не отменя прегледа в кабинета им. 
 
√ България е сред първите държави, които създават храна за Космоса  
Усвояването на Космоса e въпрос не само на желание, а и на много добро планиране и изчисление. Със своите учени 
България определено е дала нещо в тази мисия. Българите са третата нация, която създава храна за космонавтите и 
първата, която прави оранжерия в Космоса. И не само. Поводите за гордост не са единствено от миналото, защото 
учените в БАН продължават да работят и създават апаратура, която приближава човека до Марс. 
Ако започнем от храната, непременно ще трябва да се похвалим. Освен че сме от първите, пригодили храната за 
Космоса, българската кухня е и от най-предпочитаните сред космонавтите. 
"Казват, че българската храна е една от най-вкусните. Гъбена супа, мисля, че мусака имаше някъде. Основно 
зеленчуци, плодове. Това са плодове, сливи, праскови, ягоди", разказа проф. д-р Георги Желев от Институт за 
космически изследвания и технологии. 
50 на 50 см - толкова е първата оранжерия в Космоса и тя пак е наша. 
"Ето така изглежда българската космическа оранжерия. Зелени растения - марули, репички. Което е важно за 
изхранването на хората, когато тръгнем да овладяваме вече Марс", казва проф. д-р Георги Желев. 
Марс все още е дестинация, за която планирането е трудно. Но и в това планиране българските учени имат пръст. Около 
съседната ни планета сега кръжи наш специален апарат, който помага да изчислим какво е нужно, за да изпратим човек 
до там. 
"Той е измерил количеството радиация по целия път до Марс. Тоест каква доза радиация ще получат космонавтите 
и съответно какви мерки трябва да се вземат, за да не я получават, ако е по-голяма", казва проф. д-р Георги Желев. 
Апаратът и в тази минута предава данните, а учените от цял свят разчитат на него. Кога ще стигнем и до Марс още е 
смело да кажем, но погледнато от българския институт всяка космическа цел изглежда близо. 
 
БНР 
 
√ Президентът: Трябва да имаме яснота и стабилно правителство  
Нямам никакво намерение да бавя свикването на Народното събрание. Нека видим обнародването на списъка на 
народните представители от ЦИК и ще издам указ. 
Това съобщи президентът Румен Радев, който пристигна в НДК снощи за участие в церемонията по отбелязване на 
годишнината на двореца. 
Според президента в обстановката, в която се намираме, е редно час по-скоро да имаме яснота и стабилно, оперативно 
правителство. 
Запитан дали е готов със състав на бъдещо служебно правителство, Румен Радев заяви: Засилват се спекулациите от 
определени партии, от определени поръчкови коментатори, относно служебното правителството. Това явно издава само 
страх и притеснение от възможно повдигане на розовата завеса за управлението на страната. 
Нека видим дали ще има първо връчване на мандат, второ връчване на мандат и едва тогава ще видим дали ще има 
трети, коментира накратко президента пред чакащите го в НДК журналисти. 
Трябва да следваме стриктно условията на Конституцията, заключи държавният глава. 
 
√ Държавен вестник публикува резултата от изборите за 45-ото Народно събрание  
Решенията на Централната избирателна комисия (ЦИК), с които обяви резултатите от гласуването и разпределението на 
мандатите в 45-ото Народно събрание и имената на избраните депутати, са публикувани в днешния 30 брой на Държавен 
вестник. 
Именно с обнародването на тези решения президентът Румен Радев обвърза издаването на указ за свикване на 
новоизбрания парламент. 
Снощи - в първия си коментар на резултатите от вота на 4 април, държавният глава беше категоричен, че няма 
намерение да бави указа. 
По неофициална информация първото заседание на 45-ото Народно събрание ще е на 15 април и веднага след това 
Радев ще стартира процедурата за съставяне на ново правителство. 

https://bnr.bg/post/101452412/prezidentat-trabva-da-imame-asnota-i-stabilno-pravitelstvo
https://bnr.bg/post/101452412/prezidentat-trabva-da-imame-asnota-i-stabilno-pravitelstvo
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„Нека видим дали ще има първо връчване на мандат, второ връчване на мандат и едва тогава ще видим дали ще има 
трети“, така държавният глава отговори на въпрос на коя формация ще възложи да направи опит да състави 
правителство, ако ГЕРБ и „Има такъв народ“ не успеят да реализират мандатите си. 
 
√ Бизнесът предупреждава за задаваща се финансова нестабилност 
Репортаж на Наталия Ганчовска в предаването ''12+3'' 
Дни след изборите и очертаващата се политическа нестабилност в държавата, бизнесът предупреждава за задаваща се 
финансова нестабилност и настоява за препотвърждаване на националните цели в икономиката от новото правителство.  
Първото опасение на бизнеса е балансът на бюджета. Твърде рано тази година се заговори за нарастващ бюджетен 
дефицит - 656 милиона лева още през първото тримесечие на годината - период, който обикновено отчита 
преизпълнение. 
Работодателите очакват известно забавяне на икономическото възстановяване, но са оптимисти да търсят 
възможностите, които да ги задържат на пазара. 
Репортаж на Наталия Ганчовска в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ НСИ: Свиване на инвестиционната промишлена активност през 2020 г. с 8,7 на сто 
Промишлените предприемачи очакват свиване с 15,5% на техните инвестиции и през 2021 г. 
Инвестиционната активност сред промишлените предприятия в нашата страна се сви през 2020 г. с 8,7% спрямо година 
по-рано, като се очаква нов спад на инвестициите с 15,5% и през настоящата година вероятно с оглед на оставащото 
негативно въздействие на коронавирусната криза. 
Това показват резултати от проведено през март проучване на Националния статистически институт сред промишлените 
предприятия относно тяхната инвестиционна активност, което включва както информация за реализираните от тях 
инвестиции през миналата година, така и за инвестиционните им планове за настоящата година. 
В общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през 2021 г. 
делът на частния сектор е 85,2%, като мениджърите от този сектор предвиждат намаление на инвестиционните си 
програми със 17,5% спрямо 2020 година, показва още бизнес проучването на НСИ. 
По основни производствени групировки най-голям относителен дял в инвестициите през 2021 г. се очаква да формира 
производството на стоки за междинно потребление (38,2%), при 
което обаче се предвижда понижение от 13, 8% в сравнение с предходната година. 
На второ място по прогнозен обем на инвестициите са енергетичните и свързаните с водата сектори (с относителен дял 
от 31,1%), при които обаче се очаква увеличение с 4,7% спрямо 2020 година. 
Следва производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с относителен дял от 15,8%, като 
предвижданията на мениджърите са за свиване на инвестиционните програми с 30,8% в сравнение с предходната 
година. 
 

Разпределение на очакваните инвестиции през 2021 г. по основни производствени групировки 
 

 
 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101452150/biznesat-preduprejdava-za-zadavashta-se-finansova-nestabilnost
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√ Спад с близо 40% на нощувките и на приходите от тях в местата за настаняване през февруари  
Общият брой на нощувките и на приходите от тях в местата за настаняване през февруари се понижиха рязко с около и 
над 40% спрямо година по-рано на фона на продължаващата епидемична обстановка в страната, показват последните 
данни на Националния статистически институт. 
През февруари 2021 г. общият брой на нощувките във всички места за настаняване - хотели, мотели, къмпинги, хижи и 
други места за краткосрочно настаняване, е в размер на 627,7 хил., или с 40,4% по-малко в сравнение със същия месец на 
предходната година, като най-голям спад (с 47,6%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. 
В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 77,2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 42,1% - на българи. В 
местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15,0% от нощувките на чужди граждани и 29,6% - на българи, докато в 
останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7,8 и 28,3%, показват данните на НСИ. 
 
 

Реализирани нощувки по категории на местата за настаняване и месеци 

 
 
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2021 г. намалява с 38,4% в сравнение със същия 
месец на 2020 г. и достига 272,8 хиляди, като е регистриран срив със 75,2% при чуждите граждани, но и намаление с 
20,8% при пренощувалите българи. 
В същото време общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2021 г. е 23.1%, като намалява с 10 
процентни пункта в сравнение с февруари 2020 година. 
Приходите от нощувки през февруари 2021 г. достигат едва 35,2 млн. лв., или с цели 42,1% по-малко в сравнение с 
февруари 2020 година, като приходите от чуждите граждани се сриват с 69,5%, а от българските граждани намаляват с 
13,6%. 
 

Приходи от нощувки в местата за настаняване по месеци 
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√ Подем на продажбите на дребно в ЕС и България през февруари  
Продажбите на дребно в еврозоната и в целия ЕС отбелязаха по-силен от очаквано отскок през февруари, заличавайки 
част от спада през януари въпреки ограничителните противоепидемични мерки, показват последни данни на Евростат. 
Продажбите на дребно в България пък нараснаха за пореден месец, отчита официалната Европейска статистика. 
През февруари 2021 г. продажбите на дребно в еврозоната се повишиха с 3,0% спрямо януари, когато се свиха с 5,2% 
(възходяща ревизия от предишна оценка за спад с 5,9%), докато очакванията на финансовите пазари бяха за по-слабо 
нарастване с 1,5 на сто. 
В рамките на целия Европейски съюз те се повишиха с 2,9% след спад през януари с 4,6 на сто. 
Спрямо февруари 2020 г. - месец преди старта на коронавирусната пандемия в Европа, продажбите на дребно в 
еврозоната се понижиха с 2,9%, а в рамките на целия ЕС с 2,2%, но след спадове съответно с 5,2% и с 4,5% през януари 
2021 г. 
Евростат посочи, че нарастването на търговията на дребно през февруари в еврозоната беше водено от повишение с 6,8% 
на месечна база при продажбите на нехранителни стоки (спад с 5,5% на годишна база) и с 3,7% при продажбите на 
автомобилни горива (понижение с 13,0% спрямо годишна по-рано), докато продажбите на храни, напитки и тютюневи 
изделия се понижиха с 1,1% спрямо януари, но се повишиха с 1,9% спрямо февруари 2020 г. 
В рамките на ЕС продажбите на нехранителни стоки скочиха през февруари с 6,2% на месечна база (понижение с 4,0% на 
годишна база), докато тези на автомобилни горива нараснаха с 3,7% (спад с 11,9% спрямо година по-рано), а продажбите 
на храни, напитки и тютюневи изделия се понижиха с 0,8% на месечна база, но нараснаха с 1,8% спрямо февруари 2020 г. 
Европейската статистика отчете, че продажбите на дребно в България нараснаха през февруари с 3,0% спрямо януари, 
когато се увеличиха с 3,4 на сто. Това представлява увеличение на търговията на дребно в нашата страна за десети 
пореден месец, след като за последно беше отчетен истински срив при продажбите на дребно с 20,1% през миналия 
март, последван от понижение с 2,0% през април - по време на първия Covid локдаун през 2020 г. 
Спрямо февруари 2020г. (точно месец преди коронаврусната пандемия да удари и нашата страна) продажбите на дребно 
се свиха с 0,5%, но след спад с 4,4% през януари 2021 г. 
 

Графики на продажбите на дребно в ЕС и еврозоната 

 
 
√ Стартира кандидатстването на предприемачи за програмата за растеж Dare to Scale  
От вчера (12 април 2021 г.), се отвори приемът за Dare to Scale – четиримесечна програма за растеж, насочена към 
предприемачи и бизнеси, които вече са преминали ранната фаза на развитието си и разрастват дейността си, съобщават 
от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (ИАНСМП). 
Програмата се организира от българския офис на глобалната предприемаческа мрежа Endeavor, с основен партньор 
Пощенска банка и подкрепата на Софтуер Груп, и Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (ИАНСМП). 
През 2019 и 2020 г. изданията на Dare to Scale получиха наградата за „Най-добра акселераторска програма“ на 
Централноевропейските стартъп награди CESA за България. 
За програмата Dare to Scale могат да кандидатстват предприемачи от всички сфери на икономиката и от всички 
региони  в България. Условието е да имат вече доказан продукт или услуга на пазара, да са реализирали оборот от поне 
200 000 лв. за 2020 г., броят на служителите да не надвишава 150 души, и най-важното – бизнесът им да e с потенциал за 
глобален растеж. 
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В програмата могат да участват както утвърдени компании, работещи от години, така и такива, които са стартирали 
сравнително скоро. Кандидатстването е в сила до 30 април 2021 г. и може да се осъществи на следния линк. 
От ИАНСМП посочват, че кандидатствалите компании ще преминат през селекционен процес, в който ментори и бизнес 
лидери от мрежата на Endeavor ще селектират финалните участници. 
Продължителността на програмата е четири месеца – от септември до декември 2021 годи, като самата програма е 
хибридна – физически събития в София и виртуални такива, когато е необходимо. 
Основателите на компаниите ще имат възможността да участват в  специализирани обучения в четири основни области: 
управление на организацията, маркетинг, продажби, бизнес планиране и набиране на капитал. 
Всяка компания ще има назначен индивидуален ментор от мрежата на Endeavor, който ще провежда регулярни срещи с 
основателите и ще ги подпомага със своята експертиза. Участниците ще могат да се включат във физически и виртуални 
събития, по време на които да обменят опит и да се запознаят с основите играчи в предприемаческата екосистема. 
Програмата ще приключи с финалното събитие Demo Day, по време на което участниците ще презентират бизнесите си 
пред жури от утвърдени бизнес лидери. Подробна информация за програмата е налична тук. 
 
√ Мария Шаркова: Трябва да има съдебен контрол на конкурсите по Закона за публичните предприятия 
В конкурсите за управителни органи на лечебните заведения всичко е забулено в мистерия и неяснота, смята 
специалистът по медицинско право  
Интервю на Силвия Великова с Мария Шаркова 
Никъде в Закона за публичните предприятия или в правилника за прилагането му не е предвидено обжалване на 
проведените конкурси, тоест съдебен контрол. Това каза пред БНР специалистът по медицинско право адвокат Мария 
Шаркова. 
Законът за публичните предприятия е приет през 2019 година, а в преходните и заключителните му разпоредби са 
уредени 16-месечни срокове, в които да се назначат управителни органи на публичните предприятия по прозрачен 
начин, поясни Шаркова. Тя коментира конкурсите за бордове и изпълнителни директори на държавните болници, чието 
начало бе дадено в предизборния месец март.  
До този момент практиката на ВАС относно подобни конкурси и казуси сочи, че те не подлежат на съдебен контрол. 
Съдебният контрол обаче би премахнал съмнения, които в момента се появяват и това би гарантирало повече сигурност, 
че конкурсът се провежда законосъобразно и без да има други мотиви, които стоят зад него, отбеляза адвокат Шаркова в 
предаването „Преди всички“. 
Не е ясно какъв е съставът на комисиите, които оценяват кандидатите, нито какви са критериите, по които те са 
оценявани, при класирането не знаем и защо някой е на първо място, а друг – на второ, подчерта Мария Шаркова.   
Въведени са твърде общи критерии, например за професионалния опит на кандидатите, уточни още тя. 
„Не знаем каква е тежестта на всеки отделен критерий, както и какви са показателите за оценка. Оставаме в неведение 
по какъв начин са вземани тези решения, комисията по какъв начин е извършвала своята работа.“ 
Няма порок в това лечебните заведения да се превърнат в печеливши предприятия, да не говорим само за просрочени 
задължения, посочи още адвокат Шаркова. 
„Не знаем дали това е целта на провежданите конкурси, при липсата на прозрачност на провежданите конкурси не 
можем да знаем какви са целите.“ 
Според специалиста по медицинско право е нормално да има съмнения дали конкурсите за управителни органи на 
лечебните заведения са проведени обективно, „след като всичко е забулено в такава мистерия и неяснота за публиката“. 
Мария Шаркова апелира да се публикува цялата документация около провеждането на конкурсите в системата на 
здравеопазването, „за да се разсеят всякакви съмнения“. 
Мнението в детайли чуйте в звуковия файл.  
 
√ Проф. Пенка Петрова, ръководител на Института по микробиология: Два прототипа на българска ваксина срещу 
Covid-19 разработват в БАН 
Българска ваксина срещу Covid-19 се разработва в Департамента по имунология (с ръководител проф. Андрей Чорбанов) 
към Института по микробиология при БАН. Първият прототип е готов от зимата на миналата година. В момента ваксината 
се тества на лабораторни животни за имуногенност, безопасност и ефективност, обясни пред Радио София проф. Пенка 
Петрова – ръководител на Института по микробиология към БАН. 
В начален етап е разработването на втори прототип. 
„Когато успеем да докажем всички качества на ваксината, ще се опитаме да ангажираме голяма фармацевтична фирма 
за провеждането и на клинични изпитвания при фаза 1, 2 и 3 при хора“, допълни проф. Петрова. 
И двете разработки са на различен принцип, в сравнение с познатите препарати, които вече са разрешени за 
приложение. Ако българска ваксина стане успешна, тя ще може да се използва и срещу възникващи варианти на 
коронавируса. Ще бъдат стабилни и при 4 градуса. Ще бъде направен опит за създаване и под формата на спрей. 
Доста некоординирани бяха действията на европейските институции по отношение на ваксината на AstraZeneca, 
коментира още проф. Петрова: 
„Аз се ваксинирах и нямам странични ефекти. Такива се забелязаха при млади жени с наднормено тегло, пушачи и 
приемащи противозачатъчни средства. Много малка група хора могат да се притесняват.“ 
Според личните впечатления на микробиолога, тази ваксина се приема добре от по-възрастните хора. 
Чуйте разговора на Антония Каменичка с проф. Петрова. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTSJRD0GYYTXiC-M-iPt2WNOgtIu6JyChMLcFZdxMT4VQDhQ/viewform
https://www.endeavor.bg/dare-to-scale-growth-program/
https://bnr.bg/post/101452478
https://bnr.bg/post/101452319/prof-penka-petrova
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√ Корейски гигант може да инвестира в „Тракия икономическа зона“  
Кметът Здравко Димитров се срещна с корейска бизнес делегация, проучваща възможностите да инвестира в „Тракия 
икономическа зона“. Водачът на делегацията от Южна Корея Сун Хо Банг е президент на филиала на Филипс във 
Великобритания, чиято основна дейност е производството на батерии. 
Гостите бяха категорични, че проявяват силен интерес към инвестиция в Тракия икономическа зона и единствено 
пандемията е осуетила досегашна тяхна визита под тепетата, като следващото им посещение ще бъде заедно с 
мениджърския екип на фирмата за уточняване на подробности за сътрудничеството. 
На срещата присъства и Слави Бинев, който е вицепрезидент на Световната федерация по таекуондо, която се ръководи 
от  Сунг Банг.  
В разговорите участваха още заместник кметът по “Oбразование, бизнес развитие и европейски политики” Стефан 
Стоянов и Пламен Панчев, изпълнителен директор на ТИЗ. 
 
√ Очакват се интензивни валежи в цяла България  
Във вторник облачността от запад ще започне да се увеличава и ще бъде купесто-дъждовна. Около обяд в Западна 
България, а до вечерта и в централните райони от страната ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици, 
показва прогнозата на НИМХ. 
Ще има условия и за градушки. През нощта срещу сряда в Централна България явленията ще са интензивни. Вятърът ще е 
слаб, в Източна България до умерен вятър от юг-югоизток. В следобедните часове в северозападните райони вятърът ще 
се ориентира от северозапад.  
Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса, за София 6. Максималните температури ще са предимно между 17 
и 22, за София 17, по Черноморието между 15 и 18 градуса, в Северна България до 21, в южните райони между 19 и 21 
градуса, в Сандански 22 градуса.  
В сряда ще бъде студено за април, с интензивни валежи почти в цялата страна. 
 
√ Общата селскостопанска политика в ЕС и българските фермери - планове и очаквания  
Земеделските производители да са в център на предвидената реформа в селскостопанската политика, като те да 
продължат да получават финансова подкрепа, това обаче да става при равнопоставени условия и при облекчени 
процедури. Това е залегнало в бъдещите планове на общата селскостопанска политика в Европейския съюз. В преходния 
период земеделската общност може да се възползва от възможността да участва при определянето на приоритетите. 
Най – важното за българските земеделски производители е тази политика да бъде съобразена регионално с държавата 
ни, защото разликата между българските фермери и тези в Германия е огромна. Там фермите са четвъртото, пето, шесто 
поколение и при тях всичко е създадено и инвестирано, до като при нас тепърва се създават, коментира Илия Проданов 
председателят сдружението на зърнопроизводителите „Маркели“: 
„Най – голямото ни притеснение е озеленяването, до каква степен ще засегне производството. Да не стане така, че да ни 
е по изгодно да сме без субсидии, отколкото да изпълняваме зелената политика.“ 
Снежана Благова, пълномощен министър в специален комитет по селско стопанство в постоянното представителство на 
България в Брюксел, е категорична, че трябва да има плавен преход, без сътресения, и увери, че мерките по ОСП ще се 
прилагат както досега. Тя коментира, че за българското правителство е ключово по време на преходния период да се 
подпомагат земеделските производители. 
„За нас е много важна  конкурентоспособността на стопаните и много важен инструмент в тази посока е обвързаната 
подкрепа.“ 
Евродепутатът Асим Адемов, който е заместник-председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони 
(AGRI) е на мнение че чрез въвеждането на новата дефиниция  „активен фермер“, гласувана в Европейския парламент ще 
се сложи край на порочни бизнес модели, чрез които европейски субсидии получават лица и свързани с тях фирми, които 
нямат нищо общо със земеделието. Гласуван е и таван на плащанията до 100 хиляди евро на стопанство. 
Елси Катайнен, заместник-председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) на ЕП и 
докладчик по преходните правила на земеделската политика на ЕС е на мнение, че преговорите по новата ОСП ще 
приключат до края на юни, като подчерта, че много важни ще бъдат подробно разработените от правителството планове 
за национални цели и приоритети. 
8 млрд. евро са предвидени за Общата селскостопанска политика /ОСП/ в ЕС в рамките на двегодишния преходен 
период 2021-2022 г. От тези средства над 880 млн. евро са за България, като 200 млн. евро са по плана на възстановяване 
от COVID-19. 
Повече може да чуете в звуковия файл. 
Репортажът е създаден като част от рубриката "Рестартирай Европа. По-силна - за теб", която се излъчва с 
финансовата подкрепа на Европейския парламент. 
 
√ Любомир Кючуков: ЕС очаква борбата с корупцията да премине от мимикрия към реални действия 
Сорин Йоница: След тези избори България става малко по-плуралистична  
Интервю на Георги Марков с Любомир Кючуков и разговор на Владимир Митев със Сорин Йоница в ''Нещо повече'' 
"Като че ли се чу въздишка на облекчение, че партиите от патриотичния блок не успяха да влязат в парламента. Втора 
тенденция е очакването за промяна след дългото управление на ГЕРБ и третата е несигурност заради неяснотата на 
политическата линия, която би поело едно правителство на протестните формации. Настроенията в Европа се колебаят от 
надеждата до несигурността". Този анализ направи пред БНР международният анализатор Любомир Кючуков, директор 

https://bnr.bg/post/101451014/obshtata-selskostopanska-politika-v-es-i-balgarskite-fermeri-planove-i-ochakvania
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на Института за икономика и международни отношения. Той подчерта, че в Европа е било отредено периферно 
внимание към парламентарните избори в България. 
"Въпросите за управлението на България се решават в София, не в Брюксел. Позицията на институциите на ЕС към 
управлението на България е достатъчно критична - особено по теми правосъдие, медии и корупция", уточни той.  
По думите му ЕС очаква борбата с корупцията в България най-накрая да премине от мимикрия към реални действия, а от 
друга страна се притеснява от евентуална политическа нестабилност в страната. 
Според Кючуков което и правителство да дойде на власт в България, то е обвързано с резолюцията на парламента по 
отношение на Северна Македония, което прави изключително трудно намирането на решение на казуса с европейското 
бъдеще на РСМ: 
"Въпреки това двете страни би следвало да се ангажират в политически диалог за търсенето на решение, защото е ясно, 
че такова решение трябва да бъде намерено, което може да стане единствено по пътя на двустранното съгласие". 
Любомир Кючуков беше категоричен, че България е губещата страна от продължително блокиране на пътя на РСМ към 
ЕС. 
Румънският анализатор Сорин Йоница, директор на организацията "Експерт форум", съветник на Съвета на Европа, на 
Световната банка и на Програмата за развитие на ООН, коментира в предаването "Нещо повече", че след тези избори 
България става малко по-плуралистична: 
"Въпреки голямата неяснота за това какво следва монополът върху българската политика на партиите на Бойко Борисов и 
на социалистите беше разбит. Появиха се нови актьори на политическата сцена".  
Йоница прогнозира, че оставането извън парламента на "националистическите формации" ще успокои напрежението 
между България и Северна Македония: 
"Вярвам, че след изборите нещата ще се успокоят и европейският път на Република Северна Македония ще се 
отблокира". 
Интервюто на Георги Марков с Любомир Кючуков и разговора на Владимир Митев със Сорин Йоница в предаването 
"Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ ЕЦБ: "Лошите кредити" на банките в еврозоната спаднаха до ново дъно въпреки рецесията  
"Лошите заеми", отпуснати от банките в еврозоната, спаднаха до ново дъно през последното тримесечие на 2020 г., 
показват данни на ЕЦБ, подчертавайки мнението на Европейската централна банка, че кредиторите не се готвят за 
"потоп" от необслужвани заеми след пандемията, съобщава Ройтерс. 
Съотношението на необслужваните заеми на банките, контролирани от ЕЦБ, е спаднало до 2,63%, достигайки най-ниско 
ниво от началото на този банков надзор през 2015 г. въпреки дълбоката пандемична рецесия, която вероятно ще 
продължава да тежи върху европейската икономика през следващите години. 
Банките са успели да подобрят своите кредитни портфейли благодарение на изобилието от правителствени гаранции и 
кредитни схеми, които поддържат корпоративния сектор на повърхността, макар че големи части от сферата на услугите 
имаха сериозни проблеми през последната година поради ограничителните противоепидемични мерки и локдауни. 
Но реалността със сигурност ще застигне банките, предупреди ЕЦБ, аргументирайки се, че някои кредитни институции са 
неподготвени и разполагат с недостатъчни системи за предупреждение. 
И все пак банките разполагат с достатъчен капацитет да поемат нарастване на лошите (необслужвани) кредите, тъй като 
общото съотношение на техния т.нар. "базов собствен капитал от първи ред" (CET1) се повиши до 15,62%, като това е най-
високото от началото на банковия надзор на ЕЦБ. 
В потенциален предварителен преглед на вероятното влошаване на качеството на кредитите обезценките и провизиите 
почти са се удвоили миналата година, посочи ЕЦБ, докато банковата рентабилност се срина през четвъртото тримесечие 
на 2020 г. с оглед на спада до 1,53% на възвръщаемостта на собствения капитал - далеч под цената на капитала и само 
малка част от 5,16%, отчетен година по-рано. 
 
√ Канада забрани износа на безпилотни технологии за Турция  
Канада забрани износа на свои безпилотни технологии за Турция, съобщи външният министър на страната Марк Гарно, 
цитиран от Ройтерс. 
До решението се стигна след потвърждаването на информацията, че тези технологии са използвани от азербайджанските 
военни при боевете с Армения за Нагорни Карабах в края на миналата година. 
Отава преустанови разрешителните за износ на канадски безпилотни технологии за Турция миналия октомври. Тогава 
започна разследване на информацията, че в боевете с арменците азерски дронове са били екипирани с канадски 
технологии за наблюдение и прицелване, които са им били предоставени от Турция. 
От турското посолство в Отава заявиха, че Анкара очаква от съюзниците си в НАТО да се въздържат от „неконструктивни 
стъпки, които ще се отразят негативно на двустранните отношения и които подкопават солидарността в страните-членки 
на НАТО“. 
 
√ Турция преживява най-тежкия период от началото на пандемията  
Турция преживява най-тежкия период от началото на пандемията от новия коронавирус, каза  министърът на 
здравеопазването Фахреттин Коджа. По думите му Научният съвет за коронавируса ще препоръча затягане на мерките в 
страната срещу разпространението на заразата. 
Вчера здравните власти съобщиха за над 52 000 новозаразени за изминалите 24 часа. С това общият брой на 
потвърдените случаи на коронавирус в Турция надхвърли 3,849 милиона. 

https://bnr.bg/post/101452323/lubomir-kuchukov
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Страната е на седмо място в света по този показател и на четвърто място по брой нови случаи на коронавирус. Близо 34 
000 са починалите. 
До момента в Турция, която е с население от близо 84 милиона души, са поставени около 19 милиона дози ваксина. 
 
√ Рекорден бюджетен дефицит в САЩ  
Съединените щати регистрираха трети по големина в историята месечен бюджетен дефицит, като през март са изхарчени 
660 милиарда долара повече, отколкото са влезли във федералната хазна. Това се дължи на приетия тогава план за 
икономически стимули за възстановяване от пандемията и чековете по 1400 долара за повечето американци, съобщава 
"Вашингтон пост". 
Разходите през март възлизат на 927 милиарда долара, над два пъти повече от обема им през март 2020-а, когато 
пандемията още беше в началото си. По-голям месечният дефицит е бил само през април и през юни миналата година. 
Общо бюджетният дефицит през последните 6 месеца - първата половина на фискалната година в Съединените щати, 
възлиза на 1 трилион и 700 милиарда. През миналата фискална година дефицитът беше общо 3 трилиона и 100 
милиарда. 
 
√ Лавров: Заради рейтинга си сегашният киевски режим е способен на безразсъдство 
От Кремъл посочват, че искане за разговор Зеленски - Путин от страна на Киев не е постъпвало  
През последните дни в Кремъл не е постъпвало искане от украинския президент Володимир Зеленски за телефонен 
разговор с президента на Русия Владимир Путин, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. 
Междувременно руският министър на външните работи Сергей Лавров коментира информацията за струпването на 
руски войски по границата с Украйна, както и активността на американския боен флот в Черно море: 
„Задават се въпроси какво прави Руската федерация на границата с Украйна. Отговорът е много прост. Ние живеем там. 
Това е нашата страна. Какво правят Съединените щати с техните кораби и военнослужещи, които постоянно организират 
някакви мероприятия по линия на НАТО в Украйна, на хиляди километри от собствените си граници? Този въпрос засега 
остава без отговор“, заяви Сергей Лавров на съвместна пресконференция в Кайро с египетския си колега Семех Шукри. 
Лавров за пореден път обвини властите в Киев в отказ да изпълнят одобрените от Съвета за сигурност на ООН мински 
споразумения и предупреди: 
„Това може да приключи зле, защото в опит да възстанови рейтинга си сегашният киевски режим е способен да извърши 
безразсъдни действия“. 
 
Класа 
 
√ Какви депутати си избраха българите? 
„Стари муцуни“ и нови лица, адвокати, сценаристи, доктори: какви хора избраха българските гласоподаватели? 
Емилия Милчева представя отделните парламентарни групи в 45-то НС. Първото му заседание ще се състои на 15 
април. 
Оказва се, че в 45-ия парламент „старите муцуни“ и новите лица са с почти изравнени сили. 117 души от новия 240-
членен парламент имат опит в законодателната и в изпълнителната власт. Стотина са били депутати - в миналия или 
предишни парламенти, а ГЕРБ вкара в новия парламент и трима областни управители - Дани Каназирева (Пловдив-
област), Стефан Мирев (Пазарджик) и Невена Минева (Габрово), както и бивш шеф на президентски кабинет, какъвто е 
Илия Лазаров (СДС). 
47 от депутатите в бъдещия парламент са завършили право. Сред тях са магистрите по право от УНСС Мая Манолова 
("Изправи се! Мутри вън!") и Николина Ангелкова (ГЕРБ). А адвокатите имат господстващо положение. В 44-ото НС, 
прославило се с нискокачествено законодателство и лобизъм, юристите не наброяваха и трийсетина. 
Групата на ГЕРБ - министри и депутати с по няколко мандата 
Освен че в групата на ГЕРБ влизат всички министри от третия кабинет на Бойко Борисов, с изключение на министъра на 
културата Боил Банов, има неколцина, които са депутати откакто ГЕРБ изгря на политическата сцена. Близкият до Борисов 
д-р Лъчезар Иванов например се обяви за депутат на ГЕРБ още преди ГЕРБ да беше в парламента с напускането си на ПГ 
на НДСВ в 40-ото НС. Оттогава до днес е все такъв, независимо от скандалите около него и слухове, че "докторът на 
Бойко" този път няма да е кандидат. Като него пети мандат ще карат Пламен Нунев, Десислава Атанасова, Димитър 
Главчев. С листа на ГЕРБ от 2009-та година насам влизат и Вежди Рашидов, и Десислава Танева, избрани и в 45-ото НС. 
Останалите също не са голяма изненада като експертиза и биография, някои са били депутати, други като Иван Тотев - 
кметове. 
Не е сигурно дали Даниела Дариткова отново ще е председател на ПГ на ГЕРБ - и не само заради факта, че ГЕРБ не успя 
да вземе втори мандат в Смолян. Предстои партията, спечелила най-много гласове на 4 април, да мине в опозиция. А 
след като Борисов отказа да е депутат, за лидер на групата ще се търси политик с по-голям опит и бойкост - най-вероятно 
някой от бившите министри. 
Групата на "Има такъв народ" - адвокати, сценаристи, експерти 
С листата на "Има такъв народ" народни представители станаха адвокати от Ямбол, Плевен, Благоевград, Бургас, 
Монтана, Велико Търново, Видин. Сред парламентаристите на Слави Трифонов, които са общо 51, има и други  юристи, а 
според медийни публикации една от тях - Ива Йорданова-Рупчева, ще бъде предложена за председател на 45-ото НС. Тя 
е оглавявала Дирекцията по правни въпроси в предишния парламент. 

https://bnr.bg/horizont/post/101452044/kiev-rusia-e-razpolojila-nad-40-000-voenni-na-granicata-s-ukraina-i-oshte-tolkova-v-krim
https://bnr.bg/horizont/post/101452044/kiev-rusia-e-razpolojila-nad-40-000-voenni-na-granicata-s-ukraina-i-oshte-tolkova-v-krim
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В парламентарната група на "Има такъв народ" са представени предприемачите и, разбира се, сценаристите от "Шоуто 
на Слави". В ролята си на експерти са имунологът проф. д-р Андрей Чорбанов, председателят на Българския енергиен и 
минен форум Иван Хиновски и икономическият анализатор Мика Зайкова. 
Групата на БСП - селекция на Нинова 
Препирните на "Позитано" 20 заради номинациите за депутатските листи не останаха скрити. В крайна сметка лидерът на 
БСП Корнелия Нинова получи групата, която искаше - предимно от хора, които еднолично подбра. Но какво от това, след 
като социалистите изгубиха половината избиратели спрямо вота от 2017 година. 
Преобладаващата част от левите депутати карат пореден мандат в Народното събрание и едва ли ще изненадат с нови 
идеи. За икономиста Драгомир Стойнев ще е пети, както и за колегата му Румен Гечев. Надеждата е в тези, които са за 
първи път там - например технократът и IT-предприемач Благовест Кирилов. 
Групата на ДПС - млади и стари под един покрив 
В сравнение с БСП и ГЕРБ, партията на Ахмед Доган не просто поднови групата си, но даже я подмлади. Двама лидери на 
областни младежки организации стават депутати - кариерно израстване, което в партията следват. Това са Мастън 
Мастънов от Велико Търново, който е едва на 29 години, и Байрам Байрам от Кърджали. Нови лица са и Хатидже 
Георгиева, бивш зам.-кмет на община Сунгурларе и председателят на общинския съвет в Руен Ешереф Ешереф. От 
Кърджали е избрана и Мукаддес Налбант, бивш зам.-министър на образованието в правителството на тройната 
коалиция. ДПС вкарва в парламента и човек с много голям опит в държавната администрация - юриста и председател на 
Областния съвет на партията в София-град Цветан Енчев. Той има опит от Европарламента, министерството на околната 
среда и водите, здравното министерство, агенцията по кадастъра и др.  
Групата на ДПС обаче се отличава и с парламентаристите-ветерани. Седми мандат предстои на Йордан Цонев, Джевдет 
Чакъров и Хамид Хамид, а за Рамадан Аталай и Хасан Адемов ще е осми, при това без прекъсване от 38-ото НС насам. 
Групата на "Демократична България" - юристи, икономисти, еколози 
Юристи, икономисти и предприемачи доминират в групата на "Демократична България" (ДБ). От години някои от тях са 
познати с дейността си на граждански активисти и правозащитници. В 45-ия парламент обаче с листата на обединението 
влязоха и издателят Манол Пейков ("Жанет 45"), Албена Симеонова, която работи в областта на биоземеделието, 
музикантът Стоян Михалев и други. 
Депутат на ДБ е и д-р Александър Симидчиев, един от лекарите, придобили публична известност заради активната си 
позиция по време на пандемията. В групата е и Велизар Шаламанов, бивш служебен министър на отбраната, с 
експертиза в областта на сигурността, а такива депутати в бъдещия парламент се броят на пръсти. Този дефицит може да 
се окаже проблем предвид растящото напрежение в Черно море и необходимостта да се вземат бързи и важни решения. 
Групата на "Изправи се! Мутри вън!" - познати и непознати 
От 14-те депутата в бъдещата парламентарна група на "Изправи се! Мутри вън!" половината са познати, другата 
половина - не. Мая Манолова, Татяна Дончева, Мария Капон са все бивши народни представители, Максим Генчев е 
известен от филма за Левски, Николай Хаджигенов и Арман Бабикян - от "Отровното трио". Седмият познат е Румен 
Йончев,  преминал и през дясното, и през лявото, и през Бареков, и акостирал в новата формация. 
След три дни всички тези хора ще трябва да работят на ползу роду... 
 
√ Годишен процент на разходите (ГПР) - какво трябва да знаем? 
Действителният годишен процент на разходите е обобщение на разходите, които кредитополучателят би направил за 
една година от тегленето на заема. Стойността на ГПР обаче не може да се тълкува еднозначно: колкото по-висока е 
стойността, толкова по-малко печеливш е заемът. Колко пари в крайна сметка остават в джоба ви, също зависи от 
няколко други фактора. 
Защо трябва да обръщате внимание на ГПР? 
Коефициентът ГПР е един от най-надеждните показатели за рентабилност на кредита. Тези няколко цифри определено 
ще ви кажат повече от най-примамливия рекламен слоган. Ще научите от тях какво представляват отделните компоненти 
на заема и колко ще бъде крайната сума, която трябва да бъде възстановена. 
Как да се изчисли влиянието му върху кредита? 
Реалният годишен процент на разходите със сигурност ще ви каже много повече от пресечената му точка - лихвения 
процент. Това е така, защото е стойност на компонента, като се вземе предвид цяла гама от различни количества, които 
сами по себе си може да не изглеждат твърде високи. Комбинацията им в ГПР обаче може да изненада много 
кредитополучатели. 
От какво се състои ГПР? 
Определението на ГПР, съдържащо се в Закона за потребителския кредит, го описва като "общата стойност на кредита за 
потребителя, изразена като процент от общата сума на кредита". Общата сума на реалната годишна лихва се състои от 
няколко вида такси. 
Компоненти на стойността ГПР: 
- комисионна такса, 
- такса за плащане на заем, 
- размера на лихвата, 
- застраховка на заема, 
- други такси за обработка. 
Също така си струва да се има предвид, че процентното разпределение на отделните компоненти може да бъде коренно 
различно за отделните заемодатели. Уверете се, че компанията умишлено не рекламира с най-ниска стойност, като 

https://parite.bg/potrebitelski-krediti
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увеличава останалите. ГПР намалява въздействието на този вид практика, като представя действителния размер на 
задължението. 
 
√ Мистерии около милиардите във фискалния резерв  
Правителството дължи обяснение колко са "белите пари за черни дни" и защо различните данни се разминават с 4 
млрд. лева 
Възможно ли е 8 млрд. лева фискален резерв да не са достатъчни? Поредица информации навяват съмнения, че 
правителството няма чак толкова голям ликвиден буфер, за да посрещне влошаване на ситуацията с пандемията и 
предстоящите плащания по дълга през 2022 г. и 2023 г. 
Фискалният резерв са спестяванията на правителството в БНБ и търговските банки. 
Към него се добавят и вземания от еврофондове (тоест пари, които очакваме да получим). Средствата в БНБ са готовите 
пари, към които правителството прибягва, за да се разплаща, включително когато постъпленията от данъци и др. са по-
малко от разходите му. Към 31 декември те са 8.02 млрд. лева.  
В края на февруари са 7.99 млрд. лева, тоест почти без промяна. Още около 500 млн. лева  се държат в търговски банки. 
Общо – 8.5 млрд. лева в края на 2020 г. Прави впечатление, че през последните години сумата рядко е спадала под 8 
млрд. лева.  
Министерство на финансите не публикува детайлна информация за състава на фискалния резерв. Знае се, че в него 
влизат Сребърният фонд, Националният фонд (средствата от ЕС), двата национални ядрени фонда и други сметки на 
бюджетни организации. 
Основният компонент е Сребърният фонд (истинското му име е Държавен фонд  за гарантиране устойчивост на 
държавната пенсионна система). Създаден е през 2006 г.  В него постъпват суми от приватизация, бюджетни излишъци, 
приходи от концесии, а от 2015 г. влизат и пенсионни “отчисления” - ако човек реши да се откаже от осигуряване в частен 
пенсионен фонд и да премине изцяло към ДОО, натрупаните по личната му партида средства се прехвърлят в Сребърния 
фонд. Средствата му се държат по сметка в БНБ, по която не се начисляват лихви. 
Според доклада за изпълнение на бюджета за 2020 г. средствата в Националния фонд са 3 млрд. лева. Този фонд 
обединява постъпилите суми по оперативните програми, включително съфинансиране, програмите за трансгранично 
сътрудничество, Финансовия механизъм на ЕИП, Норвежкия механизъм, Българо-швейцарската програма и др.  
Във фискалния резерв влизат още двата национални ядрени фонда и СЕС - фондът "Сигурност на енергийната система". 
Управлението на средствата на тези фондове се урежда с наредби на МЕ. Включени са и сметки на Учителския пенсионен 
фонд,  ДФ Земеделие, средства на НЗОК и др. 
Голямо перо (най-малко 2 млрд. лева) са сметките за чужди средства, с които правителството системно злоупотребява 
през последните пет години. Чрез тях в края на годината обикновено МС заделя средства от текущите приходи, за да 
може да ги харчи следващата годината. Така стана с парите за санирането, после и за строителството на АМ “Хемус”. 
Миналата година се случи и с някои разходи, свързани с COVID-19 (сумите бяха отчетени като разход през 2020 г., но 
плащанията се правят от сметката за чужди средства на съответната организация тази година). Това са заделени средства 
за покупка на ваксини например. И средствата за мярката 60/40 може да са по сметка за чужди средства, но това не става 
ясно от последните налични отчети на НОИ. Тези пари трябва да са налични, за да вървят разплащанията. 
И така, събираме известното (към 31 декември): 
Сребърен фонд – 3.3 млрд. лева (информация, налична на сайта на МФ) 
Национален фонд, средства на ЕС – 3 млрд. лева (доклад за изпълнение на бюджета за 2020 г.) 
Фонд за извеждане от експлоатация на ядрени блокове – 1.7 млрд. лева (информация, получена от МЕ) 
Фонд Обезвреждане на ядрени отпадъци – 153 млн. лева (информация, получена от МЕ) 
Фонд Сигурност на енергийната система – 408 млн. лева (по информация, получена от МФ). 
Учителски пенсионен фонд – 295 млн. лева (част от средствата на УПФ са инвестирани в ДЦК и не се включват тук, 
информацията е налична на сайта на НОИ) 
Сметки за чужди средства – над 2 млрд. лева 
Дотук сумата е почти 11 млрд. лева. И това не е всичко. Трябва да добавим още социалноосигурителни и други по-малки 
фондове, както и сметките на бюджетни организации, за които не е събрана информация. Но според правителството към 
31 декември фискалният резерв е 8.6 млрд. лева (8.5 млрд. лв. депозити в БНБ и банки и 0.1 млрд. лв. вземания от 
фондовете на ЕС за сертифицирани разходи, аванси и други).  
Как е възможно такова разминаване? 
Едно вероятно обяснение е да са ползвани средства от някои от фондовете за текущи разходи. Това е правено в 
миналото - например през 2013 г. представители на НДСВ съобщиха за подобен проблем с фискалния резерв. Разликата 
между тогава и сега е, че сега има повече "неприкосновени" средства - с ясно предназначение, които не могат да се 
ползват за нищо друго (такива са парите в Сребърния фонд, както и на фонда за извеждане на ядрени съоръжения от 
експлоатация). 
Разминаването в данните може да означава, че “наличностите” по сметките на даден фонд или сметка включват не само 
реалните пари, но и бъдещи постъпления (вземания), т.е. наличностите може да не са налични към определен момент.  
Правилата, по които може да се прехвърлят средства между различните фондове, са по-неясни и от структурата на 
фискалния резерв.  
Повечето от сумите във фискалния резерв са част от Единната сметка, но дали това означава, че е възможно да се 
преливат суми от един фонд в друг? 
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Единната сметка е система за събиране, съхраняване, разплащане и отчитане на средствата на бюджетните организации. 
Левовите постъпления на бюджетните организации, които са част от държавния бюджет, се централизират в единната 
сметка и плащанията се извършват до общия размер на средствата (при съответните лимити). Средствата на организации 
извън държавния бюджет - например на НЗОК, НОИ, на съдебната власт - запазват финансова автономност. 
Има индикации, че прехвърляне на средства не е изключение, но за мащабите можем само да гадаем. В Единната 
бюджетна класификация съществува параграф "друго финансиране" – предоставени/получени временни депозити и 
гаранции на други бюджетни организации. Това прехвърляне би трябвало да е заемообразно, с основание и на база 
правила и условия. Тези правила обаче трудно могат да бъдат изведени от Закона за публични финанси или одитните 
доклади на Сметната палата. Има поне един пример, когато преливането на средства е уредено изрично: 
От постановленията за изпълнение на бюджета за 2019, 2020 и 2021 г. виждаме, че чрез Националния фонд се 
предоставя авансово финансиране на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, „Метрополитен“ – ЕАД, 
„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД, и ВиК операторите. Това т.нар. авансово финансиране е 
под формата на възмездна финансова помощ. През последната година Националният фонд може да предоставя и 
временни заеми за операции, свързани с COVID-19. 
Оттук следват два извода: 
Първо, необходими са ясни правила и ограничения за преливане на средства между различните фондове. Има си 
причина да съществуват различни бюджетни фондове, а не всички правителствени спестявания да са в общия кюп. Някои 
от тези средства са с по-дълъг хоризонт. Много от тях са целеви – например сметката за ваксини. Освен това част от 
парите във фискалния резерв всъщност не са средства на правителството – това се отнася най-вече за средствата в НЗОК, 
УчПФ и (поне част) от парите в Сребърния фонд.  
Второ, МФ дължи обяснение за разминаването между отчитания размер на фискалния размер и наличностите по сметки 
на различни бюджетни организации. Необходима е по-подробна информация за фискалния резерв, за да се оцени дали 
правителството разполага с резерви, за да посрещне непредвидени разходи, свързани със задълбочаване на COVID 
пандемията. Активното емитиране на ДЦК от началото на годината може да се разглежда в тази светлина. 
N.B. 
Според предоставени допълнително разяснения от МФ размерът на фискалния резерв е "резултативна величина, която 
се определя от операциите по касовото изпълнение на съответните бюджети, сметки и фондове". В отговора на МФ се 
посочва още, че ядрените фондове са бъдещ ангажимент и затова неусвоените средства се отчитат задбалансово.  
 
√ С какво България привлича чужденците, дори по време на пандемия?  
Пандемията доведе до срив на чуждестранните туристи в България. Кои обаче са чужденците, които все пак идват 
в страната, дори при сегашните условия? 
През февруари, когато обикновено е пикът на зимния туризъм, в България са почивали едва 39 433 чужденци или 87,1 
процента по-малко в сравнение със същия период на 2020-а година, сочат данните на Националния статистически 
институт. Подобен бе и сривът при летния туризъм миналата година - тогава пандемията доведе до спад от над 85 на 
сто.  
Кои обаче са чужденците, които все пак идват в България, дори в условията на пандемия? Нашата разходка из Варна и 
Златни пясъци показва, че основните групи изглежда са две - едните са тези, които не вярват в опасността от вируса и се 
радват на по-леките мерки, другите - чуждестранните студенти, които следват в страната. 
Малкото рестрикции играят ключова роля 
"Тук е по-нормално, отколкото вкъщи", разказва възрастна германска двойка, която е на почивка на Златни пясъци. 
"Можем да отидем на балет, на опера. През повечето време и заведенията работеха." Казват, че не вярват в 
съществуването на коронавируса изобщо и затова не се притесняват за здравето си. 
Подобно мнение споделят и част от гостите на Недко Димитров, който държи хостел във Варна. Както се оказва - тази 
зима е първата, в която хостелът е на печалба, откакто е поел управлението му през 2018-а година. "Посрещам бежанци 
от локдауна - хора, които идват тук, защото мерките не са толкова строги." Повечето му гости са от Франция и остават 
месеци наред. Някои работят дистанционно, други живеят от спестяванията си. Разпространяват информацията и така 
все повече французи идват в България, разказва Недко. "Преди бяха основно германци и руснаци", допълва той. "В 
момента имаме само един българин. Половината ни гости са французи, имаме англичани, имам един пенсионер от 
Азербайджан."  
Капацитетът на хостела е 20 места. "В момента са 10-12 души, тъй като двойните стаи са раздадени дългосрочно на по 
един човек", казва още Недко. 
"10 дни локдаун не променят нищо" 
В последните няколко седмици България регистрира ръст в броя на новозаразените с коронавирус. Смъртните случаи 
надминаха 14 хиляди. Това притеснява чуждестранните студенти във Варна. "Не мисля, че 10-те дни локдаун бяха 
достатъчни", казва студентка от Великобритания, която учи стоматология във Варна. "Трябва да има по-строги 
рестрикции, защото няма как 10 дни да повлияят и да променят ситуацията." Тя споделя, че именно студентите стават 
жертва на липсата на последователна политика за ограничаване на случаите. "Ние сме студенти по стоматология, трябва 
ни повече практика." А в момента заради ръста в случаите се учи в смесен формат, повечето занятия са онлайн. 
По данни на Медицинския университет във Варна, чуждестранните студенти в учебното заведение са около 1800. Голяма 
част от тях познават "Хале 3" - алтернативно пространство за скейтборд, концерти и изложби. 
Чуждестранните студенти харесват алтернативата 
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Преди пандемията в една от трите зали на "Хале 3" са се провеждали концерти, организирали са се и "Еразъм+" партита, 
на които се събирали чуждестранните студенти в града. "Сега правим онлайн концерти. За 1-2 дори продавахме билети. 
Другите ни събития в интернет са само, за да поддържаме сцената", казва Светлин Тодоров, основател на "Хале 3". 
"Трудно е, наемът не е нисък", признава Светлин. Основните приходи са от скейт парка, но достъпът до него също е 
ограничен. "Трябваше дори да спрем уроците за деца, които по принцип преобладават." Колко време ще можете да 
издържите, питам Светлин. "Имаме проект към програмата "Еразъм", благодарение на който при нас работят петима  
доброволци. От тази гледна точка има поне някаква стабилност." 
"Хале 3" съществува благодарение на чуждестранните студенти във Варна и европейската програмата "Еразъм+", която 
води студенти в България. "Те са ни големи фенове, защото са виждали подобни места", разказва Светлин. Чужденците 
поддържат алтернативните пространства и сцената в България живи. "Българите обичат по-лъскави места. Докато 
чужденците тук се чувстват у дома", допълват от "Хале 3".  
 
√ Лавров: Русия активно работи над отказа от платежните системи на Запада  
Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия вижда необходимостта от преминаване към национални или 
алтернативни спрямо долара валути при разплащанията с други държави и активно се ангажира с изоставянето на 
западните платежни системи. Това заяви той в интервю за агенция IRNA. 
Дипломатът посочи, че трябва да се засилят усилията за намаляване на санкционните рискове и потенциалните разходи 
за икономическите оператори. 
Според него става дума, наред с други неща, за постепенната „дедоларизация на националните икономики“, прехода 
към сетълменти в национални или алтернативни на доларовите валути, отказ от използване на международните 
платежни системи, контролирани от Запада. 
Лавров отбеляза, че Руската федерация вече е активно ангажирана с това. 
„Виждаме големи перспективи в тази област за взаимодействие с всички заинтересовани чуждестранни партньори“, каза 
той. 
Външният министър също подчерта, че позицията на Москва по отношение на санкционната политика на Вашингтон 
няма да се промени. 
Освен това той заяви, че руската страна „ще продължи да се противопоставя на всякакви едностранни ограничителни 
мерки“. 
На международните платформи, сред които е и ООН, Руската федерация „енергично повдига въпроса за недопустимостта 
на въвеждането на такива ограничения“, припомни министърът. 
„Нашата позиция се радва на широка подкрепа в световната общност“, добави Лавров. 
По-рано през март Лавров призова Русия и Китай да се оттеглят от западните платежни системи. 
 
Мениджър 
 
√ За година населението на България намалява с близо 35 хил. души  
Към 31 декември 2020 г. населението на България е 6 916 548 души. В сравнение с 2019 г. населението на страната 
намалява с 34 934 души, или с 0.5 на сто, съобщава Националният статистически институт. 
Мъжете са 3 349 715(48.4 на сто), а жените -3 566 833(51.6 на сто), или на 1000 мъже се падат 1065 жени. Броят на мъжете 
преобладава във възрастите до 54 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на 
жените от общото население на страната.  
Като цяло от НСИ отчита, че в страната продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; намалява 
броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост; нараства броят на починалите и коефициентът на 
обща смъртност; намалява детската смъртност; намалява броят на сключените граждански бракове и броят на 
разводите.  
В края на 2020 г. хората на възраст 65 и повече навършени години са 1 504 048, или 21.8 на сто от населението на 
страната. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта. Процесът 
на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. В регионален аспект делът на хората на възраст 
65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (30 на сто), Габрово (29.1 на сто) и Кюстендил (27.7 на сто). 
Общо в двадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите 
София (столица) -17.7 на сто, и Варна -19.4 на сто.  
Към 31 декември 2020 г. децата до 15 години в страната са 999 014, или 14.4 на сто от общия брой на населението, като 
спрямо 2019 г. този дял остава непроменен. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите 
Сливен -18.5 на сто, и Бургас -15.5 на сто от населението на областта. Общо в седемнадесет области този дял е под общия 
за страната, като най-нисък е в областите Смолян -11.5 на сто, и Габрово -11.6 на сто.  
Общият коефициент на възрастова зависимост в България е 56.7 на сто или на всеки човек в зависимите възрасти (под 15 
и над 65 години) се падат по-малко от двама в активна възраст. За сравнение, през 2019 г. този коефициент е бил 56.4 на 
сто. Това съотношение е по-благоприятно в градовете -53.5 на сто, отколкото в селата -65.9 на сто. Във всички области на 
страната този показател е над 50 на сто с изключение на София (столица) -48.5 на сто, като най-неблагоприятно е 
съотношението в областите Видин -72.1 на сто, Габрово-68.8 на сто,и Ловеч -68.2 на сто.  
Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. 
нараства до 44 години в края на 2020 година.  

https://en.irna.ir/news/84293096/Lavrov-Iran-Russia-work-closely-to-ensure-full-implementation
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Населението в трудоспособна възраст към 31 декември 2020 г. е 4 139 хил. души, или 59.8 на сто от населението на 
страната, като мъжете са 2 168 хил., а жените -1 971 хиляди. През 2020 г. броят на трудоспособното население намалява 
със 17 хил. души, или с 0.4 на сто, спрямо предходната година.   
Половината от населението на страната (50.4%) живее в Югозападния и Южния централен район, а най-малък по брой на 
населението е Северозападният район - 720 хил. души, или 10.4% от населението на страната. Най-малка по население е 
област Видин, в която живеят 81 212 души, или 1.2% от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) - 
1 308 412 души (18.9%). Шест са областите с население над 300 хил. души, като в първите три от тях - София (столица), 
Пловдив и Варна, живее повече от една трета от населението на страната (35.3%).  
Пет области - София, Кърджали, Перник, Бургас и Варна увеличават населението си през 2020 г. спрямо 2019 година. Най-
голямо е увеличението в София - с 5.2% и Кърджали - с 1.6%. При останалите двадесет и три области има намаление, като 
най-голямо е за областите Видин - с 2.0%, и Смолян - с 1.6%.  
 
√ Готова ли е България за епохата на дигиталните номади? 
Ковид пандемията задвижи неподозирани пластове на промени в световен мащаб и една от тях е ускоряването на 
тенденцията да работим дистанционно. Дигиталните номади (в разширения си вариант – хората, които работят 
отвсякъде и имат възможност да практикуват своята професия, докато пътуват), вече наброяват десетки милиони души 
по света, като цифрата се увеличава със стремителни темпове, особено през изминалата една година. Само за този 
период, броят на хората, които работят отвсякъде е нараснал с близо 50%, а прогнозите са броят на дигиталните номади 
да достигне до 1 млрд. души до 2035 г. Резултатите от тази тенденция не закъсняват: променят се не само възприятията 
ни за работа, но също така цели индустрии като туризъм, образование, пазара на труда, сектори като финанси, 
недвижими имоти, култура и изкуство. 
Как възможността да работим отвсякъде става катализатор на промени в държавните политики и установени работни 
практики, размествайки пластовете в световен мащаб? Как България може да стане една от най-атрактивните дестинации 
по света за дигиталните номади? Какви промени настъпват в мозъка ни, когато често сменяме средата, в която работим? 
Как това променя продуктивността ни и ни помага да станем по-гъвкави и креативни? Дали опцията за отдалечена работа 
е една от новите топ-придобивки за привличане/задържане на таланти? 
Това са малка част от темите на първата конференция в България, посветена на дигиталното номадство и 
предизвикателствата пред всички, които работят дистанционно: Grow Remotes Summit. Конференцията е на 22-23 април 
2021, като кани интересни и изявени български и международни участници. 
„Имахме година, която съвсем категорично ни доказа как адаптивността, способността да поставяме приоритетите си и 
да се държим ментално здрави са ключови – както за хората, така и за организациите. Някои компании реагираха бързо 
и настроиха цялата си корпоративна култура към дистанционна работа и никога повече няма да върнат целия си екип в 
офиса. Много служители преосмислиха приоритетите си и намериха подходящи кътчета за отдалечена работа – близо до 
природата или на морето“, споделя Милена Хаджииванова, създател на общността growRemotes в България и 
организатор на growRemotes Summit. 
Тя прогнозира, че хората, които имат възможност да работят отдалечено, все по-често се замислят и за по-отдалечени 
дестинации, които да тестват за кратко време – стига да предлагат необходимите условия за работа отвсякъде. 
Преките наблюдения на Милена Хаджииванова, която също е психолог и коуч, показват как смяната на работното място – 
макар и за кратко, може да бъде извор на нови знания и умения, повишаване на продуктивността, а също така и отлична 
възможност да излезем от класическия тим-билдинг, който според нея вече не дава същите резултати както преди. И не 
на последно място, тази промяна е допълнителен инструмент за стимулиране на креативността и мотивацията на 
екипите. 
Нарастването на популярността на работата отвсякъде води до други важни промени – от работодателски практики, до 
нови държавни политики. Някои държави са предприели съвсем целенсочени действия, които положително влияят 
върху икономиката и туризма. Част от тях са ускоряване на дигитализацията на цялата администрация, обособяване на 
селища за дигитални номади, новопоявяващи се коуъркинг и ко-ливинг пространства и развиване на туризма в 
благодатни райони за работа от разстояние. 
Според международно проучване, което класифицира държавите според ‘Digital nomad index’, България се класира на 
62-ро място. Оказва се, че стабилната и бърза интернет връзка, както и сравнително евтиният начин на живот не са 
достатъчни предпоставки, за да бъдеш в челната класация. Щастието на нацията, наличието на разнообразни етноси и 
склонността на работодателите в съответната държава да наемат служители, които да работят от разстояние са съшо 
важни за формирането на висок ‘Digital nomad’ индекс. 
„Това е една от темите, които ще засегнем на growRemotes Summit – какво можем да направим като държава, бизнес и 
общество, за да превърнем България  топ-дестинация за хора, които работят отвсякъде. Необходими са целенасочени 
усилия, които да ни доближат до позициите на държави като Румъния, Естония, Чехия и Словения“, споделя още 
Милена. 
Конференцията е безплатна за всички участници, но със задължителна регистрация. Можете да видите програмата тук, а 
да се регистрирате – тук.   
Знаете ли, че: 

• 17 млн. души искат да станат дигитални номади в близко бъдеще. (източник:  MBO partners) 

• Само в САЩ, дигиталните номади са нараснали с близо 50% от 2019 г. - от 7.3 млн. на 10.9 млн. пред 2020 г. 
(източник:  MBO partners) 

https://www.circleloop.com/nomadindex
https://events.growremotes.com/register/
https://events.growremotes.com/register/
https://www.mbopartners.com/state-of-independence/research-trends-digital-nomads/
https://www.mbopartners.com/state-of-independence/research-trends-digital-nomads/


20 

 

• Според международни проучвания, 54% от дигиталните номади са над 38 годишна възраст (източник:  MBO 
partners) 

• 54% от дигиталните номади пътуват непрекъснато, а 46% - от време на време (източник:  MBO partners) 

• 56% от световната работна сила би могла да изпълнява поне известна част от работните си задължения 
дистанционно (източник: Global Workplace Analytics) 

• 70% от дигиталните номади посещават поне пет държави годишно  (източник:  And.co) 

• 31% от семейните дигитални номади пътуват със своите семейства. (източник:  FlexJobs) 

• Повечето дигитални номади работят в компании (35%), след това са хората със свободна професия (28%) или 
такива със собствен бизнес (18%). (източник:  FlexJobs) 

• 72% от дигиталните номади са със завършена бакалавърска степен, а 33% имат магистратура. 
(източник:  FlexJobs) 

• Хората, които имат възможност да работят отвсякъде са с 13% по-продуктивни от тези, които работят само в 
офиса. (източник:  Stanford Business) 

• 74% от хората биха напуснали настоящата си работа, за да работят за компания, която предоставя възможност за 
работа отвсякъде. (източник:  Softchoice) 

• Според Digital Nomad Index, най-добрите държави за дигитални номади за 2021 г. са Канада, Великобритания и 
Румъния. 

 
√ Американското разузнаване с мрачни прогнози за бъдещето  
Китай ще задмине Съединените американски щати като най-голямата икономика в света и ще продължи напред по пътя 
към възстановяване на ролята си на глобална сила през следващите две десетилетия. Това е едно от заключенията, до 
което стига от Съветът на американското национално разузнаване (NIC) в своя доклад „Глобални тенденции 2040“, 
цитиран от Би Би Си и Нюзуик. 
Докладът е изготвен от топ висши представители на разузнавателните служби на САЩ, като той се издава на всеки четири 
години от 1997 г. насам. В седмото издание на доклада американското разузнаване обръща специално внимание и на 
болестите, социалните неравенства, климатичните проблеми и военните конфликт в различни точки на света. 
„Глобални тенденции 2040“ не е приятно четиво, ако сте политически лидер или международен дипломат, нито пък ако 
сте човек, който се кани да стане такъв през идните години“, коментират от Би Би Си. 
Опитът на Съвета на американското национално разузнаване си да разбере какви могат да бъдат отношенията между 
различните страни, а и тези на хората вътре в тях, сочи голяма несигурност и нестабилност през следващите години. 
Докладът се фокусира на първо място върху ключовите фактори, стимулиращи промяната в света днес. 
Един от тези фактори е политическата нестабилност. „В много страни хората са песимисти за бъдещето и стават все по-
недоверчиви към лидерите и институциите, които виждат като негодни или нежелаещи да се справят с разрушителните 
икономически, технологични и демографски тенденции“, се предупреждава в доклада. 
Уязвими демокрации 
Според документа хората гравитират към групи от съмишленици и отправят все по-големи и разнообразни искания към 
своите правителства в момент, в който те имат все по-малки възможности да отговорят на същите желания. 
„Разминаването между способностите на правителствата и очакванията на обществеността вероятно ще се разшири и ще 
доведе до още по-голяма политическа нестабилност, включително нарастваща поляризация и популизъм в рамките на 
политическите системи, нови вълни на активизъм и протестни движения, а в най-крайните случаи – насилие, вътрешен 
конфликт и дори държавен разпад“, отбелязват в доклада. 
Неспособността да бъде отговорено на очакванията, подсилвани от социалните медии и технологии, може да се 
превърне в риск за демокрацията. 
„Гледайки към бъдещето, много демокрации вероятно ще бъдат уязвими на по-нататъшна ерозия и дори колапс“, 
предупреждава доклада, като добавя, че тази тенденция ще засегне и авторитарните режими. 
Пандемията представлява мащабно глобално смущение 
Според доклада пандемията е „най-значителното единично глобално смущение от Втората световна война насам“, като 
тя подхранва разделенията, ускорява съществуващите промени и поставя под въпрос настоящите разбирания, 
включително за това как едно правителство може да се справя с подобни проблеми. 
Последният доклад за световните тенденции на Съвета на американското национално разузнаване от 2017 г. включваше 
именно такъв сценарии. В него се говореше за потенциалното въздействие на „глобална пандемия през 2023 г.“, при 
която драматично се ограничава световното пътуване, за да бъде прекратено нейното разпространение. 
Авторите на доклада признават, че не са очаквали пандемията от COVID-19, която по-думите им е разклатила 
разбиранията за устойчивост и приспособимост и е създала нови неясноти около икономиката, управлението на 
държавите, геополитиката и технологиите. 
Климатичните промени, демографските тенденции и технологиите също ще играят ключова роля в промените на 
световно ниво, като те ще бъдат от полза за онези, които най-бързо се приспособяват към тях. 
Геополитическо съревнование 
На международно ниво, анализаторите очакват през следващите две десетилетия интензитетът на съревнованието за 
глобално влияние да достигне най-високото си ниво от Студената война насам на фона на продължаващото отслабване 
на „стария световен ред“, както и на институции като ООН. 
Неправителствените организации,  включително религиозни групи и технологични гиганти, също може да имат 
способността да изграждат мрежи, които да се конкурират с държавите и дори да заобикалят техните правила. 

https://www.mbopartners.com/state-of-independence/research-trends-digital-nomads/
https://www.mbopartners.com/state-of-independence/research-trends-digital-nomads/
https://www.mbopartners.com/state-of-independence/research-trends-digital-nomads/
https://globalworkplaceanalytics.com/how-many-people-could-work-from-home
https://www.and.co/anywhere-workers
https://www.flexjobs.com/blog/post/flexjobs-digital-nomad-survey-insights-remote-lifestyle/
https://www.flexjobs.com/blog/post/flexjobs-digital-nomad-survey-insights-remote-lifestyle/
https://www.flexjobs.com/blog/post/flexjobs-digital-nomad-survey-insights-remote-lifestyle/
https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/working-papers/does-working-home-work-evidence-chinese-experiment
https://www.softchoice.com/
https://www.circleloop.com/nomadindex
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От NIC прогнозират, че  джихадисткия тероризъм ще продължи да бъде проблем, но те предупреждават за възраждане 
на крайнодесните и крайнолевите екстремистки организации, които разпалват страстите по теми като расизъм и 
екология, както и на база антиправителствени нагласи, в Европа, Латинска Америка и Северна Америка. 
„Тези групи може да използват изкуствен интелект, за да станат по-опасни, или технологии за добавена реалност за 
създаването на „виртуални лагери за обучение на терористи“, отбелязват в доклада. 
В основата на различните сценарии, представени от Съвета на американското национално разузнаване, стои 
съревнованието между САЩ и Китай – било то дали едната сила ще стане по-успешна или двете ще се състезават на 
равни начала в разделен на отделни групи свят. 
„САЩ„ заедно с дългогодишните си съюзници, и Китай ще имат най-голямо влияние върху глобалните динамики, 
подкрепяйки различни визии за международните системи на управление, които отразяват техните интереси и 
идеологии“, посочват от Съвета на американското национално разузнаване. 
Прогнозите са че съревнованието между двете велики сили „ще засегне повечето сфери на интерес, обтягайки и в някои 
случаи реформирайки съществуващи съюзи и международни организации, върху които се крепи световния ред от 
години“. 
Сред най-значимите промени в глобални ред е пренасочването на центъра на икономическия баланс от Запад на Изток, 
като азиатските страни печелят все по-силни позиции. 
Докладът прогнозира, че Китай ще се изкачи до върха на икономическата пирамида, увеличавайки дела си в световната 
икономика от 17,9% през 2020 г. до 22,8% през 2040. Делът на САЩ, от друга страна, ще се свие от 24% до 20,8% за същия 
период. 
Точният момент, в който Китай ще изпревари САЩ като страната с най-голям брутен вътрешен продукт продължава да е 
обект на дебати сред експертите, като от базираната във Великобритания  консултантска група Centre for Economics and 
Business Research и японската  Nomura Holdings отбелязват, че заради пандемията от COVID-19 датата на размяната на 
позициите на двете най-големи икономики вече е по-близо, като очакванията са това да се случи през 2028 г. или по-
рано. 
Икономиката е само една от сферите, в които двете страни се борят за господство. Друга област е тази на бъдещите 
военни способности. 
САЩ са безспорно най-голямата военна сила в света с около 800 бази по цялата планета, от които около 280 са само в 
Азиатско-тихоокеанския регион. Китайския президент Си Дзинпин обаче дава все повече внимание на модернизирането 
и разширяването на способностите на китайската армия по начин, който да гарантира интересите на Пекин. 
„Китай вероятно ще използва технологичния си напредък, за да разполага военни сили в Източна Азия и в други региони, 
макар че страната предпочита ограничени мисии, най-вече под формата на военноморски бази, вместо големи 
разположения на войски“, се казва в доклада. 
Доклада от 2004 г. прогнозира появата на Халифат в Близкия изток – прогноза, която не се оправда на 100% но намери 
свое отражение в създаването на Ислямска държава. Същият доклад, в който имаше прогноза и за 2020 г., обаче не успя 
да улови мащаба на съревнованието между САЩ и Китай, на което сме свидетели днес. 
По-силни демокрации или свят без посока 
Съвета на американското национално разузнаване представя няколко оптимистични сценария за 2040 г., единият от 
които е наречен „ренесанс на демокрациите“. 
В него САЩ и съюзниците на страната използват технологиите и икономическия растеж за преодоляване на местните и 
международните предизвикателства, докато репресиите в Китай и Русия задушват иновациите и правят демокрацията 
по-привлекателна за масите. 
Има обаче и по-мрачни прогнози. 
Сценарият „Свят без посока“ обрисува пазарни икономики, които никога не се възстановяват от пандемията от COVID-19, 
крайно разединени страни и международна система, която е „хаотична и нестабилна“, тъй като международните 
правила и институции са игнорирани от страни, корпорации и други групи. 
Трети сценарии комбинира песимизма с оптимизъм. Той е наречен „Трагедия и мобилизация“, като при него се говори 
за глобална катастрофа през 30-те години на 21 век заради климатични промени, масов глад и безредици и бунтове. 
Вместо обаче да доведе до фатален колапс, тази катастрофа предизвиква създаването на нова глобална коалиция, 
водена отчасти от социални движения, която адресира проблемите. 
Разбира се, напълно възможно е нито един от тези сценарии да се осъществи, като има голяма вероятност да се появи 
нещо напълно различно. Целта на доклада, казват неговите автори, е хората да бъдат подготвени за различни 
потенциални бъдеща, дори и някои от тях да не изглеждат особено розово. 
 
√ Антъни Блинкън се завръща в Брюксел за нов кръг преговори тази седмица  
Държавният секретар на САЩ се връща в Брюксел тази седмица за разговори, свързани с Афганистан, Иран и руската 
активност, насочена към Украйна, предаде „Ройтерс“. 
Антъни Блинкън ще е в компанията на министъра на отбраната Лойд Остин, в чието посещение е включено и посещение 
на централата на НАТО в Белгия. Пътуването на двамата членове на кабинета на Джо Байдън съвпада с нарастващото 
напрежение на границата между Русия и Украйна. Там от Вашингтон съобщават, че Москва е събрала най-много войски 
от 2014 г. насам, когато анексира Крим. 
В петък руският президент Владимир Путин обвини Украйна в „опасни провокативни действия“ в източния украински 
регион Донбас. 
Турция заяви, че САЩ ще разположат два бойни кораба в Черно море от средата на месец април. 
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Блинкън посети Брюксел и миналия месец, когато се срещна с външните министри на държавите членки на ЕС и обеща 
да възстанови и съживи трансатлантическите съюзи. 
 
√ Кофас: Американската икономика ще се върне към предпандемични нива още в средата на 2021  
Търговският дефицит на САЩ достигна рекордно високо ниво – над 900 милиарда щатски долара през 2020 г. Това се 
дължи на ескалиращите отношения с Китай, както и на пандемията от COVID-19, която значително ограничи износа на 
стоки от налагането на локдаун през изминалата година. Въпреки това, в последния си икономически анализ, 
специалистите по кредитно застраховане Кофас прогнозират, че след 3,5% свиване на БВП на страната, САЩ ще 
започнат да се възстановяват с умерени темпове и ще достигне стойности до 5,7% през 2021 година. Това ще позволи на 
американската икономика да се върне към стойностите, отчетени преди коронакризата, още в средата на тази година, 
изпреварвайки най-напредналите икономики. 
С наближаването на 100-тния ден от управлението на новия американски президент Джо Байдън, този мощен подем на 
икономиката на САЩ се дължи от части на безпрецедентния фискален отговор на кризата, отбелязват от Кофас. Приетият 
през март 2021 г. пакет от мерки за подкрепа на икономиката възлиза на 1,9 трилиона щатски долара, като той ще 
доведе до общ фискален отговор, равняващ се на 27% от БВП на САЩ – повече от всяка друга развита икономика. 
„Използвайки анализ, основан на исторически оценки на потенциалния търговски баланс, считаме, че дефицитът на САЩ 
може да нарасне с 56 млрд. долара в резултат на плана за стимулиране. Въпреки че капиталовите стоки са най-важният 
сектор за износ (34% от общия брой между 2010 г. и 2020 г.), те са нараснали по-малко от вноса, до голяма степен поради 
казуса с Boeing 1 през последните две години, последван от пандемията от COVID-19“, споделя Пламен Димитров, 
управител на Кофас България. 
 

 

 
 

След шока от кризата с COVID-19, поредната голяма промяна в макроикономическия баланс е на път да се осъществи с 
въвеждането на „Американски закон за спасителен план“, отбелязват от Кофас. Приет през м. март 2021, той включва 
разходи от близо 1,9 трилиона щатски долара (равняващи се на 9% от БВП на САЩ), от които една трета ще бъдат усвоени 
директно от американската икономика през 2021 г., в допълнение към близо 4 трилиона щатски долара, одобрени от 
Конгреса през 2020 г. 
„Предвид бързото внедряване на ваксината срещу COVID-19 в САЩ (повече от една четвърт от населението е получило 
поне една доза до края на март), очакваме силно възстановяване на частичното потребление, което ще тласне растежа 
до 5,7% през 2021 г. след свиване от 3,5% през изминалата година. Очаква се „бум“ на потреблението в САЩ, което 
разбира се ще повиши търсенето на вносни стоки“, допълва Пламен Димитров. 
Според Кофас най-голямото въздействие на осемгодишния план за инвестиции в инфраструктура на стойност 2 трилиона 
щатски долара, представен миналата седмица от Белия дом, ще се прояви едва след 2021 г. Въпреки това данъчните 
увеличения, с които ще се финансира програмата, ще бъдат разпределени за 15 години. Това ще увеличи федералния 
бюджетен дефицит през следващите години, което ще доведе и до покачване на търговския дефицит. 
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√ Русия планира да увеличи дела си на световния пазар на нефт и газ до 2030 г.  
Русия планира да увеличи дела си на световния пазар на нефт и газ до 7-8% до 2030 г. Това заяви зам.-министърът на 
енергетиката на Русия Павел Сорокин по време на среща на министерството на енергетиката, предава ТАСС. 
„Имаме потенциал да заемем 7-8% от глобалния пазар до 2030 г. Към това трябва да се стремим“, каза той. 
Според представянето на доклада на заместник-министъра, нефтохимията може да донесе от 9 милиарда до 18 
милиарда долара допълнителен нересурсен износ годишно чрез производството на 8-16 милиона тона продукти, което 
увеличава цената на суровините с 40 -300%. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на икономическите данни от Китай  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във в вторник, след като данните от Китай показаха ръст на вноса във 
втория най-голям потребител на суровината в света, предаде Ройтерс. На пазарите се отрази и напрежението в Близкия 
изток, след като йеменските бунтовници хути изстреляха ракети по саудитски петролни съоръжения. 
Към 8:45 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,17 долара, или 0,27%, до 63,45 долара за барел, 
докато американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,15 долара, или 0,25%, до 59,85 долара за барел. 
Китайският износ нарасна с 30,6% през март в сравнение със същия период на миналата година, давайки нов тласък на 
икономическото възстановяване на страната, докато глобалното търсене на стоки и услуги се увеличава на фона на 
напредъка във ваксинацията срещу COVID-19. Същевременно с това вносът на страната се увеличи с 38,1% на годишна 
база през март, което е най-големият ръст от четири години насам. 
Вносът на суров петрол в Китай нарасна с 21% през март в сравнение с ниските нива от преди година, след като 
рафинериите ускориха темпото си на работа на фона на нарастващото търсене на гориво. 
„Данните показват вътрешно съживяване, което може да е добра новина за търсенето на бензин“, коментира Стивън 
Инес от Axi. 
На пазара се отрази и новината, че подкрепяните от Иран йеменски бунтовници са изстреляли 17 дрона и две балистични 
ракети по цели в Саудитска Арабия, включително съоръжения на Saudi Aramco в Джубайл и Джеда. От Рияд не са 
потвърдили информацията. 
Ръста на цените обаче бе ограничен от сравнително бавното темпо на ваксинация в Европа и очакванията за 
допълнителни доставки на петрол от Иран през идните месеци. 
 
√ Еврото се търгува за 1,1886 долара  
Курсът на еврото днес отново мина под прага от 1,19 долара, който вчера преодоля, информираха германски финансови 
издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1886 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1904 долара. 
 
√ Лондонската борса бележи най-доброто тримесечие от 2007 г.  
Лондонската фондова борса е отбелязала най-доброто си тримесечие за първични публични предлагания от 2007 г. Това 
се случва въпреки шумния неуспех на компанията за доставка на храна Deliveroo, чиито акции се сринаха от началните 
3,90 паунда до 2,50 паунда само през първата седмица, след като търговията с тях започна в края на март, пише Гардиан, 
като се позовава на данни от EY. 
Друга известна компания, която листна акциите си на борсата в периода януари-март 2021 г. бе платформата за 
потребителски оценки Trustpilot, чиито акции поскъпнаха от 265 в края на март до 279 паунда в момента. 
Общо 12 компании направиха IPO на борсата в Лондон и събраха 5,2 млрд. паунда от инвеститори на основния пазар, 
докато 8 по-малки дружества се листнаха на Алтернативния инвестиционен пазар, с което привлякоха 441 млн. паунда. 
За сравнение през първото тримесечие на 2020 г.  имаше само три листвания на нови компании на основния пазар и 2 на 
алтернативния, които събраха общо 615 млн. паунда. 
Следващото голямо IPO тази година на борсата в Лондон се очаква да бъде на компанията за кибер сигурност Darktrace, 
която се очаква да получи оценка от около 3,8 млрд. паунда. Същото важи и за EG Group, която притежава 
бензиностанции и заведения за бързо хранене, с приблизителна оценка от 10 млрд. паунда. 
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Общо пазарът на първични публични предлагания в Европа бележи много силно тримесечие – като привлеченият 
капитал в такива сделки на Стария континент възлиза на 19,9 млрд. долара (14,3 млрд. паунда, 16,5 млрд. евро), сочат 
данни на Ройтерс. 
В същото време обаче Амстердам постепенно измести Лондон като най-голям финансов център в Европа. През първия 
месец на 2021 г. среднодневният оборот на трите борси в Амстердам е бил 9,2 млрд. евро. Става въпрос за борсите 
Euronext, европейското звено на чикагската борса CBOE и паневропейското звено на Лондонската фондова борса – 
„Turquoise“, което започна да функционира през ноември 2020 г., за да не се ограничават клиентите на Лондонската 
борса в ЕС. През същото време сделките в Лондон рязко са се понижили до 8,6 млрд. евро и така за първи път 
английската столица отстъпва историческата позиция по финансов първенец на Европа.  
 
√ Европейските борси започват седмицата без единна посока  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа вчера се отдръпнаха леко от рекордните си стойности, 
записвайки смесени резултати, след като инвеститорите подходиха по-предпазливо преди началото на сезона на 
корпоративните отчети, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 0,98 пункта, или 0,22%, до 436,25 пункта, след като завърши 
търговията в петък с нов рекорден връх. Немският показател DAX отчете ръст от 10,37 пункта, или 0,07%, до 15 244,53 
пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 2,55 пункта, или 0,04%, до 6 171,96 пункта. Водещият индекс на 
Лондонската борса FTSE 100 записа спад от 20,75 пункта, или 0,3%, до 6 895 пункта. 
Сезонът на отчетите в Европа ще превключи на по-висока скорост малко по-късно през април, като анализаторите 
очакват 47,4% ръст на печалбите на компаниите от STOXX 600 през първото тримесечие, сочат данните на Refinitiv IBES. 
Голяма част от тези печалби вероятно ще дойдат от потребителските и индустриалните компании. 
„Много хора са наясно, че този отчетен сезон вероятно ще бъде доста силен за производствените компании и по-слаб за 
тези, които са засегнати от блокадите заради COVID-19, особено бизнесите в сектора на услугите.“, коментира Мат Сидъл 
от Fidelity International. 
„Големият въпрос за пазара е какво следва – колко устойчиво е нивото на търсене предлагане и дали разходите ще бъдат 
отклонени обратно към сектора на услугите и различни части на икономиката“, добави той. 
На корпоративния фронт, акциите на авиопревозвачите  EasyJet и Ryanair поевтиняха с 2,19% и 2,24%, след като HSBC 
понижи рейтинга на техните книжа от „купувай“ на „изчакай“. 
Акциите на френските компании Veolia и Suez поскъпнаха съответно с 8,73% и 7,65%, след като компанията за управление 
на отпадъци и води Veolia обяви, че ще придобие конкурента си Suez след дълги месеци на преговори.  
Нови рекорди на Уолстрийт 
Водещите американски борсов индекси достигнаха нови рекордни стойности в петък, а Уолстрийт приключи седмицата 
със солидни печалби на фона на оптимизма около отварянето на икономиката, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 297,03 пункта, или 0,89%, до 33 800,6 пункта. Широкообхватният 
измерител Standard & Poor’s 500 напредна с 31,63 пункта, или 0,77%, до 4 128,8 пункта. . Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 70,88 пункта, или 0,51%, до 13 900,18 пункта. 
Големите печеливши отново бяха акциите, разчитащи на възстановяването на икономиката. Цената на книжата на 
оператора на круизни кораби Carnival се повиши с 2,61%, след като рейтингът на книжата на компанията бе повишен от 
две институции на Уолстрийт на фона на  натрупалото се търсене и потенциалния рестарт на круизните пътувания през 
лятото. Акциите на General Electric и JP Morgan поскъпнаха съответно с 1,12% и 0,75%. 
За седмицата Dow напредна с 2%, докато S&P 500 добави 2,7% към стойността си, регистрирайки най-доброто си 
седмично представяне от началото на февруари. Силно бе и представянето на Nasdaq, който се повиши с 3,1% за същия 
период. За седмицата акциите на Apple поскъпнаха с над 8%, а тези на Amazon и Alphabet – с повече от 6%. 
На търговията се отразиха данните за производствените цени. Министерството на труда обяви, че индексът на 
производствените цени при крайното търсене (PPI) е нараснал с 1% през март спрямо февруари, когато бе регистриран 
ръст от 0,5%. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, прогнозираха повишение с 0,4%. На годишна база ръстът през 
март е 4,2%, което е най-големият скок на годишна основа от повече от девет години. 
„Инфлацията започва да се награвя“, коментира Питър Буквар, главен инвестиционен директор в Bleakley Advisory Group. 
„Ще видим до каква степен компаниите ще започнат да предават тези разходи върху потребителите, когато следващата 
седмица бъдат публикувани данните за индекса на потребителските цени (CPI). От това, което чувам от компаниите, 
процесът едва започва“, добави той. Доходността по 10-годишните държавни книжа нарасна до 1,66% на фона на 
данните за инфлацията. 
Същевременно с това инвеститорите до голяма степен пренебрегнаха данните 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. 
Понижения в Азия 
Основните индекси на водещите борси Азиатско-тихоокеанския регион започнаха седмицата със спад. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 229,33 пункта, или 0,77%, до 29 538,73 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 37,73 пункта, или 1,09%, до 3 412,95 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 47,69 пункта от стойността си, или 2,3%, завършвайки сесията при ниво 
от 2 188,89 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng се понижи с 245,52 пункта, или 0,86%, до 28 453,28 пункта. 
Листнатите в Хонконг акции на технологичния гигант Alibaba поскъпнаха с 6,51%, след като компанията бе глобена от 
китайските регулатори с 18,23 млрд. юана (2,8 млрд. долара) за злоупотреба с господстващо положение на пазара. 
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Според някои анализатори тази глоба всъщност дава шанс на компанията да се отърси от проблемите си с властите и да 
насочи вниманието си отново към бизнеса. 
Южнокорейският показател Kospi успя да завърши сесията в зелената територия, записвайки ръст от 3,71 пункта, или 
0,12%, до 3 135,59 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 се понижи с 21,2 пункта, или 0,3%, до 6 974 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк 
SOFIX отчете спад от 0,49 пункта, или 0,10%, до 503,79 пункта. BGBX40 се понижи с 0,46 пункта, или 0,40%, до 114,40 
пункта. BGTR30 изтри 1,66 пункта от стойността си, или 0,30%, достигайки ниво от 547,89 пункта. BGREIT напредна с 0,28 
пункта, или 0,19%, до 144,01 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Вълчев: Надявам се следващата учебна година да е присъствена  
Близо 450 хиляди деца отново са в класните стаи. 1500 родители са подали заявления децата им да продължат 
обучението си онлайн. Силно се надявам следващата учебна година да започне присъствено. Това заяви министърът на 
образованието Красимир Вълчев във Велинградското село Биркова. Вълчев също така обясни, че към този момент не се 
налага преструктуриране на материала и удължаване на учебната година. 
"Стартирахме едно от най-добрите електронни обучения. Ако има заразени деца или преподаватели, ще бъде налагана 
карантина на цялата паралелка", заяви Вълчев. 
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев с очите си видя мизерните условия, при които учат децата в 
местното ОУ "Д-р Петър Берон". Високият гост имаше възможност да пробва и сам неудобните стари ученически чинове, 
докато разговаряше с малките жители на планинското село и с техните преподаватели, заедно с домакините от общината 
- кметът д-р Костадин Коев и ресорният му заместник Исмаил Моллов. 
За радост, това скоро ще се промени - преди дни правителството осигури на Община Велинград 1 718 000 лева за 
изграждане на ново училище. 
Гостите бяха посрещнати традиционно с хляб и сол от деца в народни носии. Кметът на Биркова Красимир Коруджиев, 
директорът на училището Муса Чолаков, учители и жители на селото изказаха сърдечните си благодарности за помощта 
и оказаното им внимание. Възпитаниците на "Д-р Петър Берон" бяха подготвили кратка програма за гостите си. 
 
√ Адмирал Ефтимов: Искаме наши представители в бъдещия космически център на НАТО  
Предстои изграждане на космически център на НАТО. Нашата амбиция е да имаме представители в него. Това каза 
началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, който вчера посети Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) "Георги 
Бенковски" в Долна Митрополия, където се отбелязва тържествено 12 април - Международния ден на авиацията и 
космонавтиката. 
Адмирал Ефтимов поздрави командно-преподавателския състав и курсантите по повод празника и се срещна с 
командването на Военновъздушната учебна база. 
"Убеден съм, че има какво да се гордеем като нация, която е с традиции в авиацията, допринесла много в развитието на 
космонавтиката, заяви адмирал Ефтимов. - За съжаление през последните години протекоха процеси, които забавиха 
нашето развитие - недофинансирне, някои реформи във Въоръжените сили, в частност във военнообразователната 
система. Наложи се да вземем решение за възстановяване на ВНВУ, да утвърдим традициите и да отправим поглед в 
бъдещето." 
Той изрази убеденост, че идеята, която стои за възстановяването на ВВВУ, е работеща и се влагат усилия да 
възстановяване и надграждане на традициите. По думите му трябва да се създадат условия за устойчиво бъдеще. 
"Големи надежди се възлагат на успешното приемане и усвояване на самолетите Ф-16 Блок 70, с което нашата авиация 
действително стъпва в 21 век. Изработва се национална позиция и се залагат документи, които трябва да намерят своето 
практическо приложение в учебните програми на ВВВУ. В момента правим селекция, подбор на кандидати, които да 
проведат специализирана подготовка, за да може, когато се открие центърът, да имаме национално представителство", 
коментира адмиралът. 
На въпрос за проблемите в учебната авиация той отговори, че те са незначителни и не влияят пряко на подготовката на 
курсантите. 
"Надявам се да имаме скоро такава бройка самолети, която да позволява нарастване на летателните часове", каза 
началникът на отбраната. 
"На празника на храбростта самолети на учебната авиация ще прелетят над София", каза още адмирал Ефтимов. 
"След възстановяването на Висшето военновъздушно училище, броят на обучаемите се увеличи двойно", добави 
началникът на учебното заведения, бригаден генерал Юлиян Радойски. 
Той посочи, че завършват 25 курсанти, а приемат 55 млади хора. Вече се вижда, че липсват кадри - има недостиг на 
пилоти, на инженерно-технически състав, отбеляза генералът. Адаптираме се много успешно след възстановяването на 
училището, а в началото на юни идват новите учебни самолети, посочи той пред БТА. 
Бриг.ген. Радойски поясни, че са обявили шест обществени поръчки за ремонти на материална база, като три от тях са 
били обжалвани, което е забавило темпото. Той припомни, че училището е имало административна тригодишна 
акредитация и е трябвало за три години да направи институционална акредитация. 
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"Вместо за три години това стана за една година, уточни генералът. - Учебните програми, които създадохме за 2021 г., 
отговарят на съвременните европейски изисквания и от септември т.г., когато стартира новата учебна година, ще бъдем в 
крак с международните изисквания. Нашите обучаеми ще имат сертификати и ще могат да си намерят работа във всяка 
точка на света." 
В училището е подредена фото изложба по повод 60-годишнината от първия полет на човек в космоса. 
 
√ Софтуер, разработван от български IT експерти, е сред 14-те най-добри в света  
Водещото американско издание Solutions Review, което е специализирано в представяне на информация за бизнеса с 
най-добрите технологични решения, наскоро представи своята класация с 14-те най-ефективни инструмента във 
виртуализацията на данни в света. Сред отличените е американската AtScale, която има офис в Сан Матео, Бостън и 
София. Компанията е сред иноваторите в сферата на големите данни и намира място в класацията, благодарение на своя 
продукт за виртуализация на данни. Развитието и усъвършенстването му в последните две години е поверено изцяло на 
български IT експерти.  
„Екипът от специалисти в София има огромен принос за развитието на AtScale в последните 24 месеца. В този период 
успяхме да повишим оборота си неколкократно, а това е невъзможно без да предлагаш качествен продукт. Именно тук е 
ролята на родните софтуерни инженери, които съчетават нестихващ хъс за развитие и задълбочени познания в сферата 
на големите данни", коментира генералния мениджър на компанията за Европа Момчил Михайлов. 
Иновативният продукт на AtScale, който е без аналог по света, позволява обединен достъп до данни от всяко място, в 
което те се съхраняват, и визуализацията, и управлението им. Продуктът позволява бърз и точен анализ на големи обеми 
от данни чрез използването на разнообразни Business Intelligence (BI) инструменти. Така компаниите, 
използващи AtScale, получават възможност да вземат решения базирани на точни данни. Това става все по-важно заради 
огромния обем от данни, с които разполага всяка организация. Новият продуктов директор на AtScale Петър Стайков, 
разказа, че платформата на компанията е без аналог и е в основата на решенията за милиони долари, които вземат 
голяма част от най-успешните компании. „Непрестанно подобряваме и развиваме платформата си, за да е по-удобна за 
нашите клиенти. Това беше причината да създадем версията 2020.5", сподели Петър Стайков.  
Най-актуалният ъпдейт на продукта 2020.5 доведе до много нови функции, които подобриха съвместимостта, работата на 
софтуера и интерфейса му. Сред основните нововъведения са: 

• подобрена съвместимост с най-популярните BI инструменти в облака сертифициран за работа с Tableau 2020.3; 

• по-добро филтриране при използване на Microsoft Excel Top-N; 

• по-добър матричен изглед при създаването на сложен Cube; 

• разширяване на екосистемата от партньори, базирани в облачното пространство. 
 
√ 13 държави от ЕС, вкл. България, са се споразумели за Covid паспортите  
Тринадесет държави членки на Европейския съюз са постигнали съгласие по седем критерия, които ще бъдат 
необходими за прилагане на сертификати за ваксинирани срещу Covid-19 с туристическа цел, съобщават в понеделник 
австрийски медии. 
Австрийският министър на туризма Елизабет Кьостингер коментира т. нар. "Зелени сертификати", посочвайки, че "за 
европейския туризъм това е въпрос на оцеляване" и добавяйки, че критериите сега са изпратени за преглед от 
Европейската комисия. 
Според информацията планът е сертификатите за ваксинация да бъдат приложени до юни 2021 г., което да позволи 
свобода на пътуване за предстоящия летен сезон. Това е в съответствие с предишните планове на ЕС. 
Австрийските медии посочват, че тринадесетте държави от ЕС, които са постигнали съгласие по тази инициатива са 
Австрия, България, Хърватия, Кипър, Дания, Франция, Германия, Гърция, Италия, Малта, Португалия, Словения, Испания. 
 
√ EК предлага освобождаване от ДДС на някои жизненоважни стоки и услуги заради пандемията  
Европейската комисия предложи да се освободят от данък върху добавената стойност (ДДС) стоки и услуги, които ЕС 
предоставя на държавите членки и гражданите по време на криза. Стоките и услугите в обхвата на предложеното 
освобождаване включват например:диагностични тестове и консумативи за тестване, както и лабораторно оборудване; 

• лични предпазни средства (ЛПС), като ръкавици, респиратори, маски, престилки, продукти и оборудване за 
дезинфекция; 

• палатки, походни легла, дрехи и храна; 

• оборудване за търсене и спасяване на хора, чували с пясък, спасителни жилетки и надуваеми лодки; 

• антимикробни средства и антибиотици, антидоти при химически заплахи, лечения при радиационно облъчване, 
антитоксини, таблетки йод; 

• кръвни продукти или антитела; 

• устройства за измерване на йонизиращото лъчение; 

• разработване, производство и снабдяване с необходими продукти, научноизследователски и иновационни 
дейности, създаване на стратегически запаси от продукти; лицензи във фармацевтичната промишленост, 
карантинни съоръжения, клинични изпитвания, дезинфекция на помещенията и др. 

Това предложение идва вследствие на опита, придобит по време на коронавирусната пандемия през 2020 г. Наред с 
другото, благодарение на него стана видно, че ДДС, начисляван върху някои сделки, в крайна сметка се превръща в 
разход при възлагането на обществени поръчки, който оказва натиск върху ограничените национални бюджети. Поради 
това с днешната инициатива ще се увеличи максимално ефикасността на средствата на ЕС, използвани в обществен 
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интерес за реагиране при кризи, като природни бедствия и извънредни ситуации в областта на общественото здраве. 
Също така с нея ще се укрепят органите на равнище ЕС за управление на бедствия и кризи, като например тези, които са в 
обхвата на Здравния съюз на ЕС и Механизма на ЕС за гражданска защита. 
След като бъдат въведени, новите мерки ще позволят на Комисията и на другите агенции и органи на ЕС да внасят и да 
закупуват стоки и услуги без ДДС, когато закупените стоки и услуги се разпределят при реагиране по време на 
извънредна ситуация в ЕС. Получателите може да са държави членки или трети страни, като например национални 
органи или институции (например болници, национални здравни органи или органи за реагиране при бедствия). 
 
√ ЕП обсъжда предложението за зелени ваксинационни сертификати  
Правната комисия и комисията по здравеопазване в ЕП ще обсъждат предложението на Европейската комисия за 
създаване на зелените ваксинационни сертификати. Очаква се те да влязат в сила до началото на лятото и да улеснят 
движението в рамките на ЕС. 
Сертификатите ще съдържат информация - дали дадено лице ваксинирано срещу COVID-19 или има антитела, след 
прекарана болест, или отрицателен тест. 
Евродепутатите ще обсъждат днес въпроса за защитата на личните и медицинските данни, които ще бъдат използвани в 
сертификатите. 
На последното си пленарно заседание ЕП се съгласи да разгледа предложението на Еврокомисията по ускорена 
процедура. За да влязат в сила, сертификатите трябва да бъдат одобрени от Европарламента и от Съвета на ЕС. 
 
√ В Италия отчитат, че дистанционното обучение отказва децата от училище  
В Италия прокуратурата за малолетни и непълнолетни отчита, че дистанционното обучение заради пандемията води до 
отказване на децата от образователния процес. Миналата седмица Долната камара на парламента одобри предложение 
за възобновяване на заниманията в училище. 
Ефектът от дистанционното обучение е най-поразяващ на остров Сардиния и в района на Неапол. 
В прокуратурата за непълнолетни в Каляри за един месец са получени 300 съобщения за прекъсване на образователния 
процес, а в тази на Неапол за месец и половина - 900, което надвишава съответните годишни статистики до сега. 
В област Ломбардия отчитат спад от година насам с 3%. Проучване на статистическия институт Ipsos заедно с 
международната организация Savethechildren сочи, че 28% от учащите се в Италия са заявили, че от началото на 
пандемията поне един съученик от класа е престанал да учи. 
В предложението, прието от Камарата на депутатите, да се възобновят нормалните занимания, се казва, че 
дистанционните занимания допълнително поставят в неравностойно положение тези, които са в състояние на 
образователна бедност. 
Целта е правителството да предприеме необходимото за възобновяване на обучението в най-скоро време във всички 
видове учебни заведения. 
 
√ General Electric внедрява детектори за Covid-19 в телефоните  
Технологичната компания General Electric разкри, че търси начин да внедри сензори за откриване на Covid-19 в телефони. 
За целта е отпуснато и държавно финансиране от Националния институт по здравеопазване на САЩ. 
Изследователите на компанията обясниха, че се стремят да разработят малки сензори, които могат да бъдат вградени в 
мобилни устройства за откриване на наличието на коронавирус. Според тях, тази технология разполага със същите 
възможности за откриване на заразата като по-големите съществуващи инструменти, които обикновено бихме намерили 
в една лаборатория. 
"Нашите сензори са нещо като кръвни хрътки", коментира Радислав Потирайло, главен учен в GE Research. "Ние ги 
обучаваме да откриват конкретно нещо и те са в състояние да се справят изключително добре", посочва още той. 
С помощта на безвъзмездната финансова помощ, екипът ще прекара следващите две години в усъвършенстване на своя 
сензор. Надеждите са той да бъде поставян не само в смартфони, но и всякакви други устройства - като смарт часовници 
например. 
 
√ Путин: Русия трябва да запази статута си на водеща ядрена и космическа страна  
"Русия трябва да зарази статута си на една от водещите ядрени и космически страни", заяви руският президент Владимир 
Путин на видеоконферентно съвещание по въпросите на развитието на космическия сектор, организирано по случай 60-
ата годишнина от първия полет на човек в Космоса - на съветския космонавт Юрий Гагарин, предадоха Франс прес и 
ТАСС, цитирани от БТА. 
В новия, 21-и век, Русия трябва достойно да поддържа статута си на една от водещите ядрени и космически държави, тъй 
като космическият отрасъл е пряко свързан и с отбраната", каза Путин, който посети мемориала на мястото на кацането 
на Гагарин на 700 км югоизточно от Москва, където постави цветя на паметника му и разговаря с космонавти. 
Той поиска да се изготви стратегия за космическо развитие за период от най-малко 10 години, като спомена на първо 
място сектора на отбраната, както и телекомуникациите, транспорта, научните изследвания, здравеопазването и 
образованието. 
 
√ Русия предупреди света да не продава оръжие на Украйна  
На фона на изостряне на конфликта в Източна Украйна Москва предупреди страните по света да не доставят оръжие на 
Киев, предаде ДПА. 
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"Приканваме всички отговорни страни, с които комуникираме - и Турция е една от тях - настоятелно им препоръчваме да 
анализират ситуацията и постоянните войнствени изявления на режима в Киев и също така ги предупреждаваме да не 
поощряват тези милитаристични аспирации", каза в Египет руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС. 
Предупреждението идва на фона на доставяне от Турция на бойни дронове "Байрактар", за които Украйна е сключила 
договор през 2019 г. Досега са доставени половин дузина, посочва ДПА, като се позовава на медийни информации. 
Според министерството на отбраната, в Киев през декември са сключени допълнителни договори за доставка на бойни 
дронове, включително за боеприпаси, както и за построяване на патрулни плавателни съдове. 
Лавров разкритикува и разполагането на американски военни кораби в Черно море. Той заяви, че остава без отговор 
въпросът какво търсят САЩ на хиляди километри от своята територия. 
Според Турция, Щатите са я уведомили за преминаване на военни кораби през черноморските проливи до 4 май. С оглед 
на продължаващия от седем години конфликт съобщения за придвижване на руски войски към украинската граница 
предизвикаха напоследък международна загриженост. 
Части от Луганска и Донецка област по руската граница са под контрола на проруски бойци от 2014 г. По оценки на ООН 
оттогава са загинали над 13 000 души. От началото на годината са регистрирани 50 жертви въпреки примирието. 
 
√ Елеонора Митрофанова: Русия винаги е отворена за взаимноизгодно и конструктивно сътрудничество  
Русия винаги е отворена за взаимноизгодно и конструктивно сътрудничество с всички заинтересовани страни не само в 
Космоса, но и на Земята. Това каза посланикът на Русия в България Нейно Превъзходителство Елеонора Митрофанова в 
поздравление по случай Деня на космонавтиката, публикувано на страницата на Руското посолство във Фейсбук. 
Ето какво още каза тя: 
„Уважаеми български приятели и наши сънародници, от все сърце ви поздравявам с Деня на космонавтиката и 60-ата 
годишнина от първия полет на човек в Космоса. Този забележителен празник ни напомня за събитието от без 
преувеличение планетарен мащаб. Тъкмо преди 60 години съветският летец Юрий Гагарин извършва първият пилотиран 
полет в Космоса, който трае 108 минути, и става не само пробив в световното изследване на космическото пространство, 
но и пример за голямото мъжество и смелост на нашите космонавти. Да не забравяме, че много други велики 
космически постижения са заслуга на отечествените учени, конструктори и космонавти", каза тя. 
„Тук е първата експедиция на жена-космонавт, първото излизане на човек в открития Космос и първото скачване между 
космически кораби. Бих искала да подчертая, че взаимодействието на държавите в реализацията на съвместните 
проекти в Космоса се осъществява не само в интересите на отделни страни, но и на цялото човечество. Това е областта, в 
която може и трябва да се сътрудничи без оглед на политическите конюнктури. Ако се обърнем към историята на руско-
българското партньорство в изследването на Космоса, имаме какво да си спомним. Така в рамките на съветската 
програма „Интеркосмос" в орбита е изстрелян първият български „Спутник". По различно време в Космоса са 
българските специалисти, героите на България и Съветския съюз: Георги Иванов и Александър Александров. Днес ние 
отбелязваме и постиженията на нашите български приятели, техният важен принос в развитието на космонавтиката. 
Понастоящем Русия и България продължават съвместна работа в многостранните формации, включително в проекта 
„Екзомарс" по линия на Европейската космическа агенция.  
Русия винаги е отворена за взаимноизгодно и конструктивно сътрудничество с всички заинтересовани страни не само в 
Космоса, но и на Земята. Честит празник, скъпи приятели. Честит Ден на космонавтиката!", допълва още Елеонора 
Митрофанова. 
 
√ Беларус спря излъчването на Евронюз  
Властите на Беларус забраниха излъчването в страната на европейската телевизия Евронюз. Според критици на режима 
на президента Александър Лукашенко това е мярка за цензура, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 
"Министерството на информацията изключи излъчването на чуждестранната телевизионна програма Евронюз", се казва 
в изявление на ведомството. В него се уточнява, че телевизията, чието седалище е във Франция, ще бъде заменена от 
програма, посветена на Втората световна война, която ще се прави от Русия. 
Разрешението за излъчване на Евронюз не бе подновено заради реклами, излъчвани на английски език вместо те да са 
превеждани на руски или беларуски, уточнява говорител на министерството на информацията. 
Тази забрана е само допълнение към отчайващата ситуация, в която се намират независимите медии в Беларус, казва 
Алес Бялицки, който е начело на неправителствената организация "Вясна". Според него телевизия Евронюз позволява на 
зрителите да осъзнаят какви са европейските събития, а сега тя ще бъде заменена с пропагандна медия и така Беларус 
ще изпадне в информационна изолация, което иска и режимът. 
Според независимия анализатор Хана Любакова става дума за опит за ограничаване на достъпа до информация. 
"Добре, че интернет е проникнал много в страната", допълва тя. 
След вълната от протести срещу преизбирането на Лукашенко за президент, довели до масови арести на демонстранти, 
последва и кампания на репресии срещу независимите медии в Беларус. Много журналисти бяха задържани, а някои 
бяха осъдени на затвор. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- ГЕРБ обяви, че ще предложи състав на правителство. Кой влиза в "Кабинета Борисов 4"?; 
- След изборите - какво се случва с инвестициите и от какви икономически мерки има нужда страната? Дискусия в 

студииото; 

https://www.facebook.com/rusembul/videos/257747099343601/?t=0
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- Ще успеят ли личните лекари да ваксинират срещу COVID-19 всички желаещи. Коментар на д-р Гергана 
Николова; 

- По зрителски сигнал - опасен подлез в центъра на София. Ще бъде ли ремонтиран?; 
- Може ли да се имунизираме с две разлчини ваксини? Какво препоръчват от Световната здравна организация?; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Готова ли е партия ГЕРБ с нов кабинет и какви ще са отношенията между София и Скопие при новото 

правителство. В студиото: вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева; 
- Тонове боклуци край вододайната зона на Костинброд. Кой е отговорен за замърсяването?; 
- В рубриката "COVID-19: Ваксините" с Мария Ванкова - Каква е връзката между Оксфордската ваксина и 

тромбозите?; 
- На живо от Враца - Защо автомобил излетя от мост и падна в реката?; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Кои ще са имената в кабинета, предложен от ГЕРБ? Разговор с Даниел Митов; 
- А какво правителство биха подкрепили от „Изправи се! Мутри вън!? Коментар на Николай Хаджигенов; 
- С колко души се стопи населението на България през последната година и защо раждаемостта у нас става все по-

ниска?; 
- „Пълен абсурд" с Румен Бахов - защо питейна вода тече по улиците на Перник от 6 месеца въпреки 

многобройните сигнали на граждани?; 
- Рецидивист от Бургас мами възрастни хора като се представя за полицай и обира домовете им. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - ЦРУ вижда срив на държави; 
в. Монитор - Пандемията и сушата удариха рентите от нивите; 
в. Телеграф - Глад за сервитьори след отваряне на кръчмите; 
в. Телеграф - Само 3000 със запор на пенсиите в пандемията; 
в. Труд - 13 май е критичната дата за парламента; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Премиер може и да е Радев - Димитър или Румен, но и на Мая постът й отивал; 
в. 24 часа - 60% от училищата в София се нуждаят от нови тоалетни, дават до 50 000 лв. за ремонт; 
в. 24 часа - До неделя решават спират ли "АстраЗенека" за хората под 60 г.; 
в. 24 часа - Газът продължава да поскъпва, за юни 24,70% увеличение; 
в. 24 часа - В пандемията: 6 пъти повече българи се върнаха, отколкото напуснаха; 
в. Монитор - стр. 4 - ГЕРБ: Ще предложим работещ кабинет; 
в. Монитор - Изпускат контролирано язовирите, вецовете работят на пълна пара; 
в. Телеграф - Вълчица захапа жена в парка; 
в. Труд - Народът чезне, няма кой да работи; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа -  Румен Чолаков, авдокат : В момента сме на маса за покер и всеки чака другия. Нормално е Слави да мълчи; 
в. Монитор - Проф. Михаил Константинов, експерт по избори: 43% от избирателите избраха да гласуват преференциално; 
в. Телеграф - Шефът на дирекция "Вътрешна сигурност" в МВР старши комисар Стефан Байков: Арестувахме полицай, 
който обира жилища; 
в. Труд - Икономистът Владимир Каролев пред "Труд": Очаквам служебен кабинет и нови избори през юли; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Кметовете - мажоритарни хора, по-отдалечени от партии и турбуленцията в парламента; 
в. Монитор -Дистанционното обучение и естественият подбор; 
в. Телеграф - Ваксината - новият път към свободата; 
в. Труд -  Предизборни обещания и следизборна действителност. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 13 април 
София 

- От 19.00 ч. на сцената на Софийската опера ще бъде представена комедия от Гаетано Доницети „Дон Паскуале". 
- От 19.00 ч. в Галерия и Зала "Оборище 5" ще се открие самостоятелна изложба на Миглена Шанова. 

*** 
Видин 

- От 11.00 ч. в залата на Общински съвет - Видин ще се проведе обществено обсъждане на: Проект на Наредба за 
организация на движението на територията на Община Видин и Генерален план за организация на движението в 
град Видин, както и Проект на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на 
територията на Общината. 

*** 
Смолян 

- От 19.00 ч. Родопският драматичен театър „Николай Хайтов" в Смолян ще представи спектакъла „Оркестър 
Титаник" по пиесата на Христо Бойчев. 
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*** 
Стара Загора 

- От 19.00 ч. в Драматичния театър ще се играе постановката „Осем жени" от Робер Тома. 
*** 
Тервел 

- От 15.00 часа чрез платформата Zoom ще се проведе „Кариерен вторник" на тема „Как да опиша себе си?" - 
техники за лично представяне пред потенциален работодател. 

 

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 2020 г. 

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

