Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 16.04.2021 Г. В БТА
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговскопромишлена палата (БТТП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Конфедерацията на
независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерация на труда „Подкрепа“ (КТП) организират съвместна
пресконференция, на която ще бъдат представени две важни теми:
▪ Обръщение до всички парламентарно представени партии във връзка с Националния план за възстановяване и
устойчивост;
▪ Предложения за продължаване на антикризисните мерки в икономически и социален план до края на 2021 г.
В пресконференцията ще участват:
▪ Васил Велев – председател на УС на АИКБ,
▪ Пламен Димитров – президент на КНСБ,
▪ Радосвет Радев – председател на БСК,
▪ Евгений Иванов – изпълнителен директор на КРИБ,
▪ Димитър Манолов – президент на Конфедерация на труда „Подкрепа“,
▪ Васил Тодоров – главен секретар на БТПП.
Заповядайте на 16 април 2021 г., петък, в 12:00 часа, в Пресклуб БТА.
Предварително Ви благодарим и Ви очакваме. Вашето присъствие е важно за нас!
НОВА ТВ
√ АИКБ: Ще подкрепяме активно всички адекватни политики
Това се казва в декларация до всички партии и депутати в 45-ото НС
Асоциацията на индустриалния капитал в България се обърна към всички парламентарно представени партии и депутати
в 45-ото Народно събрание.
Ето и пълния текст на декларацията:
АИКБ подчертава, че:
- ефективното и прозрачно управление в полза на хората, икономиката и държавата е върховният смисъл на
демократичната система и всички народни избраници носят индивидуална, партийна и национална отговорност за това;
- независимо какво правителство ще се състави - редовно или служебно, България се нуждае от работеща
администрация, предвидимо и устойчиво управление, което да инициира и проведе дълго отлагани
жизненонеобходими реформи, които да извадят страната от дъното на множество класации в ЕС и света.
Заявените от всички политически сили икономически приоритети:
- членство на страната ни в Еврозоната, Шенгенското пространство и ОИСР;
- запазване на финансова и макроикономическа стабилност, запазване на модела на данъчната система и по-нататъшно
ограничаване на сивия сектор;
- развитие на антикризисното законодателство и навременно прилагане на мерки за подкрепа;
- отстояване на върховенството на правото и правовата държава, сигурността на собствеността, свободната и честна
конкуренция, решително ограничаване на корупцията, цялостна политика за по-добър бизнес и инвестиционен климат и
равнопоставеност на българския производител;
- доработване и подаване в срок на Националния план за възстановяване и устойчивост и другите инструменти за участие
на страната ни в Европейския план „Ново поколение“ и Многогодишната финансова рамка на съюза изискват
координирани съвместни усилия и работа от държавните институции – Народното събрание, Президента,
Правителството.
От АИКБ уточняват, че ще подкрепят активно всички адекватни политики и действия във връзка с тези национални
приоритети.
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Дарик
√ АИКБ призова депутатите за прозрачно управление в полза на хората
Независимо какво правителство ще се състави - редовно или служебно, България се нуждае от работеща администрация.
Това се казва в декларация на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ във връзка с изборите за 45-то
Народно събрание.
Според асоциацията е необходимо предвидимо и устойчиво управление, което да инициира и проведе дълго отлагани
жизненонеобходими реформи, които да извадят страната от дъното на множество класации в ЕС и света.
В декларацията АИКБ се обръща към всички парламентарно представени партии и към всички депутати, за да подчертае,
че: ефективното и прозрачно управление в полза на хората, икономиката и държавата е върховният смисъл на
демократичната система и всички народни избраници носят индивидуална, партийна и национална отговорност за това.
АИКБ ще подкрепя активно всички адекватни политики и действия във връзка със заявените от всички политически сили
икономически приоритети. Сред тях са откроени: членството на страната ни в Еврозоната, Шенгенското пространство и
ОИСР. И още - запазването на финансова и макроикономическа стабилност, запазване на модела на данъчната система и
по-нататъшно ограничаване на сивия сектор.
От асоциацията се обявяват и за развитието на антикризисното законодателство и навременно прилагане на мерки за
подкрепа, както и за отстояването на върховенството на правото и правовата държава. В списъка на АИКБ попадат
и сигурността на собствеността, свободната и честна конкуренция, решително ограничаване на корупцията, цялостна
политика за по-добър бизнес и инвестиционен климат и равнопоставеност на българския производител.
Приоритет трябва да бъде и доработването и подаването в срок на Националния план за възстановяване и устойчивост и
другите инструменти за участие на страната ни в Европейския план "Ново поколение" и Многогодишната финансова
рамка на съюза, смятат още от асоциацията.
Fakti.bg
√ АИКБ: Ще подкрепяме активно всички адекватни политики
Това се казва в декларация до всички партии и депутати в 45-ото НС
Асоциацията на индустриалния капитал в България се обърна към всички парламентарно представени партии и депутати
в 45-ото Народно събрание.
Ето и пълния текст на декларацията:
АИКБ подчертава, че:
- ефективното и прозрачно управление в полза на хората, икономиката и държавата е върховният смисъл на
демократичната система и всички народни избраници носят индивидуална, партийна и национална отговорност за това;
- независимо какво правителство ще се състави - редовно или служебно, България се нуждае от работеща
администрация, предвидимо и устойчиво управление, което да инициира и проведе дълго отлагани
жизненонеобходими реформи, които да извадят страната от дъното на множество класации в ЕС и света.
Заявените от всички политически сили икономически приоритети:
- членство на страната ни в Еврозоната, Шенгенското пространство и ОИСР;
- запазване на финансова и макроикономическа стабилност, запазване на модела на данъчната система и по-нататъшно
ограничаване на сивия сектор;
- развитие на антикризисното законодателство и навременно прилагане на мерки за подкрепа;
- отстояване на върховенството на правото и правовата държава, сигурността на собствеността, свободната и честна
конкуренция, решително ограничаване на корупцията, цялостна политика за по-добър бизнес и инвестиционен климат и
равнопоставеност на българския производител;
- доработване и подаване в срок на Националния план за възстановяване и устойчивост и другите инструменти за участие
на страната ни в Европейския план „Ново поколение“ и Многогодишната финансова рамка на съюза изискват
координирани съвместни усилия и работа от държавните институции – Народното събрание, Президента,
Правителството.
От АИКБ уточняват, че ще подкрепят активно всички адекватни политики и действия във връзка с тези национални
приоритети.
News.bg
√ АИКБ готова да подкрепи всички адекватни политики
Във връзка с приключилите редовни избори за 45-то Народно събрание Асоциацията на индустриалния капитал в
България АИКБ се обръща към всички парламентарно представени партии и към всички депутати, за да подчертае, че е
готова да подкрепи всички адекватни политики и действия. В своите приоритети те посочват ефективното и прозрачно
управление, което да бъде в полза на хората. За тях икономиката и държавата е върховният смисъл на демократичната
система и всички народни избраници носят индивидуална, партийна и национална отговорност за това.
Според АИКБ, независимо какво правителство ще се състави - редовно или служебно, България се нуждае от работеща
администрация, предвидимо и устойчиво управление, което да инициира и проведе дълго отлагани
жизненонеобходими реформи, които да извадят страната от дъното на множество класации в ЕС и света.
Заявените от всички политически сили икономически приоритети:
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•
•
•
•

•

членство на страната ни в Еврозоната, Шенгенското пространство и ОИСР;
запазване на финансова и макроикономическа стабилност, запазване на модела на данъчната система и понататъшно ограничаване на сивия сектор;
развитие на антикризисното законодателство и навременно прилагане на мерки за подкрепа;
отстояване на върховенството на правото и правовата държава, сигурността на собствеността, свободната и
честна конкуренция, решително ограничаване на корупцията, цялостна политика за по-добър бизнес и
инвестиционен климат и равнопоставеност на българския производител;
доработване и подаване в срок на Националния план за възстановяване и устойчивост и другите инструменти за
участие на страната ни в Европейския план "Ново поколение" и Многогодишната финансова рамка на съюза
изискват координирани съвместни усилия и работа от държавните институции - Народното събрание,
Президента, Правителството.

БНР
√ АИКБ настоя Народно събрание да подкрепи икономическите приоритети
Асоциацията на индустриалния капитал настоя 45-тото Народно събрание да подкрепи икономическите приоритети на
страната.
В писмена позиция, бизнесът поиска адекватни политики и действия в подкрепа на националните интереси.
В писмената си позиция от работодателската организация настояват за ефективно и прозрачно управление, работеща
администрация и реформи, които да изведат страната ни от дъното на множество класации в Европейския съюз и в
света:
"За бизнеса е важно да се декларира още веднъж националната цел - Еврозоната, националната цел "Шенген",
националната цел Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Независимо от това по кой път ще се
поеме и какъв ще бъде отговорът на главния въпрос днес, за нас е много важно да се декларира и да се предприемат
мерки за запазване на съществуващия данъчен модел и макроикономическата финансова стабилност", казва
председателят на Асоциацията Васил Велев.
От значение е и незабавното предоговаряне на антикризисните мерки в подкрепа на заетостта и доходите, които са
планирани до края на май.
В. Банкеръ
√ АИКБ ще подкрепи "всички адекватни политики"
Асоциацията на индустриалния капитал в България се обърна към всички парламентарно представени партии и
депутати в 45-ото Народно събрание.
Ето и целия текст на декларацията:
АИКБ подчертава, че:
• ефективното и прозрачно управление в полза на хората, икономиката и държавата е върховният смисъл на
демократичната система и всички народни избраници носят индивидуална, партийна и национална отговорност
за това;
• независимо какво правителство ще се състави - редовно или служебно, България се нуждае от работеща
администрация, предвидимо и устойчиво управление, което да инициира и проведе дълго отлагани
жизненонеобходими реформи, които да извадят страната от дъното на множество класации в ЕС и света.
Заявените от всички политически сили икономически приоритети:
• членство на страната ни в Еврозоната, Шенгенското пространство и ОИСР;
• запазване на финансова и макроикономическа стабилност, запазване на модела на данъчната система и понататъшно ограничаване на сивия сектор;
• развитие на антикризисното законодателство и навременно прилагане на мерки за подкрепа;
• отстояване на върховенството на правото и правовата държава, сигурността на собствеността, свободната и
честна конкуренция, решително ограничаване на корупцията, цялостна политика за по-добър бизнес и
инвестиционен климат и равнопоставеност на българския производител;
• доработване и подаване в срок на Националния план за възстановяване и устойчивост и другите инструменти за
участие на страната ни в Европейския план „Ново поколение“ и Многогодишната финансова рамка на съюза
• изискват координирани съвместни усилия и работа от държавните институции – Народното
събрание, Президента, Правителството.
От асоцията отбелязват, че ще подкрепя активно всички адекватни политики и действия във връзка с тези национални
приоритети.
Bulgaria ON AIR
√ АИКБ очерта приоритетите пред новия парламент и депутатите
От Асоциацията на индустриалния капитал излязоха с декларация
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) излезе с обръщение към всички парламентарно представени
партии и към всички депутати.
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В не се казва, че ефективното и прозрачно управление в полза на хората, икономиката и държавата е върховният смисъл
на демократичната система и всички народни избраници носят индивидуална, партийна и национална отговорност за
това.
Според АИКБ, независимо какво правителство ще се състави - редовно или служебно, България се нуждае от работеща
администрация, предвидимо и устойчиво управление, което да инициира и проведе дълго отлагани
жизненонеобходими реформи, които да извадят страната от дъното на множество класации в ЕС и света.
Заявените от всички политически сили икономически приоритети:
· членство на страната ни в Еврозоната, Шенгенското пространство и ОИСР;
· запазване на финансова и макроикономическа стабилност, запазване на модела на данъчната система и понататъшно ограничаване на сивия сектор;
· развитие на антикризисното законодателство и навременно прилагане на мерки за подкрепа;
· отстояване на върховенството на правото и правовата държава, сигурността на собствеността, свободната и
честна конкуренция, решително ограничаване на корупцията, цялостна политика за по-добър бизнес и
инвестиционен климат и равнопоставеност на българския производител;
· доработване и подаване в срок на Националния план за възстановяване и устойчивост и другите инструменти за
участие на страната ни в Европейския план „Ново поколение“ и Многогодишната финансова рамка на съюза
изискват координирани съвместни усилия и работа от държавните институции – Народното събрание, Президента,
Правителството.
От АИКБ уверяват, че ще подкрепят активно всички адекватни политики и действия във връзка с тези национални
приоритети.
Икономически живот
√ Време е да извадим България от дъното на ЕС, поиска бизнесът от новия парламент
В своя декларация Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се обърна към всички парламентарно
представени партии и към всички депутати в предстоящия нов парламент:
• ефективното и прозрачно управление на държавата в полза на хората, икономиката и държавата е върховният
смисъл на демократичната система и всички народни избраници носят индивидуална, партийна и национална
отговорност за това;
• независимо какво правителство ще се състави – редовно или служебно, България се нуждае от работеща
администрация и предвидимо и устойчиво управление, което да инициира и проведе дълго отлаганите жизнено
необходими реформи, които да извадят страната от дъното на множество класации в ЕС и света.
Предвид вероятността и от редовен, и от служебен кабинет, бизнесът настоява парламентът и държавният глава да
следват курс на политики в посока:
• членство на страната ни в Еврозоната, Шенгенското пространство и ОИСР;
• запазване на финансова и макроикономическа стабилност, в това число продължаване на тенденцията за
ограничаване на сивата икономика и запазване на модела на данъчната система;
• развитие на антикризисното законодателство и мерки;
• отстояване на върховенството на правото и правовата държава, сигурността на собствеността, свободната и
честна конкуренция, цялостна политика за по-добър бизнес и инвестиционен климат и равнопоставеност на
българския производител;
• изработване и подаване в срок на Националния план за възстановяване и устойчивост и другите инструменти за
участие на страната ни в Европейския план Ново поколение и Многогодишната финансова рамка на съюза.
В заключения от АИКБ изразяват готовност да подкрепят политики и действия във връзка с тези национални приоритети,
независимо от това каква управленска конфигурация ще бъде съставена.
Информационна агенция „БЛИЦ“
√ АИКБ: Ще подкрепяме активно всички адекватни политики
Това се казва в декларация до всички партии и депутати в 45-ото НС
Асоциацията на индустриалния капитал в България се обърна към всички парламентарно представени партии и депутати
в 45-ото Народно събрание.
Ето и целия текст на декларацията:
АИКБ подчертава, че:
• ефективното и прозрачно управление в полза на хората, икономиката и държавата е върховният смисъл на
демократичната система и всички народни избраници носят индивидуална, партийна и национална отговорност
за това;
• независимо какво правителство ще се състави - редовно или служебно, България се нуждае от работеща
администрация, предвидимо и устойчиво управление, което да инициира и проведе дълго отлагани
жизненонеобходими реформи, които да извадят страната от дъното на множество класации в ЕС и света.
Заявените от всички политически сили икономически приоритети:
• членство на страната ни в Еврозоната, Шенгенското пространство и ОИСР;
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•

запазване на финансова и макроикономическа стабилност, запазване на модела на данъчната система и понататъшно ограничаване на сивия сектор;
• развитие на антикризисното законодателство и навременно прилагане на мерки за подкрепа;
• отстояване на върховенството на правото и правовата държава, сигурността на собствеността, свободната и
честна конкуренция, решително ограничаване на корупцията, цялостна политика за по-добър бизнес и
инвестиционен климат и равнопоставеност на българския производител;
• доработване и подаване в срок на Националния план за възстановяване и устойчивост и другите инструменти за
участие на страната ни в Европейския план „Ново поколение“ и Многогодишната финансова рамка на съюза
• изискват координирани съвместни усилия и работа от държавните институции – Народното
събрание, Президента, Правителството.
От асоцията отбелязват, че ще подкрепя активно всички адекватни политики и действия във връзка с тези национални
приоритети.

Важни обществено-икономически и политически теми

Мениджър
√ Новият парламент положи клетва
Минути след 9:00 ч. днес Мика Зайкова, най-възрастният депутат в новото 45-о Народно събрание на България,
официално откри първото пленарно заседание.
Проверката на кворума преди откриването бе направена поименно, тъй като системата за електронно гласуване, която
обичайно се използва за целта, е в новата сграда на Народното събрание. На предварителна организационна среща порано тази седмица обаче парламентарните групи избраха откриването на парламента да се случи в старата сграда.
„Неумолимият ход на времето и датата в моя акт за раждане ми дадоха привилегията да открия 45-ото Народно
събрание, за което съм много щастлива и дано да съм добра орисница“, каза Зайкова.
„Нашият народ много пъти ни е казвал къде грешим – вие, старите управници, и ние, уж бъдещите нови управници.
Народът много пъти е казвал истината – дали на протести, дали на референдум, дали на избори, но на 4 април той ни
изпрати тук в тази зала с една-единствена поръка – промяна“, допълни още тя.
„Независимо, че имаме различни политически виждания, мисля, че имаме една-единствена цел – това е просперитетът
на България… Не забравяйте кой и за какво ви е изпратил тук“, завърши Зайкова.
След това заедно с останалите членове на новия парламент положиха клетва като народни представители. Тя звучи така:
Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си
действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.
Първото гласуване на депутатите беше в полза на това техните колеги, поставени под задължителна изолация, свързана с
COVID-19, да получат право да се включват дистанционно в полагането на клетва, както и в пленарните заседания на
парламента. С вдигане на ръка народните представители единодушно гласуваха „за“.
Общо петима депутати, включително лидерът на „Има такъв народ“, Слави Трифонов, положиха клетва онлайн.
На откриването на заседанието присъстваха президентът Румен Радев, вицепрезидентът Илияна Йотова, представители
на религиозните общности, председателят на Конституционния съд, бившият президент Росен Плевнелиев, членове на
Министерския съвет.
√ Бойко Борисов депозира оставката на правителството
На основание член 111, ал. 2 от Конституцията на Република България министър-председателят Бойко Борисов подаде
пред новоизбраното 45-о Народно събрание оставка на ръководения от него Министерски съвет.
Писмото на премиера Борисов, с което подава оставката на кабинета, беше депозирано днес до председателя на
Народното събрание чрез деловодствата на двете институции. Това съобщиха от правителствената пресслужба.
В съответствие с чл. 111, ал. 3 от Конституцията ръководеното от премиера Борисов правителство ще продължи да
изпълнява функциите си до избирането на нов Министерски съвет и ще осъществи приемственост в управлението.
√ Еврото се разменя за 1,1975 долара
Курсът на еврото днес се стабилизира над прага от 1,19 долара, информираха германски финансови издания.
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1975 долара.
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1964 долара.
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√ Лек спад на цените на петрола след вчерашния значителен ръст
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в четвъртък, след като вчера суровината поскъпна на фона на
повишените прогнози за търсенето на петрол от Енергийната информационна администрация (ЕИА) и други организации,
предаде Ройтерс.
Към 9:00 часа българско време цената на сорта Брент се понижи с 0,03 долара, или 0,05% до 66,55 долара за барел,
докато американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,09 долара, или 0,14%, до 63,06 долара за барел.
Енергийната информационна администрация съобщи също, че запасите от суров петрол на САЩ са спаднали с 5,9 млн.
барела през последната седмица, което е близо два пъти повече от прогнозирания от анализаторите спад от 2,9 млн.
барела.
„Виждаме значително изтегляне на запаси дори на фона на мечите рискове, тъй като производството рафинериите ще
нарасне рязко през следващите месеци“, коментират в бележка анализатори от Citi Research.
Същевременно с това доставките на бензин на пазара през миналата седмица – показател за потреблението на гориво в
САЩ, са се увеличили до 8,9 млн. барела на ден, което е най-високото ниво от август насам, съобщи ЕИА.
Според организацията световното търсене и предлагане на петрол ще се ребалансира през втората половина на тази
година, след като предходната се изпира на фона на пандемията от COVID-19. НА производителите може да им се
наложи да доставят още по 2 млн. барела на ден, за да отговорят на търсенето.
Същевременно с това Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) повиши прогнозата си за световното
търсене на петрол през тази година. Според ОПЕК търсенето на петрол ще нарасне с 5,95 млн. барела на ден през 2021
г., което е със 70 000 барела на ден повече в сравнение с прогнозата от миналия месец.
√ Оптимизъм на борсите в Европа след силните отчети на SAP и LVMH
Борсовите индекси в Европа регистрираха повишения в ранната търговия в сряда, след като добрите корпоративни
отчети на германската софтуерна фирма SAP и френският гигант за луксозни стоки LVMH засенчиха опасенията относно
потенциалното забавяне на имунизацията на континента заради проблемите с ваксината на Johnson & Johnson, предаде
Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 0,85 пункта, или 0,2%, до 436,6 пункта. Немският показател DAX отчете
ръст от 4,31 пункта, или 0,03%, до 15 238,67 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 26,09 пункта, или 0,42%, до 6
210,19 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши със 17,34 пункта, или 0,25%, до 6 907,83
пункта.
Акциите на SAP поскъпнаха с 1,53%, след като компанията отчете 17% ръст на оперативната печалба до 1,74 млрд. евро и
7% ръст на приходите до 2,15 млрд. евро през първото тримесечие. Компанията повиши и прогнозата си за приходи през
цялата 2021 г.
Цената на книжата на LVMH скочих с 2,98%, след като фирмата регистрира приходи от 14 млрд. евро за първото
тримесечие на 2021 г., което е ръст от 32% в сравнение със същия период на миналата година. Силните резултати се
дължат основно на продажбите в Китай и САЩ. Другите компании от сектора спечелиха от тези резултати, като акциите
на Kering, Richemont и Hermes поскъпнаха съответно с 1,64%, 2,78% и 1,11%
Анализаторите очакват 55,7% ръст на печалбите на компаниите от STOXX 600 през първото тримесечие, сочат данните на
Refinitiv IBES. Предишната прогноза бе за скок от 47,4%.
Вниманието на инвеститорите вече е насочено към САЩ, където по-късно днес банките JPMorgan Chase, Goldman Sachs и
Wells Fargo ще представят финансовите си резултати за тримесечието.
Печалбите на пазарите обаче бяха ограничени от опасенията за темпото на ваксинация в Европа, след като Johnson &
Johnson заяви, че ще отложи доставките на своята ваксина срещу COVID-19 за Европа на фона на временното спиране на
нейното приложение в САЩ заради редки случаи на тромбози.
„Пазарите изглежда се фокусират върху позитивните новини и не толкова върху негативните“, коментира Конър Кембъл,
анализатор от SpredEx. „Вниманието на инвеститорите изглежда е насочено изцяло върху оптимизма около
възстановяването от пандемията“, добави той.
Акциите на Tesco поевтиняха с 2,63%, след като най-големият търговец на дребно във Великобритания отчете 20% спад
на годишната печалба преди облагане с данъци.
Цената на книжата на Credit Suisse падна с 0,73% до петмесечно дъно на фона на продължаващите проблеми на банката,
свързани с фалита на американския хедж фонд Archegos Capital.
Акциите на EasyJet поскъпнаха с 3,20%, след като британската нискотарфина авиокомпания заяви, че очаква увеличение
на полетите след месец май.
Смесени резултати на Уолстрийт
Американските борсови индекси регистрираха смесени резултати във вторник, след като данните за инфлацията през
месец март се оказаха по-добри от очакваното, но спирането на ваксинацията с препарата на Johnson & Johnson ограничи
оптимизма на пазарите.
Промишленият индекс Dow Jones завърши сесията със спад от 68,13 пункта, или 0,2%, до 33 677,27 пункта, след като порано изтри над 150 пункта от стойността си. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 напредна с 13,6 пункта,
или 0,33%, до 4 141,49 пункта, достигайки нов рекорден връх. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се
повиши със 146,1 пункта, или 1,05%, до 13 996,1 пункта, следвайки поскъпването на акциите на Apple и Paypal с 2,43% и
2,38%. Цените на книжата на Nvidia и Tesla скочиха с 3,09% и 8,60%.
Акциите на компаниите, които зависят от отварянето на икономиката, поевтиняха, след като Агенция за храните и
лекарствата на САЩ (FDA) заяви, че препоръчва временно прекратяване на имунизацията с ваксината срещу COVID-19 на
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Johnson & Johnson заради случаи на кръвни съсиреци. До момента са регистрирани 6 случая на рядкото заболяване при
поставени над 6,8 млн. дози от еднократната ваксина. На този фон акциите на J&J поевтиняха с 1,34%. Акциите на
конкурента Moderna, скочиха със 7,40%
Изпълняващият длъжността специален пълномощник на Администрация по храните и лекарствата на САЩ (FDA) Джанет
Уудко заяви, че очаква спирането на имунизацията с тази ваксина да продължи няколко дни.
На този фон акциите на компаниите, които зависят най-много от отварянето на икономиката, поевтиняха. Цените на
книжата на Delta Airlines and и American Airlines се понижиха с 1,15% и 1,53%
На пазарите се отразиха и данните за потребителските цени, които на Уолстрийт са считани за един от най-важните
индикатори за инфлация. Индексът на потребителските цени CPI се повиши с 0,6% през март спрямо февруари. В
сравнение със същия месец на предходната година ръстът е 2,6%. Икономистите очакваха повишение с 0,5% на месечна
и с 2,5% на годишна база. Основният индекс на потребителските цени, изключващ цените на храните и енергията, е
нараснал с 0,3% на месечна и 1,6% на годишна база.
Скромни бяха и движенията на доходността по държавните ценни книжа, като тази по референтните 10-годишни
облигации леко се понижи до ниво от малко над 1,62%.
Ръст в Азия
Основните индекси на водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно повишения в сряда,
поведени от възстановяването на акциите на компаниите от технологичния сектор в Китай, предаде Си Ен Би Си.
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 бе единственият, които се оцвети в червено, записвайки спад
от 130,62 пункта, или 0,44%, до 29 620,99 пункта.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 20,25 пункта, или 0,6%, до 3 416,72 пункта, докато помалкият показател Shenzhen Composite напредна с 30,91 пункта, или 1,41%, до 2 218,48 пункта. Хонконгският измерител
Hang Seng отчете ръст от 403,58 пункта, или 1,42%, до 28 900,83 пункта. Листнатите в Хонконг акциите на китайски
технологични компании поскъпнаха, след като 12 от тях обещаха да спазват антимонополните правила на регулаторите
от Пекин. Цените на книжата на Baidu, JD.com и Meituan скочиха съответно с 1,13%, 0,19% и 3,62%
Това развитие дойде само ден, след като Пекин даде един месец на тези компании, за да преразгледат модела си на
работа и да коригират антиконкурентните си практики.
Южнокорейският показател Kospi се повиши с 13,3 пункта, или 0,42%, до 3 182,38 пункта.
В Австралия индексът ASX200 напредна с 46,2 пункта, или 0,66%, до 7 023,1 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX
отчете ръст от 0,77 пункта, или 0,15%, до 507,27 пункта. BGBX40 се напредна с 0,14 пункта, или 0,12%, до 115,64 пункта.
BGTR30 се повиши с 1 пункт, или 0,18%, до 554,15 пункта. BGREIT напредна с 0,14 пункта, или 0,10%, до 143,95 пункта.
БНТ
√ Радев насрочва консултации за съставяне на правителство на 19 април
Още в понеделник ще проведа консултации за съставяне на правителство, заяви президентът Румен Радев в речта си при
откриването на 45-ото Народно събрание. Но постигането на парламентарно мнозинство не следва да бъде
математически сбор, защото безпринципна коалиция, може да задълбочи кризата. Нужни са ясни приоритети, ясни
граници на възможните компромиси, ясна политическа отговорност, която не се крие зад фигурите на експерти.
В речта си той първо се обърна към депутатите и ги поздрави с високо отговорната мисия, възложена им от българските
избиратели, и им пожела да сбъднат въжделенията на народа.
"За мнозина тук това е първа изборна длъжност. Винаги някой ще ви упрекне в липсата на опит. Това не нива да ви
обезсърчава. С вота си избирателите поискаха нови хора, избраха вас. Никой не е безгрешен. Но онези, чието
политическо битие започва сега, имат шанса да запишат на общественото поприще една красива глава в своята
биография. Приемете липсата на опит като възможност. В тази зала има достойни политици с парламентарно
минало, които отстояваха парламентаризма. От вас зависи новото Народно събрание да заработи професионално
и почтено. Наследявате народно събрание в дълбока криза", заяви Радев.
√ Аплодисменти в НС след новината за оставката на Министерския съвет
Председателят на първото официално заседание на парламента Мика Зайкова съобщи информацията за депозираната в
деловодството оставка на Министерския съвет.
Новината беше приета с бурни аплодисменти от част от народните представители.
Оставката на правителството беше депозирана днес на основание член 111, ал. 2 от Конституцията на Република
България от министър-председателя Бойко Борисов.
Това или е срам пред народа и пред вас - да дойдат тука и да си подадат оставката, или е пренебрежение към тази
институция.
Все пак, сме парламентарна република, допълни от своя страна Мика Зайкова.
√ Мика Зайкова в тържествената си реч: Народът ни изпрати в тази зала с една поръка - промяна!
Заседанието на 45-тия парламент се предава по БНТ и БНР, така че моля за усмивки и за работа. Нека народът да види, че
в 45-тото Народно събрание има хора с добро настроение и с хумор. Това заяви Мика Зайкова в началото на речта си за
официалното откриване на новия парламент.
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Неумолимият ход на времето и датата в моя акт за раждане ми дадоха привилегията да открия 45 тото Народно
събрание, за което съм много щастлива и дано да съм добра орисница, заяви емоционално Зайкова.
Сега България се намира в изключително тежка ситуация, както и целия свят, каза още Мика Зайкова, като посочи
пандемията и икономическата криза, но допълни, че за страната ни това има и социален аспект.
Нашият народ много пъти ни е казвал къде грешим - вие, старите управници и ние, уж бъдещите нови, много пъти
ни е казвал истината, но на 4 април той ни изпрати в тази зала с една единствена поръка - промяна!
Тази промяна, която ще извади България от всички последни места в ЕС, защото аз и надявам се вие, искаме да видим в
очите на българите щастието да не сме най-бедни, най-нещастни и за най-голямо съжаление - най-безпросветни, обясни
Мика Зайкова.
България е дала на света Паисий Хилендарски и неговата История Славянобългарска, на всички славяни - азбука и
писменост, хора като Иван Вазов, Димчо Дебелянов, Никола Вапцаров. Певци и артисти, записани със златни букви в
пантеона на Миланската скала като Борис Христов, Никола Гюзелев, Райна Кабаиванска, не мога да ги изброя
всичките... Учени във всички области на науката, велики артисти и никой от нас не иска нашите велики артисти,
нашите културни дейци да протягат ръка за пенсия, допълни Зайкова.
Независимо от това, че сме различни, че имаме различни политически убеждения, мисля, че имаме една цел просперитета на България и нейното достойно място в европейската система. Мисля, че нашите предци са ни дали и
формулата за тази цел и тя е изписана на фасадата на тази сграда - "Съединението прави силата", каза в заключение
Мика Зайкова.
√ Чуждите туристи масово се отказаха да почиват в България
Не се сбъднаха надеждите на туристическия бранш за едно по-силно начало на летния туристически сезон, който започва
от 1 май.
Масово чуждестранните туристи се отказаха от своите резервации в България, тъй като няма ясни правила за
пристигането им в страната.
В Кранево разчитат основно на румънски туристи. Те обаче няма да дойдат в страната, тъй като цената на PCR тестовете
им струва почти толкова, колкото самото им пребиваване по време на ваканцията тук.
Иван Николов, който е управител на хотел в Кранево, сподели в "Денят започва", че има цялостна липса на резервации. А
резервациите, които са били вече направени, са успели да спасят, защото предлагат на туристите компенсации за PCR
теста.
"Но това трудно достига до румънския турист като информация. Според мен реално държавата трябваше да
компенсира тези PCR тестове поне за Великденските и майските празници. А за летния сезон трябва да се пусне
пазарът извън Европа. Знаем всички какво ще стане, ако се пусне руският пазар да пътува свободно към България,
ако бъде навременно обявен", коментира Николов.
Разчитат и на български туристи, особено по Великден.
Проф. Стоян Маринов от Варненската туристическа камара заяви, че за да се случат Великденските празници, пък и
сезонът, им трябва чудо, съставено от три малки чудеса: да се смъкне процентът на новозаразените под 4%, да се намали
драстично броят на заболелите през последните 14 дни на 100 000 и най-вече да се вдигне процентът на ваксинираните.
Хотелиерите се надяват поне на хубаво време, защото това ще привлече родни туристи и резервации "в последната
минута".
√ Александър Андреев: ЦИК подготвя оценка на слабите места в Изборния кодекс
Централната избирателна комисия подготвя анализ на изминалите избори и ще подготви оценка на слабите места в
Изборния кодекс, за да бъдат внесени в Народното събрание предложенията за промени, които законодателят би могъл
да вземе предвид. Специално внимание ще бъде отделено на машинното гласуване. Това заяви в "Денят
започва" председателят на ЦИК Александър Андреев.
"Машинно гласуване имаше. Разбира се, ако се има предвид, че трябваше да бъдат обобщени данните в един
протокол заедно с хартиеното гласуване и това де факто води до необходимостта от приобщаване на данни, това
евентуално би могло в едни бъдещи изменения в Изборния кодекс да бъде преценено дали ще се преминава към
машинно гласуване, или ще бъдат спазени двата способа. Това е въпрос на законодателя и на неговата преценка как
смята да бъде развиван този процес", уточни Андреев.
Законодателят е този, който трябва да прецени по отношение на цялостната избирателна система как да бъде
организирана.
√ България може да въведе еврото през 2024 г., смята зам.-председателят на ЕК
България все още има работа по плана за възстановяване, преди да го представи в Брюксел. Това заяви за БНР
заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис.
Въпреки последиците от кризата и политическата ситуация в България, страната може да въведе еврото през 2024 г.,
потвърди Домбровскис.
По думите му държава, която изпрати своя план след края на април, ще получи пари най-рано през есента:
"Този процес вече е в ход. Решение на българските власти е кога планът за възстановяване ще бъде предаден на
Европейската комисия за одобрение. Със сигурност има още работа по документа, особено в частта за постигане на
зелените цели. Социалното включване също е въпрос, по който трябва да бъде постигнат напредък. Дали планът
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ще бъде подобрен и предаден сега, или от новото правителство, е въпрос към българските власти", каза Валдис
Домбровскис.
"Процесът по присъединяването вече е започнат, ако критериите от Маастрихт и допълнителните ангажименти, свързани
с подготовката, бъдат спазени, 2024 година е реалистична", допълни той.
БНР
√ Първо заседание на 45-ото Народно събрание
С тържествено заседание ще бъде открито новоизбраното 45-ото Народно събрание. То ще се проведе в старата сграда
на парламента с надписа "Съединението прави силата".
На него държавният глава Румен Радев ще направи обръщение към народа и народните представители, а шестте
политически сили ще представят приоритетите си.
Първото заседание ще бъде открито от най-възрастния депутат - Мика Зайкова, избрана от името на партията на Слави
Трифонов "Има такъв народ". Депутатите ще положат записаната в Конституцията клетва да спазват законите и да се
ръководят от интересите на народа.
Очаква се в обръщението си президентът Румен Радев да очертае основните задачи пред новото управление на
държавата и да даде оценка на провелата се изборна кампания.
По време на заседанието ще бъдат избрани председател и заместник-председатели на парламента. Засега е ясно, че
ГЕРБ ще предложат Цвета Караянчева за председател, а по неофициална информация - кандидатът за председател на
втората по големина политическа сила "Има такъв народ" ще е Ива Митева.
БСП вече обявиха Кристиан Вигенин като свое предложение за заместник-председател, а за този пост - коалицията
"Изправи се! Мутри вън!" номинират Татяна Дончева.
Също така стана известно, че Десислава Атанасова сменя Даниела Дариткова на поста председател на парламентарната
група на ГЕРБ.
Лидерът на БСП Корнелия Нинова ще оглави групата на социалистите, а Мая Манолова - тази на коалицията "Изправи се!
Мутри вън!".
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който отказа депутатското си място в 45-ото Народно събрание, призова избраните си
депутати още днес да депозират промени в Изборния кодекс за мажоритарно гласуване:
"Защото всичките ми се струва, че много лъжеха за мажоритарните избори, че били „за“ тях. Да видим колко са били
честни! Ние с партията "Има такъв народ" може да го приемем - отиваме на мажоритарни избори и тогава вече
мажоритарно избраният парламент може, ако щѐ, всеки ден да сменя прокурор, премиер, каквото искат да вземат като
решение. Това ще е гласът народен, гласът Божи".
Мая Манолова пък обяви, че вече е готов проектът за създаване на Комисия за ревизия на досегашното управление:
"Ще поискаме изслушване на Борисов още в петък за Плана за възстановяване и устойчивост".
БНР ще предава пряко първото заседание на 45-ия парламент. Церемонията започва в 9 часа и ще може да я проследите
и на Фейсбук страницата на БНР и на сайта ни bnr.bg.
√ Изтича срокът за заявления по мярката 60/40 за януари-март
До 17 часа днес ще се приемат заявления по мярката 60/40 за получаване на средства за периода януари - март тази
година.
От Агенцията по заетостта напомнят, че до 22 април работодателите трябва да представят и актуален списък на
работниците за предходния месец и декларация за месечно отчитане.
Подадените след тези дати документи няма да подлежат на проверка и оценка от комисиите в бюрата по труда.
Документите могат да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с
квалифициран електронен подпис, или чрез лицензиран пощенски оператор.
При невъзможност да стане по тези два начина - чрез посещение в бюрото по труда.
√ МС: Държавните предприятия да внесат в бюджета 50% от печалбата си за 2020 г. до 30 юли
Държавните предприятия и дружествата с държавно участие в капитала трябва до 30 юли да внесат в бюджета
половината от печалбата си за миналата година, реши правителството.
От това изискване са изключени болниците и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“.
√ Само 26% от ябълките и 36% от доматите на пазара у нас са родно производство
Само 26 процента от ябълките, които се предлагат на българския пазар, са произведени у нас. Останалите са вносни,
сочат данните от доклад на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
Докладът проследява произхода и цените на основни храни и показва, че през изминалата година на българския пазар
преобладава предлагането на някои хранителни продукти от внос, като особено силно това е изразено при зеленчуците
и плодовете.
Седемдесет и три процента от хляба (73%), 70% от месото и 69 на сто от млечните продукти, които се продават у нас, са
произведени в България, отчита докладът.
С това добрите новини свършват.
Според данните едва 36% от традиционните за страната ни домати са родно производство, останалите 64 на сто са от
Турция, Гърция и Северна Македония.
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Неособено добра е ситуацията и при краставиците, като съотношението между българските и вносните е 55 към 45
процента.
На фона на оплакванията на картофопроизводителите, че произвеждат достатъчно, за да задоволят изцяло нуждите на
родния пазар, но не могат да продадат продукцията си, данните за потреблението са впечатляващи – 55% от картофите,
които консумираме целогодишно, са внесени от други страни.
√ Платформа изчислява загубите при назначаване на неподходящ служител
Пандемията остави множество хора без работа, а други решиха да сменят своето поприще именно в тези трудни
времена. Както преди, така и сега, най-важно е първото впечатление, а автобиографията може да е както най-силният ни
коз, така и индикация за провал.
В процеса на търсене на най-правилната позиция за нас се обръщаме винаги към HR специалистите, които се явяват като
посредник между потенциалните кандидати и бизнесите. Но тъй като и тяхната задача не е лека, на разположение вече е
иновативно приложение за помощ при подбора на най-правилният човек за дадена позиция.
Онлайн платформата предоставя до 100% успеваемост при подбора на кадри за работа, твърдят създателите.
Подробности научаваме от Йоана Маджарова, оперативен мениджър в HRS България.
Тя посъветва кандидатите да четат внимателно обявите за работа, да преценят дали са за тях и да пишат автобиография и
мотивационно писмо съобразно конкретния случай.
Платформата дава възможност чрез калкулатор да се изчисли какво би коствало на компания, ако тя наеме неподходящ
кандидат.
√ Отговорният бизнес - открито за ваксините
Разговор с Дарина Георгиева и адв. Мария Петрова
“Открито за ваксините: дискусия за науката, доверието и свободата на избор” ще се проведе на 23 април 2021
година. Тя ще даде старт на информационната кампания „Здрави заедно“ на Българската мрежа на Глобалния договор на
ООН (БМГД). Като организация на отговорния бизнес, Българската мрежа има ангажимент да допринася за добруването
на своите заинтересовани страни. В Covid кризата, една от задачите на бизнеса е да помогне за по-лекото преминаване
през нея и за възстановяването на обичайния ритъм на живот чрез насърчаване поставянето на ваксини. Това може да
бъде постигнато като се повиши информираността на заинтересованите общности по този критичен и чувствителен
въпрос. В отговор на това предизвикателство, стартира и информационната кампания „Здрави заедно“, която ще
предоставя на партньорите и служителите на компаниите-членове достоверна информация от компетентни източници и
ще включва дигитални комуникации и две онлайн дискусии, свързани с темата.
„Бизнесът не за първи път прави първата крачка, вместо да чака, не само защото носи отговорност, а защото е и
човеколюбив и наистина изпитва загриженост към здравето на своите служители и непрекъсваемостта на процесите.
Бизнесът е иновативен и предприемчив – действа веднага. Таргет група на дискусията ще бъдат
служителите. Кампанията няма за цел да окаже натиск за ваксинация, а по-скоро да даде информация от достоверни
източници, да покани специалисти, които са уважавани в своята сфера“, коментира Дарина Георгиева, изпълнителен
директор на БМГД.
Участници в събитието ще бъдат доц Михаил Околийски, СЗО, проф. Орлин Тодоров, психотерапевт и психоаналитик,
адвокат д-р Мария Петрова, Огнян Траянов, председател на БМГД.
Кампанията ще стартира с дискусия, показваща различните аспекти на темата за ваксинацията и общото ни
здраве. Темите ще се фокусират върху доверието и общественото здраве, ваксините и свободата, опазването на здравето
като риск мениджмънт.
„Човечеството е оцеляло именно благодарение на развитието на медицината и имунопрофилактиката, ваксините са една
немалка стъпка. Всеки трябва да е отговорен първо за себе си, а след това и за всички останали. Длъжни сме да пазим
обществото. Изборът трябва да бъде отговорен. Хората имат различни нужди и възприятия, затова процесът на
информиране и евентуално съгласие е индивидуален. Трябва да се започне с добра комуникация.
Вместо да се опитваме да поляризираме обществото, трябва да го обединим.
Искаме да дадем достъпна информация на човешки език, защото много често, особено когато става дума за здравни
тематики, се борави с термини, които не са достатъчно ясни за обществото. Никога не следва да казваме на хората, които
не възприемат определена теза, че са глупави, лоши или незрели. Ако не успеем да убедим някого в определена теза,
означава че аргументите не са били достатъчни или адекватни. Ролята на дискусията не е да ограничава или задължава,
важното е да информира и обедини всеки, който има желание да се ваксинира. Само когато опазим здравето на
служителите, можем да имаме успешен бизнес. А на плещите на здравия бизнес се крепи икономиката“,
коментира адвокат д-р Мария Петрова.
Дискусията "Открито за ваксините", която е част от кампанията "Здрави заедно" на Българската мрежа на Глобалния
договор на ООН, ще се проведе от 14:00 часа на 23 април и ще се излъчва в профилите на организацията в социалните
мрежи.
Целия разговор на Катя Василева с изпълнителния директор на БМГД Дарина Георгиева и адвокат д-р Мария Петрова
чуйте в звуковия файл.
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√ От вчера Българска независима енергийна борса е с нов сайт
Българска независима енергийна борса (БНЕБ) е с нов сайт от вчера, 14 април 2021 г., съобщават от борсата. Той е с
модерна визия и добавени актуални функционалности, съобразени с нарастващите потребности на участниците на
различните пазарни сегменти на БНЕБ.
Изпълнителният директор на БНЕБ Константин Константинов коментира новия сайт:
"Енергийната борса се развива експоненциално и новият ни сайт е така проектиран, че да отговори на тази скорост. Нещо
повече, в него са заложени удобства за потребителите във връзка с предстоящи проекти като пазарните обединения с
хоризонт от година напред".
Потребителите на сайта вече виждат паралелно данните за пазарните сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ на
началната страна.
Динамична таблица пък позволява търговските участници да се филтрират по сегмент, статус или друг избран критерий.
Улеснено е превключването между английската и българската версии. Новините и съобщенията са организирани в архив
по години. Добавени са функционалности (в тестови режим), свързани с предстоящото на 11 май пазарно обединение на
сегмент „Ден напред“.
От БНЕБ посочват, че заради важността на данните и процесите, които отразява, както и заради по-лесната адаптация на
потребителите, старият сайт на независимата енергийна борса ще продължи да е активен на линк: http://umm.ibex.bg.
√ България в обединението на европейските енергийни пазари
Минутите на Зелената сделка с доц. Атанас Георгиев
Обединението на енергийните пазарите между България и Гърция на 11 май е поредна стъпка в създаването на
конкурентен пазар на електроенергия в мащаб ЕС. За България този процес започна доста отдавна още в началото на
първото десетилетие на 21 век с реформите в националната енергетика, отделянето на държавните компании и старта на
либерализацията с първата сделка на свободен пазар през 2004 г. Това обясни доц. Атанас Георгиев, декан на
Стопанския факултет на Софийския университет, директор на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“, член
на Консултативния съвет във връзка с европейската Зелена сделка към Министерския съвет:
На 11 май се обединяват т. нар. сегменти „Ден напред“ – това е един от пазарите на едро на електроенергия,
който е най-използван и служи за референтна стойност на почти всички сделки в момента на свободния пазар в
България. При него всеки ден, до средата на деня, се предлагат или търсят количества за часовете на следващия
ден. Той беше създаден в началото на 2016 г. и също премина през трудни на моменти стъпки.
През гръцкия пазар се осигурява връзката и едновременното ценообразуване на пазарен сегмент „Ден напред“ за
всички страни, които участват в пазарното обединение на ЕС. Това са почти всички национални пазари, а към края
на годината остава да се обединят и четирите пазара на север от нас – т.е. България и Румъния, да се затвори
този кръг, за да може пазарната цена да се определя в рамките на ЕС едновременно за всички пазари и да се изменя
единствено според възможностите за пренос между една и друга страна.
Така цената за „Ден напред“ ще е еднаква за ЕС, освен в тези пазарни зони, в които не може да достигне достатъчно
електроенергията, заради някакви технически ограничения на трансгранични капацитети, уточни доц. Атанас Георгиев.
България обаче има само две съседни страни, които са в рамките на ЕС, в същото време има обмен и със Сърбия,
Македония и Турция, които по отношение на емисиите имат други правила. Тази гранична позиция може да има
както предимства – когато съседните пазари предлагат по-изгодни условия, така и да застрашава
конкурентноспособността на въглищните централи, когато става въпрос за емисиите.
Във връзка с това, че ние сме съседи на страни, които не са изрично част от тази Зелена сделка трябва да имаме
предвид, че ако нейните принципи останат в рамките на ЕС, това би било заплаха не само за българската, а за
европейската икономика като цяло. И тук аз виждам основното предизвикателство за ЕС - да успее да убеди поголяма част от международните си партньори, стартирайки с членовете на енергийната общност за югоизточна
Европа от Западните балкани, за предимствата на новите политики за декарбонизация.
Ако има голямо разминаване по пътя, по който е поел ЕС и съседните страни, има риск по отношение на индустриалните
компании, тъй като ако те са поставени пред по-тежки условия, може да се стигне до т. нар. „въглеродно изтичане“,
което значи преместване на въглеродно интензивни производства в страни с по-малко рестриктивни политики, обясни
доц. Атанас Георгиев.
Надявам се, че ще има споразумение между ЕС и страните от Западните балкани, за да не се стига до неравни
условия на играта.
Интервюто с доц. Атанас Георгиев можете да чуете в прикачения звуков файл.
√ Милена Хаджииванова: До 2035 г. се очаква да има 1 млрд. дигитални номади
България може да стане една от най-атрактивните дестинации по света за дигиталните номади
След пандемията много бизнеси започнаха да работят дистанционно
Възможността да работим отвсякъде става катализатор на промени в държавни политики и установени работни
практики, размествайки пластовете в световен мащаб. България може да стане една от най-атрактивните дестинации по
света за дигиталните номади.
“В световен мащаб се задава една огромна тенденция. До 2035 г. се очаква 1 млрд. да бъдат дигиталните номади”, казва
психологът Милена Хаджииванова, организатор на grow Remotes Summit - дигитална конференция, посветена на
дигиталното номадство, която ще се проведе на 23 април.
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По думите ѝ под дигитални номади преди се е разбирало хора, които живеят по няколко месеца на определено място,
след което се местят, работят и са основно в ИТ бранша. Благодарение на пандемията обаче се оказва, че много бизнеси
могат така да структурират дейността си, че да работят дистанционно и понятието дигитални номади вече придобива
друго измерение - това са хората, които могат да договорят с компаниите си такива политики, че да работят от различни
места. По думите на Хаджииванова, след пандемията всички бизнеси ще излязат променени, защото няма как да се
върне предишното битуване.
“За бизнеса ще има сериозни промени и това, което е най-важно, е да бъде адаптивен, да може да се огледа и да види
каква е реалната ситуация, и да се мисли навреме за разумни политики в тази ситуация. Това касае туризма,
образованието и др.”, казва тя.
Според нея бизнесът в страната е гъвкав в голямата си част и вече се пишат нови корпоративни правила, свързани с
дистанционната работа - колко често да се идва в офиса и кой да работи от вкъщи, как да се отчита работата и пр.
Страната ни е на 62-ро място в Digital Nomad Index - стандартизиран лист, в който са обявени в световен мащаб
държавите, спрямо това колко са атрактивни за дигиталните номади.
Основната причина да сме на това незавидно място е липсата на държавна политика. Има държави, които са напред в
мисленето си и вече издават специална Digital Nomad виза, има създаден специален ПР и маркетинг, който да ги
популяризира сред тези среди, като целта е да използват този тренд и да го обърнат в своя полза.
Чуйте какво още казва Милена Хаджииванова в разговора на Катя Василева.
√ Ген. Събев: Срещата Байдън - Путин може да даде решение на конфликта с Украйна
Интервю на Диана Янкулова с ген. Съби Събев в предаването „Нещо повече“
„Замразяване на конфликта с Русия не устройва Украйна. Военното решение е крайно нежелателно. Трябва да се даде
шанс на дипломацията, която обаче досега не даде резултат“. Това каза пред БНР ген. Съби Събев, първият български
военен представител в НАТО, сега председател на Съюз Атлантик.
Според него е възможно предстоящата среща между Джо Байдън и Владимир Путин да даде ново решение на
конфликта.
„Трябва да видим и как стоят нещата на терен. Военната заплаха за Украйна е голяма с последното развръщане на сили
на Руската федерация с мащаби като от 2014 година, когато беше анексиран Крим. Няма страна, която при такова
съсредоточаване на сили, да остане спокойна и безучастна“.
В предаването „Нещо повече“ ген. Събев допълни:
„Има хипотеза, че струпването на сили около източните граници на Украйна цели САЩ да бъдат принудени за среща и
разговор. Поканата за разговор дойде от американския президент, но той има твърда позиция по отношение на
Украйна... Дипломатическите решения трябва да дадат и резултат, най-вече за Украйна“.
Интервюто с ген. Съби Събев можете да чуете в звуковия файл.
√ Владимир Соловьов: Заплахата от голяма война в Източна Украйна значително намаля
Интервю на Ангел Григоров с Владимир Соловьов в предаването „Нещо повече“
„Заплахата от голяма война в Източна Украйна значително намаля. Налице е усещане за снижаване на
напрежението... Най-разпространеният сценарий е замразяване на конфликта, но засега той не изглежда да е замразен“.
Това каза пред БНР журналистът от руския вестник „Комерссант“ Владимир Соловьов.
Според него Москва е очертала червени линии и е дала да се разбере кога ще реши, че е в правото си да задейства
военната си машина.
„Всяка една от страните успя да извлече от тази ситуация максимална полза за себе си. Володимир Зеленски, който има
сериозни проблеми вътре в страната, получи подкрепа от Запада. И НАТО, и европейските страни заявиха подкрепа за
Киев. Това вдигна рейтинга на Зеленски. Москва също може да бъде доволна, защото срещата с американския президент
Джо Байдън, която доскоро изглеждаше невъзможна, ще се състои“.
В предаването „Нещо повече“ Соловьов допълни:
„Зеленски се превърна от гълъб в ястреб. Първо казваше, че е готов на всичко, за да спре войната и да се сключи
примирие. След това всички компромиси в Донбас, към които се стремеше неговият екип, се натъкваха на твърдата
съпротива в Украйна. Компромисите навредиха на рейтинга му. Москва не отстъпи от твърдата си позиция за прилагане
на Минските споразумения. Бил е направен изводът, че след като темата за мира е непопулярна, трябва да се промени
подходът. В дневния ред на Киев се появи Крим. Екипът на Зеленски направи Крим един от основните
външнополитически сюжети“.
Интервюто с Владимир Соловьов можете да чуете в звуковия файл.
√ МВФ: Европейската икономика може да се върне през 2022 г. към нивата от преди пандемията
Европейската икономика е на път да се върне към нивата си отпреди коронавирусната криза през 2022 г., заяви в сряда
Международният валутен фонд, но допълни, че тази прогноза зависи от кампанията по ваксинацията срещу Covid-19 в
региона.
Европейските страни бяха принудени да въведат нови ограничения или да засилят предишни мерки за обществено
здраве през последните седмици, тъй като нараснаха коронавирусните инфекции. Това доведе до намаляване с 0,2
процентни пункта спрямо октомврийската прогноза на новата оценка на МВФ за икономическия растеж на еврозоната
тази година, като към момента фондът очаква нарастване на БВП с 4,5 на сто.
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"Ако приемем, че ваксините станат широко достъпни през лятото на 2021 г. и през цялата 2022 г., ние прогнозираме
растеж на БВП от 3,9% през 2022 г., което би върнало европейската икономика към нейните предпандемичните нива“,
посочи МВФ в последната си регионална икономическа перспектива за еврозоната.
Подобен растеж би върнала икономиката "обратно към нейното предпандемично ниво, но не и на пътя, очакван преди
пандемията", посочи Алфред Камер, директор на МВФ за европейския регион. "Отразявайки периодичните вълни на
инфекции и темповете на ваксинациите, икономическото възстановяване в Европа все още колебливо и неравномерно",
написа Камер в своя блог.
Несигурността относно развитието на пандемията продължава да помрачава икономическите перспективи, особено
когато става въпрос за потенциални нови варианти на Covid-19 и скоростта на ваксинация в региона на единната валута,
допълни МВФ.
Според МВФ държавите от еврозоната трябва да осигурят допълнителни фискални стимули в размер на 3% от БВП през
периода 2021 - 2022 г., за да подкрепят икономическия растеж с 2 на сто до края на следващата година и да намалят
негативните ефекти от пандемията.
Фондът заяви, че допълнителният фискален тласък може да бъде последван от по-силна консолидация, след като
излишният капацитет бъде намален. "Такава допълнителна фискална подкрепа в размер на 3% от БВП през 2021-2022 г.
може да увеличи производството с около 2% до края на 2022 г. ", се посочва в доклада на МВФ.
В същото време МВФ посочи, че очаква да види повишаване на цени на стария континент през 2021 г.
"Прогнозираме, че инфлацията, която в момента се ограничава от икономическата слабост, ще се повиши с 1,1
процентни пункта до 3,1% през 2021 г., отчасти поради по-високите цени на суровините“, се казва в доклада на Фонда.
Нарастващата инфлация може да принуди ЕЦБ да коригира свръхразхлабената си нисколихвена парична позиция.
В конкретния случай на еврозоната - която обхваща 19-те членове, които споделят еврото - Европейската централна
банка заяви педи дни, че инфлацията може да завърши последното тримесечие на годината на ниво от 2 на сто. Това е
важно за централната банка, тъй като нейният мандат е да гарантира, че инфлацията в еврозоната трябва да остане
"близко, но под 2%".
"Паричната политика трябва да остане приспособима, докато перспективите за инфлационен натиск остават слаби.
Централните банки трябва надеждно да съобщят за решимостта си да предотвратят преждевременното повишаване на
реалната доходност, като същевременно позволяват временни увеличения на цените, свързани с отклонения, причинени
от пандемията, или с променливите цени на суровините", се казва още в доклада на МВФ.
Нарастващата реална доходност (според търговията на еврооблигациите) също представлява проблем за ЕЦБ. Основното
притеснение е, че ако разходите по заеми се увеличат за евро правителствата, преди икономиката наистина да започне
да излиза от коронавирусната криза, това може да застраши цялото възстановяване от пандемията.
√ Лагард: Икономиката на еврозоната все още е "на две патерици" – паричните и фискалните стимули
Икономиката на еврозоната все още се крепи на "две патерици" - паричните и фискалните стимули, като те не могат да
бъдат премахнати, докато не се възстанови напълно, заяви в сряда председателят на Европейската централна банка
Кристин Лагард по време на дискусионния форум Reuters Newsmaker.
"Помислете за пациент, който е излязъл от дълбока криза, но все още е на две патерици“, каза Лагард. "Не искате да
премахнете нито една от двете патерици - нито фискалната, нито паричната, докато пациентът всъщност не може да ходи
добре, а това означава да подкрепите добре възстановяването".
Кристин Лагард добави, че ЕЦБ ще запази благоприятни финансови условия за стабилно икономическо възстановяване.
Тя посочи, че подкрепящите фискални и парични политики все още са изключително необходими на икономиката, тъй
като светът продължава да се бори с пандемичната криза и някои държави, като например тези в Европа, преживяват
трета вълна на Covid инфекции.
Днешният тон на Кристин Лагард изглежда по-предпазлив, отколкото след заседанието на ЕЦБ през март.
"Все още сме затрупани от несигурност", посочи Лагард, цитирайки съмненията сред здравните власти относно ваксините
срещу Covid-19 на AstraZeneca и на Johnson & Johnson.
Пакетът стимули на САЩ за над 2 трлн. долара ще повиши БВП и на еврозоната.
В същото време шефът на ЕЦБ заяви, че американският стимулиращ пакет на стойност 2,25 трлн. долара, е оказал голямо
влияние върху Европа и може да добави 0,3% към БВП на еврозоната до 2023 г., докато инфлацията може да се увеличи
допълнително с 0,15%.
Според Лагард, на страните, които най-много разчитат на транспортната и туристическата индустрия, ще отнемат повече
време за възстановяване от кризата. Тя също така предвижда в бъдеще да има още фалити в резултат на
коронавирусната пандемия.
В еврозоната има ясно търсене за цифрова валута.
Тя също така посочи, че в еврозоната има ясно търсене за цифрова валута. Преминаването на потребителите към
цифрови инструменти повдига въпросите за киберсигурността, но цифровите валути не могат да бъдат анонимни, като
традиционните банкноти, поради съвременните заплахи, смята шефът на ЕЦБ.
На въпрос за криптовалутите, Лагард каза, че регулирането на това, което е по-добре да бъде наречено криптоактиви,
няма да идва от централните банки, а по-скоро от финансовите министерства и правителствените органи. Тя даде
пример с Регламента на Европейската комисия за пазарите на криптоактиви (MiCA), който изгражда законодателната
рамка за криптовалутите.
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Що се отнася до бъдещите перспективи, Кристин Лагард каза, че растежът на "платежната инфраструктура" и възходът на
нови участници на финансовите пазари представляват по-голям риск от излагането на кибер атаки, срещу които
глобалната общност тепърва ще се научи как да се защитава.
√ ЕС планира да емитира дълг от 150 млрд. евро годишно за възстановителния фонд
Европейската комисия планира да заема от пазарите дълг за около 150 милиарда евро годишно до 2026 г., за да
финансира безпрецедентния план на ЕС да направи икономиката на съюза по-екологична и дигитализирана,
превръщайки Комисията в най-големия емитент на еврооблигации, показва документ на ЕК, цитиран от Ройтерс.
Финансирането на възстановителния икономически план на ЕС, известен като "Следващо поколение ЕС", на стойност 750
млрд. долара по цени от 2018 г., но на обща стойност около 800 милиарда евро по текущи цени, ще се осъществява чрез
търгове и синдикирани заеми през основна мрежа от първични дилъри, за да се даде възможност за редовни
изплащания на европейските правителства при завършване на договорените етапи на проекти и реформи.
Брюксел ще въведе "диверсифицирана стратегия за финансиране", когато става въпрос за вземане на заеми на
капиталовите пазари поради размера, честотата и сложността на своя план. Стратегията ще се състои от обявяване на
"годишни обеми на заеми и ключови параметри на 6-месечния план за финансиране“, създаване на "основна дилърска
мрежа", за да се даде възможност за "структурирани и прозрачни отношения с банките“, използвайки различни
инструменти за финансиране и структуриране на транзакции чрез комбиниране на “търгове и синдикирани заеми".
В документа на Комисията, цитиран от Ройтерс, се казва, че ЕК ще емитира облигации, включително "зелени облигации",
с референтен матуритет от 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 и 30 години и краткосрочни книжа с падеж под една година - т.нар. EUBills.
Комисията ще започне да взема заеми от облигационния пазар за договорената схема, веднага след като всички 27
национални парламента на ЕС ратифицират "Решението на ЕС за собствените ресурси" - закон за повишаване на
гаранциите от правителствата на ЕС към бюджета на съюза до 2,0% от брутния национален доход (БНД) спрямо
досегашните 1,4% от БНД, като това ще важи до 2058 г.
Ратификацията на закона е необходима, тъй като гаранцията на бюджета на ЕС ще позволи на съюза да взема заеми при
възможно най-ниските лихви на пазара.
Това представлява само предпазна мярка, тъй като изплащането на заемите трябва да идва от новите данъци, за които
ЕС трябва да се договори през следващите години, а не от националните бюджети на отделните членове, посочва
Ройтерс.
√ Спад на индустриалното производство в ЕС през февруари при стагнация в България
Индустриално производство в еврозоната и в целия ЕС отбеляза спад през февруари, който заличи отскока през януари с
оглед на удължените или въведени нови по-строги противоепидемични мерки на стария континент заради
коронавирусната пандемия.
В същото време производството в България стабилизира на януарското ниво, отчита Евростат.
Производството в рамките на целия ЕС се понижи през февруари с 0,9% спрямо януари, когато нарасна с 0,8%, докато в
еврозоната се сви с 1,0% след повишение с 0,8% месец по-рано. По този начин европейското индустриално производство
се понижи по-сериозно за пръв път след неговите сривове през март и април 2020 година, когато икономика в Европа все
още бяха под влияние на шока от първата вълна на коронавирусната пандемия и въведените заради нея национални
локдауни на стария континент.
Графики на индекс на индустриалното производство в ЕС и еврозоната
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Спад през февруари беше отчетен във всички основни индустриални групи, като производството на капиталови стоки (на
средства за производство) се сви в еврозоната и в целия ЕС с 1,9%, енергийното производство отбеляза спад съответно с
1,2% и с 0,7%, производството на потребителски стоки с дълготрайна употреба се понижи съответно с 1,1% и с 1,0%, а на
недълготрайни стоки - с 0,1 на сто.
Спрямо година по-рано производството в еврозоната през февруари 2021 г. се понижи с 1,6% след слабо повишение с
0,1% през януари, а в рамките на целия ЕС - с 1,1% след повишение с 0,4% месец по-рамо. Това понижение обаче е далеч
по-скромно от драматичните сривове по време на първата вълна на коронавирусна пандемия през пролетта на 2020 г.
В същото време промишленото производство в България остана през февруари на нивото от януари, когато то нарасна с
1,0%.
Спрямо февруари 2020 г. обаче промишленото производство в България отбеляза спад с 3,4% след понижение с 3,1%
през януари, свивайки се дванадесети пореден месец, след като за последно беше отчетна стагнация (нулев растеж) през
февруари 2020 г.
Пет други страни членки на ЕС отчитат по-голям спад на индустриалното производство на годишна база през февруари.
Графика на индустриалното производство в страните членки на ЕС г. / г.

√ Отбелязва се Световният ден на културата
Днешният 15 април е обявен и за Световен ден на културата. Отбелязва се от 1998 г. по инициатива на Международната
лига за защита на културата.
Посветен е на годишнина от подписването във Вашингтон на първия в света международен договор на паметниците на
културата, на художествените и научните институции и техния персонал в мирно време и по време на въоръжен
конфликт, известен като Пакт Рьорих.
Договорът утвърждава Знамето на мира като международно признат флаг за защита на културните ценности.
Знакът на Знамето на мира (алена окръжност с три алени сфери в средата на бял фон) е създаден от руския художник
Николай Рьорих.
24 часа
√ Авиацията ни поиска 50 млн. от парите за концесията на летището
30 до 50 млн. лв. от 660-те млн. първоначална вноска за концесията на летище София да отидат за подпомагане на
българската авиация, която е в критична ситуация. За това настояват авиокомпаниите, каза председателят на
Асоциацията на българските авиокомпании Светослав Станулов.
“Тези 660 млн. лв. като първоначална вноска за концесията на летището са пари, които ще бъдат изработени от
авиацията и е много справедливо част - 30-50 млн., да бъдат насочени към авиокомпаниите. Този помощ ще им даде
глътка въздух. Българската авиация вози с чартърите си поне половината от туристите и, ако я няма, това ще бъде
пагубно за самия туризъм. 20 години съществува асоциацията, през това време авиацията мина през много трудности и
кризи, но това наистина е най-тежкото изпитание след краха на авиокомпания “Балкан”, каза той.
Данните на IATA (Международната асоциация за гражданската авиация) сочат 89% спад за февруари, това фактически е
приземена авиация. Най-тревожното е, че по информация, която идвала от туроператорите ни, в последните 2-3 седмици
има сериозен отлив на записванията за летния сезон и пренасочване на традиционни за България гости от Германия и
Великобритания към Гърция и Турция. Южните ни съседки правели масирана реклама, основно с участието на
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държавата, на прилаганите антиковид мерки – информация за ваксиниране на населението, на персонала в местата за
настаняване, на летища, на авиокомпании.
“У нас мерки се прилагат, но остават неизвестни навън, така че не сме показали себе си по най-добрия начин”, смята
Станулов и дава примери. Летищата Варна и Бургас имат специални сертификати, издадени от Международната
асоциация на летищата за осигурени безопасни условия за обслужване на пътниците, работи се усилено за безопасност в
самолетите, в туризма, прилагат се най-високите стандарти, но това остава неизяснено за клиентите от целевите пазари в
ЕС. Липсата на такава информация, съчетана с данни за висока заболеваемост, висока смъртност и недостатъчно
ваксиниране в България, вкарвали страната ни в много негативна статистика.
“Съчетано едното с другото, се получава, че даваме погрешна информация към пазарите”, смята председателят на
асоциацията. Така 2/3 от пазара се насочвал към други дестинации.
Авиокомпаниите настояват спешно да се организира от страна на държавата целева информационна кампания, за да
може да се спаси, ако все още е възможно, този голям отлив. Сигналите са, че сезонът за България ще започне във
втората половина на юни или началото на юли, за ранен сезон никой не говорел.
Икономически живот
√ Кабинетът "префокусира" стратегическите приоритети на ББР
Стратегическите приоритети на Българската банка за развитие ще бъдат префокусирани и насочени към по-бързото
възстановяване на малките и средни предприятия и рестарт на икономиката след коронакризата.
Това е решило правителството на вчерашното си последно редовно заседание, одобрявайки Стратегия за дейността на
банката до 2023 година.
През новия програмен период Групата на ББР ще следва публичната и правителствена политика за възстановяване на
бизнеса и икономиката от кризата с пандемията от COVID-19.
ББР ще продължи подкрепата за зелена и кръгова икономика, финансирането на проекти за чиста енергия, енергийна
ефективност, зелен транспорт, повторно използване на ресурси и за запазване устойчивостта на природните ресурси,
както и развитието на пътната инфраструктура и на модерна смарт инфраструктура за транспорта, става още ясно от
правителственото решение.
√ 0.6% годишна инфлация, горивата поскъпват с над 5 на сто за месец
Годишната инфлация – март 2021 г. спрямо март 2020 г. е 0.6%, съобщава НСИ. Инфлацията от началото на годината
(март 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 0.9%, а месечната инфлация – март 2021 г. спрямо февруари 2021 г., е 0.1%.
Средногодишната инфлация за периода април 2020 – март 2021 г. спрямо периода април 2019 – март 2020 г. е 0.8%.
През март 2021 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили,
както следва:
• хранителни продукти и безалкохолни напитки – намаление с 0.1%;
• алкохолни напитки и тютюневи изделия – цените остават на равнището от миналия месец;
• облекло и обувки – намаление с 0.9%;
• жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – увеличение с 0.1%;
• жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома – намаление с
0.4%;
• здравеопазване – цените остават на равнището от миналия месец;
• транспорт – увеличение с 3.0%;
• съобщения – намаление с 0.9%;
• развлечения и култура – намаление с 3.0%;
• образование – увеличение с 0.3%;
• ресторанти и хотели – увеличение с 0.3%;
• разнообразни стоки и услуги – увеличение с 0.5%.
Пред март по-сериозно увеличения на хранителни продукти се регистрира при месо от едър рогат добитък – с 2.2%, месо
от домашни птици – с 3.0%, яйца – с 1.8%, масло – с 1.2%, олио – с 5.0%, ябълки – с 3.5%, домати – с 2.9%, зеле – с 8.0%,
пипер – с 9.7%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) – с 3.1%, сол – с 1.5%
Сред хранителните продукти, които са намалили цените си свинско месо – с 1.7%, мляно месо (кайма) – с 2.8%, прясна и
охладена риба – с 1.1%, кашкавал – с 1.5%, извара – с 3.5%, краставици – със 17.2%, листни зеленчуци – с 3.1%, маслини –
с 3.6%, леща – с 1.9%, картофи – с 2.6%
В групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при газообразни горива за битови
нужди – с 1.9%, бойлери – с 3.1%, препарати за почистване на съдове – с 2.1%, принадлежности за ЛТС – с 2.0%, дизелово
гориво – с 5.2%, автомобилен бензин А95Н – с 5.2%, автомобилен бензин А100Н – с 4.1%, газ пропан-бутан за ЛТС – с
6.2%, цветарство – с 2.2%.
√ Дейности и обекти от енергетиката станаха стратегически за националната сигурност
Министерският съвет на вчерашното си заседание промени министерско постановление от 2009 година, разширявайки
списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност.
Дейността „разпределение на електрическа енергия“, диспечерските центрове на електроразпределителните дружества,
както и електрическата подстанция София – център 110/10 kV на „ЧЕЗ Разпределение България” АД и Компресорна
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станция „Расово” на Булгартранзгаз, ще бъдат включени към стратегическите обекти и дейности в енергетиката, е
решението на кабинета.
Министрите се аргументират, че посочените обекти играят ключова роля в управлението на енергийната мрежа и
снабдяването с електроенергия и газ на стопанските и битовите потребители в страната. Включването им в списъка на
стратегическите обекти и дейности в енергетиката ще допринесе за по-голяма сигурност на електроснабдяването и
газоснабдяването и ще осигури по-добра защита на тези обекти и дейности, които са от значение за националната
сигурност.
Съгласно Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, тази защита включва:
контрол на организацията на физическа защита (охрана) на обектите, включително с оглед противодействие на заплахи
от терористичен характер; контрол на информационната защита, осъществявана чрез административни, организационни,
технически и криптографски мерки; оказване съдействие на ръководителите на стратегическите обекти и дейности при
идентифициране и оценка на потенциални заплахи.
Очаква се промените да доведат до повишаване на енергийната сигурност в страната.
√ Настина ли 150 млн. лева потънаха в изборите?
Изборите за парламент тази година бяха определени като най-скъпите избори в историята на България. Че са найскъпите, това едва ли съмнява някого, но всъщност колко са скъпи?
Според официалните данни на Министерски съвет, публикувани в Държавен вестник под решение № 40, план-сметката
на тези избори е определена на 65.251 млн. лева. В две решения с последваща дата МС дава допълнително 2.947 млн.
лева за “предпазни маски, ръкавици и дезинфектанти” за Районните и секционните избирателни комисии и 1.21 млн.
лева по необходимост за обезпечаване на изборния процес на база образуваните 465 избирателни секции извън
страната. Така сумата нараства до 69.408 млн. лева. Ако прибавим към тях и дадените за закупуването на 6 300 броя
машини 43.2 млн. лв. то тези избори струват на българския данъкоплатец 112.608 млн. лева, което наистина ги прави
най-скъпите избори в българската история.
На фона на тези законно обявени цифри, изявлението на премиерът Бойко Борисов около деня на вота, че изборите
струват на бюджета над 150 млн. лева изглеждаше най-малкото смущаващо, за да не кажа фрапиращо. Стойността е с
над 33% по-висока от обявените до момента суми.
Истина или лъжа?
Съвсем скоро този въпрос ще излезе на дневен ред, предвид факта, че вероятността от скорошни избори е твърде
голяма. За текущия вот пригласящите на премиера медии повториха и потретиха казаната от него цифра, без нито една
от тях да даде насока за какво са били похарчени тези пари. Всички цитираха само сумата на основната план-сметка и
тази за покупка на изборните машини. На никого дори не му хрумна идеята да попита премиера, или въобще някого от
правителството (тъй като Борисов от месеци не иска да общува с медии) къде са потънали тези над 40 млн. лв. разлика. А
думите му бяха повторени и от Любен Дилов-син още в първата така наречена пресконференция, дадена в нощта на
изборите пред централата на ГЕРБ. Вярно е, че темата за цената на изборите и до момента не попада във фокуса на
задаваните въпроси, гравитиращи предимно около резултата на вота, бъдещето на парламента, съставянето на кабинет и
пр. Едва ли е обаче маловажно да кажеш на 6 635 654 избиратели – “Всеки от вас е дал по още 6 лв. за изборите, неясно
за какво“.
Допълнената с тези незнайно къде отишли над 40 млн. лв. цифра се оказа и много удобна за управляващите. Всеки
започна да смята тези 150 млн. лв. по веднъж, дваж, че и повече пъти, колкото биха се натрупали оставащите до края на
годината избори. И колко скъпо ще излязат на данъкоплатците последващите избори. Естествено по същество това е
пълна глупост, тъй като най-малкото 43.2 млн. от сметката за следващите избори отпадат, защото едва ли ще бъдат
закупени още 6 300 бр. машини. Ако излезе, че и добавката на мистериозните 40 млн. лв. е най-обикновен “политически
лапсус”, ще се върнем на стойността на текущата план-сметка от малко над 65 млн. лв. Според мен дори тази сума би
трябвало да подлежи на ревизия.
За какво все пак бяха похарчени тези пари?
Най-основните пера:
• – 28 млн. лв. – За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на районните и на
секционните избирателни комисии.
• – 15.226 млн. лв. – За логистично осигуряване на изборния процес от администрацията на Министерския съвет,
областните и общинските администрации.
• – 8.05 млн. лв. – За охраната на изборите от МВР.
• – 6.6 млн. лв. За материално-техническо осигуряване на изборния процес, включително за отпечатване на
хартиените бюлетини за гласуване, за компютърна обработка на данните от гласуването и за издаване на
бюлетин с резултатите от изборите, за разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и за
начина на гласуване.
• – 2.85 млн. лв. – За организацията и обезпечението на изборите в чужбина.
• – 1.387 млн. лв. – За разходи по бюджета на МРРБ – Главна дирекция ГРАО
• – 0.8 млн. лв. – Разходи за медийни пакети, които се заплащат от ЦИК на партиите, коалициите и инициативните
комитети.
• – Останалите малко над 2.34 млн. лв. отиват за възнаграждения, включително осигурителни вноски на заетите по
трудови и граждански договори, обучение на членовете на ОИК и СИК/ПСИК, Министерството на отбраната,
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Министерството на правосъдието, МОН, МИ, БНР, БНТ, БТА, Сметната палата, СЕМ, както и всички знайни и
незнайни институции и организации имащи пряко отношение към изборния процес.
Специално за тези избори членовете на секционните избирателни комисии бяха повече от добре
възнаградени. Възнагражденията им варираха от 150 до 250 лв., в зависимост от дейностите и длъжността на всеки.
Да не забравяме и 43.2 млн. лв. за закупуването и обслужването на 6 300 бр. машини за гласуване. Тези безценни
машини, които безспорно съкращават времето на самия изборен процес, но които поради неадекватните текстове в
Изборния кодекс, бяха използвани като най-обикновен преносим касов апарат. Безгрешен, но много, много скъп касов
апарат.
В действителност част от парите, които са използвани за заплащане на съставите на СИК, РИК и т.н. ще се върнат отново в
държавата под формата на данъци и осигуровки. Друга част пък под формата на данъци от сорта на ДДС. По принцип в
по-голямата си част парите се дават или на населението, или на държавни учреждения, срещу свършена работа. Много
малко от тях отиват в частни ръце.
Така че плашенето на хората с изявления от типа – то всеки избори ще ни струват едни милиони и трябва да се направи
всичко възможно те да не бъдат дадени, защото ще се появи дефицит, са най-малкото несъстоятелни. Още повече, че се
засяга основен въпрос като този – кой ще ни управлява. Въпрос, свързан с основното право на всеки български
гражданин – правото на избор.
√ 7% от предприятията в ЕС използват изкуствен интелект, у нас - 5 на сто
През 2020 година 7% от предприятията в ЕС с поне 10 заети лица са използвали приложения за изкуствен интелект.
Данните на Евростат сочат, че 2% от предприятията използват машинно обучение за вътрешен анализ на големи данни,
1% анализират вътрешно големи данни с помощта на обработка на естествен език, генериране на естествен език или
разпознаване на реч.
Услуга за чат, при която чатбот или виртуален агент генерира отговори на естествен език на клиентите, се използва в 2%
от предприятията. Същият дял от предприятията използва сервизни роботи, които се характеризират с известна степен на
автономност, например за извършване на почистване, опасни или повтарящи се задачи като почистване на отровни
вещества, сортиране на предмети в склада, подпомагане на клиентите при пазаруване или в точки за плащане и т.н.

Сред държавите-членки на ЕС Ирландия регистрира най-висок дял от предприятия (23%), които са използвали някое от
четирите разглеждани приложения за ИИ през 2020 г. Други страни с широко разпространение на технологиите за ИИ са
Малта (19%), Финландия (12%) и Дания (11%).
Само тези четири държави от ЕС са с показатели над 10 процента, всички останали са по-малко. Най-ниски дялове са
регистрирани в Латвия (2%), Словения, Унгария, Кипър (по 3%) и Полша (4%).
България е в тази група, като заедно с Австрия сме с по 5%, а пред нас са 7 държави с 6 на сто от предприятията.
Сега
√ 5 мита за падането на ГЕРБ от власт
През 1986 г. силният отбор на Франция не сбъдва очакванията да стане световен шампион по футбол. След турнира
мегазвездата Мишел Платини компенсира безсилието с напоителни дитирамби колко могъщи, въпреки провала, са той и
съотборниците му. „Ако го срещнете случайно, изслушайте го! А накрая просто го възнаградете с бакшиш за хубавата
история!” – така френските медии иронизират Платини.
Горе-долу същото е положението в България сега. Има един човек, който победи на изборите, но не стана шампион, и
който от сутрин до вечер разправя колко могъщ и важен е. В джип, до асфалт, пред хора, сам, в манастир, на полето... –
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все-още-премиерът Бойко Борисов реди в транс как държавата ще се срути без него. Подобни глупости толкова отдавна
са втръснали на хората, че даже вече никой не опонира. Крайно време е да се каже обаче, че всичко това е просто
митология, чрез която едни отчаяни хора се мъчат да се задържат във властта – паднат ли, току-виж някой от тях влязъл в
затвора:
1. Повелителят на калинките, който се самотитулува експерт
Ако има нещо, с което ГЕРБ перманентно дразни нормалните хора през 11-годишното си управление, това е тоталната
личностна несъстоятелност. Или както го описа историкът професор Иван Илчев наскоро: „Господи, какви нищожества
стоят начело на българската държава!“. През трите мандата наблюдавахме такава персонална девалвация в
управлението, че вече никой не знае колко точно е смъкната летвата.
Въпреки това след пировата си победа Борисов опита да се хване за сламката, че... той и съпартийците му са неоценимо
богатство. „Имате ли по-опитен от мен? Нямате експертиза, трябва да се учите, а ние имаме огромен потенциал”, каза
той на опонентите си. И оркестърът трябва да изсвири туш, защото непрежалимите експерти на ГЕРБ са: Бойко Борисов,
охранител средна ръка от мутренските години на прехода, произведен целесъобразно за четири месеца в полковник и
генерал, за да стане главен секретар на МВР (2001 г.) – начало на политическа кариера, дължащо се единствено на
връзкарството на бодигарда с клиента му (новия премиер тогава Симеон Сакскобургготски); Цвета Караянчева, високо
интелигентна кадрова находка, денем целувана от Борисов, а вечер характеризирана от него с брутални откровения,
опровергаващи двустранната им интелигентност (изтеклите записи миналото лято); Лъчезар Иванов, по прякор Мозъка,
депутат шести мандат вече, обогатяващ със знания парламентарните комисии по здравеопазване, култура, медии и
духовно развитие; Николай Нанков, всепризнат специалист в пътното строителство, когото никой не познаваше като
пътен строител преди да влезе във властта, а влезе в нея 25-годишен като областен управител (2009 г.). Стотици подобни
звезди кръжат в същата орбита, а банката кадри така и не пресъхва. Най-актуалната находка е депутатът Славена Точева,
любимка на варненския електорат, с която той се запозна след вота.
Нещо много интересно се случва през годините в крайна сметка: топкалинката Борисов се обгражда с други калинки, и
понеже кацат от мандат на мандат, калинките понаучават някой друг термин, свършат някоя задача от немай-къде... И
стигаме до момента, в който Борисов изкарва всички незаменими.
2. Без ГЕРБ магистрали няма да се строят, ваксините няма да дойдат, мор...
Борисов и сподвижниците му ежедневно пророкуват апокалипсис: никой друг освен тях не може да строи магистрали, те
и „направеното от комунистите” ремонтират; паднат ли от власт, милионите прииждащи ваксини ще ни заобиколят;
коронавирусът ще ни погуби тотално; а да, и европейски футболен финал няма да се играе в Пловдив, понеже лично
Борисов строи стадиони и урежда финали.
Всичко това, разбира се, е един гьонсуратлък!
Въпреки 11-годишното управление и безчетните милиони от европейските фондове магистрала „Хемус” многократно
излезе от сроковете за завършване. „Черно море” не е започната. Освен това без търг и капацитет държавната компания
"Автомагистрали" глътна само през последните три години близо 3 мрлд. лв. Раздаде ги на неизвестни за обществото
частни фирми. Съвсем резонно порочната схема доведе до невероятни цени - например участъкът по „Хемус” от Велико
Търново до Бухово се строи за 15 млн. лв. на километър. Всичко това обаче не пречи в ерата на ГЕРБ да живеем от
ремонт до ремонт – тук асфалт, там тротоар, шахта... - развалят се, след като са построени не от комунистите, а току-що от
самата ГЕРБ.
А нужно ли е да припомняме казуса с ваксините въобще? България е на унизителното последно място в ЕС по
ваксиниране точно заради правителството на Борисов. То нито количествата изчисли правилно, нито състави разумен
имунизационен план. Очакваните нови доставки, с които се хвали премиера, са вследствие на милостта на другите
държави, преразпределили отредените за тях. Разбира се, количествата ще дойдат, независимо кой е на власт. Впрочем,
Борисов обеща в средата на март „завод за ваксини у нас до 3 месеца”. Както е тръгнало, заводът ще се нареди до оня на
„Фолксваген”. А финал в Пловдив ще има толкова, колкото и обещаното преди 3 години лично от Борисов цяло
Европейско първенство у нас.
3. Само ГЕРБ може да направи бюджет
Друга опорна точка е належащата актуализация на бюджета. В края на март за първи път от много години насам хазната
излезе на червено с 656 млн. лв. Опорната точка гласи, че само ГЕРБ са в състояние да се справят с финансите на
държавата. Но истината е, че ако има проблеми, те са породени от лошото планиране и предизборните харчове на
същите тези хора.
Данните на Министерството на финансите показват, че данъчните постъпления не са пострадали от ковидкризата. Към
края на март приходите заедно с безвъзмездните помощи от еврофондовете са 11.213 млрд. лв. Съпоставени със същия
период на 2020 г., данъчните и неданъчните постъпления са с 365.8 млн. лв. повече. Това се случва въпреки отложения
краен срок за подаване на годишната данъчна декларация за 2020 г. на фирмите и внасянето на данък печалба от 31
март на 30 юни 2021 г. По-подробни данни за постъпленията за март още няма, но за януари и февруари в хазната са
влезли 5.7% повече данъци от облагане на доходите на физическите лица и 1% повече от ДДС в сравнение с първите два
месеца на 2020 г.
За сметка на това бюджетните разходи за първите три месеца на годината са се увеличили с 20%. В края на март те са
11.870 млрд. лв. при 9.551 млрд. лв. през 2020 г. Само през март - последния месец на управлението на правителството
на Борисов, са изхарчени близо 4.6 млрд. лв. Покрай разходите около пандемията (мерки за заетост, компенсации за
затворени бизнеси, бонуси за първа линия, ваксини...) кабинетът извърши и щедри харчове с цел собствено оцеляване добавки за пенсионерите, увеличени бюджетни заплати, плюс стотици милиони левове, раздадени за ремонти на
общини, учебни заведения, религиозни общности... Равносметката е, че заплаха за бюджета в следващите месеци може
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да има само ако продължат подобни неразумни харчове. И спасението не е в ГЕРБ, а точно обратно - новите формации в
парламента до една се обявиха срещу неефективното и непрозрачно разходване на средства. Малко вероятно е те да
тръгнат по стъпките на Борисов.
Като цяло не бива да се забравя, че дори да има в следващите месеци намаление на данъчните постъпления заради
ковидкризата, бюджетът вече е разчетен с близо 5 милиарда лева дефицит. А той може да бъде покрит с до 4.5 млрд. лв.
нов дълг, също вече гласуван в Закона за държавния бюджет за 2021 г. Тоест няма причина да се прекроява бюджетът.
Друга опорка на ГЕРБ гласи, че щял да настъпи хаос при нови избори и да се изхарчат грешни 150 млн. лв. Вече стана ясно
– на фона на огромните извънредни милиардни разходи през първите три месеца на годината сумата е пренебрежимо
малка. Освен това втори избори ще струват двойно по-малко, защото няма да се налага да се купуват машини за
гласуване.
4. Единствено Борисов раздава европейски пари
В нощта след изборите Борисов изрично посочи еврофондовете като повод за консолидация около ГЕРБ: „Няма ли
стабилна политическа система тук, нищо няма да се получи с фондовете, със зелената сделка“. Разбирайте - без Борисов
пари няма. Това изказване е цинично, както цинично се управляват с години публичните финанси у нас. Истината е, че
парите отдавна са договорени като ресурс на ниво ЕС, приет е регламентът за управлението им, ясно е и
разпределението по държавите.
Уви, в ситуацията, до която е докарана администрацията – да не може да работи експертно и да се страхува политическата нестабилност наистина крие рискове. Но са налице и подозрения, че самата администрация може
съзнателно да бламира отделни процеси.
България очаква да получи безвъзмездно по Механизма за възстановяване и устойчивост – извънредния инструмент на
ЕС за справяне с последиците от пандемията - 6.217 млрд. евро. Тя има право и на заеми до 4.5 млрд. евро. Извън този
пакет по обичайните оперативни програми за следващите 7 години страната ни очаква други 9 млрд. евро.
Работата по плана е много напреднала, като крайният срок за предаването на окончателния вариант на документа
наближава – 30 април. В момента правителството и министерствата работят по трета версия на документа, като отразяват
получени критики и съвети в рамките на проведените обсъждания в България и консултации с Европейската комисия.
Има готовност за спазване на срока, но правителството е взело политическо решение да не внася плана в последния или
предпоследния ден от работата си. „Считаме за редно това да бъде направено от ново правителство, ако такова се
сформира“, обясни вицепремиерът Томислав Дончев.
Неспазването на срока 30 април не води до сериозни последствия за България – датата е индикативна. Всяко забавяне
обаче означава на практика по-късна оценка на плана и забавяне на първия транш. България вече реши, че ще иска
максимално възможното авансово финансиране – 13% от общия ресурс, като парите се очакват още тази година.
Политическата интрига в случая се върти около евентуални апетити за сериозно преработване на плана. Това вече би
създало риск от големи забавяния.
5. Тотална изолация на България, всеобщ крах
В по-общ план не секва и друга "международна" мантра: Путин, Ердоган, Меркел, Шарл Мишел и милиони други
световни фактори много уважават Бойко; без него не могат, защото той държи стабилността от Виена до Кавказ; и
всичките тотално ще забравят за България, ако той се пенсионира. Що за глупост? Борисов няма среща с голям
европейски лидер от много време. Близък е единствено с австриеца Курц, конюнктурно покрай ваксините. Европейските
лидери биха ръкостискали всеки на негово място.
Успоредно Борисов и ГЕРБ са изолирани и във вътрешен план. Никой – от Мая Манолова през Корнелия Нинова до
Мустафа Карадайъ – не ще да чуе за тях. И ако в крайна сметка освободят България и Европа от себе си, ще се получи не
изолация, а приобщаване. Страната най-после ще получи европейска перспектива за развитие.
√ Кабинетът наказа БНР, като му оряза бюджета
Правителството на Бойко Борисов мери с различен аршин финансирането на обществените медии, като очевидно
протежира официозните БНТ и БТА.
Генералният директор на БНР Андон Балтаков изпрати писмо до министър-председателя по повод намаляването на
бюджета на Радиото с близо 450 000 лева, мотивирано с държавни разходи заради пандемията. Балтаков пита защо
бюджетът на общественото радио е намален, докато в същото време е одобрен трансфер към Българската национална
телевизия от 20 милиона лева за покриване на просрочени задължения, и трансфер към Българската телеграфна агенция
от 2 750 000 лева, съобщи БНР.
Генералният директор на БНР предупреждава, че намаляването на средствата за капиталови разходи заплашва да
постави Радиото в неадекватна за обществото позиция, тъй като ще забави дигиталното развитие и обновяването на
техниката за излъчване. Балтаков определя подобна политика спрямо БНР като "тенденциозна и преднамерена".
Той посочва, че Радиото е журналистическата организация с най-голямо доверие в обществото, а в условията на криза
ръководството на обществената медия успява да изчисти над 5 500 000 лева дефицит.
√ Купуването на имот от фирма също носи рискове
Определено през последните години придобиването на имоти чрез фирми, инвеститори, строители на зелено е честа
практика. Както и при всички други способи, и тук трябва да се действа много внимателно - като се започне от проверка
за това кой е собственик на съответното търговско дружество, през това дали то е собственик на земята и на бъдещите
апартаменти или поне дали има право на строеж.
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При всички положения е необходимо да се видят оригиналните документи, преди да бъде положен подпис под
предварителния договор. Задължително е да се провери и дали няма някакви тежести върху имота - ипотека, възбрана.
Много често именно това се оказва голям проблем и хората, които смятат, че са собственици, изведнъж биват гонени от
имотите.
Добре е да се иска да се запише в предварителния договор текст, според който продавачът да декларира, че върху имота
няма ипотека, няма съдебен спор за имота, че не е прехвърлял имота на други лица, не е упълномощавал други лица за
продажба, върху имота няма наложена възбрана и не подлежи на реституция. Както и да декларира, че върху описания
имот до момента на подписване на предварителен договор няма вещни и облигационни права на трети лица, вещни
тежести или сключени други предварителни договори за покупко-продажба. Макар и да се постигнат такива текстове, то
е добре да бъде извършена проверка в Агенцията по вписвания. Хубаво е подобни справки да се правят периодично във
времето на строеж, за да не стане така, че фирмата междувременно ипотекира бъдещата сграда, земята или пък дори
правото на строеж. Освен това е възможно срещу дружеството да бъдат насочени искове и въз основа на тях да бъде
наложена и някаква възбрана за разпореждане.
Задължително е да се проучи и самата фирма. За целта може първо да се иска от самата нея удостоверение за актуално
състояние. Може и да се провери в Търговския регистър и в съда - например дали няма някакви запори, дали срещу нея
няма някакви искове, дали не е обявена в ликвидация или пък не е в процедура по несъстоятелност. Проверка може да
бъде извършена по тази линия пак в Агенцията по вписванията, която администрира и Търговския регистър. Най-хубаво
би било да се провери и дали въпросното търговско дружество е строило на друго място, дали не е имало някакви
проблеми, как е строило и т.н.
Добре е да се изискат предварително всички необходими документи - дали има разрешително за строеж, одобрени
планове и скици, дали са възможни проблеми, свързани с регулация, с прокарването на ток, парно, вода.
По правило собствеността и правата, свързани с нея, се определят и доказват чрез нотариален акт - той може да е
следствие на покупко-продажба, на замяна, на дарение, по договор срещу издръжка и гледане или пък на придобиване
по давност. Възможно е като доказателство за собственост да бъде представен примерно договор за замяна на
съответния терен с общината. Или пък съдебно решение, с което се признава право на строеж по исково производство.
Може и просто да има само нотариален акт за право на строеж без съответното дружество да има правото на
собственост върху земята. Във всеки от тези конкретни хипотези обаче трябва да се внимава, както и върху документите,
така и спрямо това какво се купува - дали се придобива и право на идеална част от земята под постройката или пък само
самото жилище например.
√ Малта ще плаща на чуждите туристи, за да летуват там
C цeл дa cъживи тypиcтичecĸaтa cи индycтpия и дa изпpeвapи ĸoнĸypeнтнитe дecтинaции, Maлтa плaниpa дa пpeдлoжи нa
чyждecтpaннитe пoceтитeли дo 200 eвpo нa вceĸи, ĸoйтo ocтaнe пoнe тpи дни нa cpeдизeмнoмopcĸия ocтpoв тoвa лятo,
съобщи economic.bg.
Typиcтичecĸият миниcтъp Kлeйтън Бapтoлo oбяви, че тypиcтитe щe пoлyчaт cpeдcтвaтa, aĸo peзepвиpaт лeтнитe cи
вaĸaнции диpeĸтнo пpeз мecтнитe xoтeли. СОVІD oгpaничeнията в cтpaнaтa щe бъдaт пpeмaxнaти дo 1 юни. Тpиcтичecĸaтa
индycтpия пpeдcтaвлявa пoвeчe oт 27% oт иĸoнoмиĸaтa нa Maлтa, нo ceĸтopът e cpeд тeжĸo пopaзeнитe oт пaндeмиятa.
Бapтoлo oбяcни, чe тypиcтитe, peзepвиpaли нacтaнявaнe в пeтзвeздeн xoтeл, щe пoлyчaт 100 eвpo oт Typиcтичecĸия opгaн
нa Maлтa и oщe 100 eвpo oт caмия xoтeл. Typиcтитe, ĸoитo избepaт чeтиpизвeздeн xoтeл, щe пoлyчaт oбщo 150 eвpo, a
тeзи c тpизвeздeн – 100 eвpo. Бeзвъзмeзднитe cpeдcтвa нapacтвaт c 10%, ĸoгaтo ce пpaвят peзepвaции зa xoтeли нa пoмaлĸия мaлтийcĸи ocтpoв Гoзo.
Bлacтитe oчaĸвaт oĸoлo 35 xил. пoceтитeли дa ce възпoлзвaт oт мяpĸaтa. Maлтa e cтpaнaтa c нaй-виcoĸaтa cтeпeн нa
вaĸcинaция cpeщy СОVІD в Eвpoпeйcĸия cъюз, ĸaтo e дaлa пoнe eднa дoзa нa 42% oт възpacтнoтo нaceлeниe. Има вече
pязъĸ cпaд в нoвитe cлyчaи нa ĸopoнaвиpyc в cтpaнaтa, ĸaтo пpoцeнтът нa пoлoжитeлнитe тecтoвe e oĸoлo 3% oт вcичĸи
нaпpaвeни в пocлeднaтa ceдмицa.
√ Нова Зеландия въвежда първия в света закон за климатичните промени
Нова Зеландия е първата държава в света, която въвежда закон, задължаващ големите финансови компании да
докладват за последиците от изменението на климата, съобщава БГНЕС, позовавайки се на БиБиСи.
Страната преследва целта да стане въглеродно неутрална до 2050 г. и казва, че финансовият сектор трябва да играе
своята роля за това. Банките, застрахователите и управителите на фондове ще могат да дипринесат за това, като знаят
екологичния ефект от своите инвестиции, казва министърът на климатичните промени Джеймс Шоу. Очаква се новият
закон да влезе на първо четене тази седмица. След като бъде приет, компаниите ще трябва да започнат да докладват за
въздействието на изменението на климата от 2023 г.
Около 200 от най-големите компании в страната и няколко чуждестранни фирми, които имат активи над 1 млрд.
новозеландски долара (703 млн. американски долара), ще трябва да се съобразяват с новите правила. Това ще ги
принуди да оценяват не само собствените си инвестиции, но и да наблюдават компаниите, на които заемат пари, по
отношение на въздействието им върху околната среда.
„Да сме първата държава в света, която въвежда такъв закон, означава, че имаме възможност да покажем истинско
лидерство и да проправим пътя на другите страни да направят задължително разкриването на информация, свързана с
климата“, заяви министърът на търговията и потребителските въпроси на Нова Зеландия Дейвид Кларк „Въпреки че
някои фирми започнаха да публикуват доклади за това как изменението на климата може да повлияе на техния бизнес,
стратегии и финансово състояние, все още има дълъг път, който трябва да извървим“, добави Кларк.

21

Cross.bg
√ Румен Радев: 200 години след рождението на Раковски, отново се нуждаем от духовния пламък на възрожденците
Днес, когато отбелязваме 200-годишнината от рождението на идеолога на българската национална революция Георги
Раковски, отново се нуждаем от духовния пламък на нашите възрожденци и тяхната несломима вяра в правото на
българите да извоюват държавността си. Това написа в официалния си Фейсбук профил държавният глава Румен Радев.
Убеден съм, че народът ни ще продължи с чест да следва моралните завети на Георги Раковски, който посвети живота си
на свободата на България.
За успеха на народното дело е нужна не само смелост, но и образование.
Просветител и идеолог, Георги Раковски отрано прозря, че пътят към свободата се извървява от просветен народ, който
да води борбата с разум и решителност, написа още президентът.
√ Илияна Йотова се надява да бъде сформирано стабилно правителство
Вицепрезидентът Илияна Йотова изрази надежда страната ни да има стабилно правителство. Според нея процесът по
формирането му зависи изцяло от политическите партии и от това, около какво ще се обединят.
Илияна Йотова очаква от 45-ото Народно събрание да върне авторитета на българския парламент. Желанието на
президентството е да има стабилно Народно събрание:
„Да има парламент, който произвежда политики, необходими за България. Да се върне авторитета на българското
Народно събрание, което беше загубено през последните години, а това е важно, защото България е парламентарна
република".
Йотова призна, че процесът по съставяне на ново правителство вероятно ще е труден, но всичко зависи от политическите
партии и от това около какво ще се обединят.
„Ако се обединят само от политически сметки за оцеляване, очевидно е, че по-добрия вариант ще бъдат нови избори.
Ако действително намерят силите да изпълнят определени приоритети, от които всички ние се нуждаем в момента, за да
я има стабилната държава, за която говоря, тогава нека да съставят стабилно правителство. Всичко е в техни ръце", каза
тя.
Готово ли е президентството с вариант да състави служебен кабинет, ако 45-тото Народно събрание не излъчи редовно
правителство?
„Очевидно, като всяка една сериозна институция, ние сме готови за всеки един вариант. Не можем да си позволим да
оставим страната, която се намира в толкова тежка криза, в един вакуум, било то политически, институционален и във
всяко едно друго отношение", каза Йотова.
√ Николова: Ще приложим практиката за безплатните чадъри и шезлонги и тази година
Практиката за безплатните чадъри и шезлонги от миналата година е добра и работеща и ще я приложим и тази година.
Изготвихме промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), предстои неговото съгласуване.
Това заяви вицепремиерът Марияна Николова в предаването „Тази сутрин" по bTV. И добави, че бизнесът по морето
вече се подготвя за старта на сезона от 1 май, спазвайки издадените правила за безопасност от Министерството на
туризма.
Министър Николова разясни, че очаква всеки момент здравните власти да разпишат правилата, по които чужденци ще
могат да влизат в страната ни през лятото за туристическия сезон. И допълни, че и тази година ще се разчита основно на
български туристи. По думите ѝ се очаква Европейската комисия да приеме единно решение по отношение на
дигиталния зелен сертификат, който според вицепремиера ще регулира правилата за влизане на чужденците.
Относно казуса с плаж „Смокиня" министър Николова обясни, че проверката на министерството е показала, че няма
тежка техника на ивицата, но има следи от такава, която е извършвала подготовка за летния сезон. „Има одобрена схема
от 2018 г., но към настоящия момент няма заявени промени в схемата. Ще бъда безкомпромисна, както досега", бе
категорична вицепремиерът.
Във връзка с проведените парламентарни избори на 4 април министър Николова каза, че изборите по време на
пандемия са били изключително сложни, но въпреки това са успели да постигнат висока избирателна активност заради
ясно разписаните мерки.
„На първо място гражданите имаха възможността честно, прозрачно и спокойно да упражнят правото си на глас. Имахме
и машинно гласуване и с изключение на проблема, който се появи във Велико Търново, гражданите имаха възможност
да гласуват с машини", разясни тя.
Вицепремиерът използва повода да поздрави и новите народни представители и им пожела надписът, който е над
сградата „Съединението прави силата", да ги обединява за важните решения. „Дългогодишен експерт юрист съм в
държавната администрация. Все още не съм станала член на нито една политическа партия. Като вицепремиер аз бях
експертно назначение", уточни министър Николова. И добави, че на този етап не са водени разговори с нея за участие в
кабинет, като е дала ясната заявка, че може да бъде полезна като експерт.
√ Областните управители на Габрово, Пазарджик и Пловдив са освободени от длъжност
Правителството прие решение, с което освобождава от длъжност областните управители на: Габрово - Невена Минева,
Пазарджик - Стефан Мирев и Пловдив - Дани Каназирева. За временно изпълняващи длъжността областен управител на
тези области се назначават заместник областни управители.
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За временно изпълняващ длъжността областен управител на област Габрово се назначава Мария Пенева. За временно
изпълняващ длъжността областен управител на област Пазарджик се назначава Йордан Кожухаров. За временно
изпълняващ длъжността областен управител на област Пловдив се назначава Петър Петров.
√ Дилема за 12 млрд. лева: Кой да прати в Брюксел плана за възстановяване?
България е на път да изпусне крайния срок 30 април, но според ЕК закъснението няма да е фатално
Автор: Цветелина Соколова, https://www.mediapool.bg
Лош план за 12 млрд. лв. или сериозно изоставане. Пред тази дилема е изправена България по отношение на
изпращането на Европейската комисия на ключовия План за възстановяване и устойчивост, който е задължително
условие за достъпа да възстановителния фонд на ЕС за борба с последиците от коронавируса. В отговор на пандемията от
Covid-19 евролидерите се договориха към стандартния бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г. (около 1.07 трилиона евро)
да се добави и възстановителен антикризисен фонд на обща стойност 750 млрд. евро, който ще се финансира с
общоевропейски заем.
Въпросният антикризисен механизъм се нарича "ЕС: Следващо поколение" и по него България може да получи 12.2
млрд. евро. От тази сума грантовете по Инструмента за възстановяване и устойчивост са 6.2 млрд. евро (около 12 млрд.
лв.).
Визията на ГЕРБ бе сериозно критикувана
От месеци се знае, че крайният срок за изпращане в Брюксел на плановете на всички държави членки е 30 април, като
целта на ЕК е документите да бъдат одобрени през лятото с цел плащанията да тръгнат през есента. България от
октомври 2020 г. насам има готов вариант на плана, който многократно е консултиран с комисията. През февруари дори
бе представена втора, подобрена версия, но, така или иначе, документът включва визията на ГЕРБ за разходването на
средствата, която бе силно критикувана от повечето опозиционни партии.
В края на миналата седмица вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че ще остави следващото правителство да приеме
националния план и да го предаде в Брюксел. Мотивът му беше, че така е почтено. Още при първото представяне на
националния план на 30 октомври 2020 г. Дончев обеща да го изпрати в Брюксел до края на 2020 г. или в най-лошия
случай - в началото на 2021 г., но това не се случи. Впоследствие той обеща да спази срока от 30 април, но в момента
България е пред реалната заплаха да не внесе плана навреме. Това не означава директна загуба на средствата, но може
да доведе до сериозно изоставане на страната при достъпа до ресурса.
ЕК: България няма да изпусне нищо, но е добре да побърза
"България все още има работа по плана за възстановяване, преди да го представи в Брюксел",коментира в интервю за
БНР във вторник зам.-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис. По думите му 30 април 2021 г. е
само индикативен краен срок. "Това е индикативен краен срок. Той не е стриктно фиксиран и като се има предвид, че
има и други страни членки, които няма да могат да го спазят, България няма да изпусне нищо, ако не успее да предаде
документа до края на април. Истина е обаче, че колкото по-бързо една държава предаде плана си, толкова по-бързо ние
ще го одобрим и парите ще потекат към икономиката", каза Домбровскис. "За тези държави, които предадат плановете
си до края на април, вярваме, че е напълно реалистично да получат първите траншове през юли. Говорим за 13%, които
могат да бъдат получени авансово.
Комисията има ангажимент за около два месеца да вземе решение, след това Съветът има месец за одобрение. Така
стигаме до юли. Останалите държави, които предадат по-късно плановете си, реалистично могат да получат първите
средства през есента", посочи още еврокомисарят.
Няма шанс за пренаписване на плана
Според експерти новото правителство, което и да е то, няма реален шанс да преработи из основи плана и да го
пренапише с нова философия, защото това би довело до драматично изоставане. "Мисля, че ГЕРБ в момента играят ва
банк и извиват ръце с Националния план за възстановяване и устойчивост. Възможно е и да не са готови с него... Ако не
се справим с изпращането на плана в срок, означава, че чак през 2022-2023 година ще имаме достъп до тези пари, а не
още тази есен", коментира пред БНР преди ден бившият зам.-министър на финансите Любомир Дацов. По думите му
отлагането на плана ще предизвика значителни проблеми и е възможно да ограничи достъпа до средствата за България.
"Няма как да спазим сроковете, ако правителството на ГЕРБ не изпрати плана до 30 април. Ако се забавим с 4-5 месеца,
България ще изостане много назад", поясни Дацов.
На подобно мнение е и бившият вицепремиер Ивайло Калфин, който в момента е изпълнителен директор на
Европейската фондация за подобряване условията на живот и труд към Европейската комисия. "Отлагането на внасянето
на плана поражда доста въпроси. Ако цялата процедура по изготвянето на плана започне отначало, това е неприемлив
вариант. Няма време да се изготвя нов план. Новото правителство, и да има друго желание, няма да може да промени
съществено плана на ГЕРБ", коментира Калфин пред БНР.
"Европейската комисия винаги се е съобразявала с обстоятелства като избори и сформиране на ново правителство,
поради което според мен не би имало проблем България да забави плана с няколко седмици. Все пак това е документ, от
който ще зависят инвестициите в икономиката в следващите 4-5 години и е редно новото правителство да внесе в него и
своите приоритети и проекти. Въпросът е каква е готовността на бъдещата нова власт с конкретни предложения",
коментира пред Mediapool старши икономистът от "Отворено общество" Георги Ангелов. Според него обаче е важно
също промените в плана да се обсъдят с бизнеса и синдикатите. При всички положения обаче България няма как да бави
плана с месеци, защото драматично ще изостане от останалите страни членки.
Възможни са тежки последици
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Консултанти по европроекти прогнозираха още по-катастрофални последици от забавянето на плана, които на този етап
по-скоро не се потвърждават. "България е напът да остане без европейски средства за възстановяване на икономиката, а
мерките "60/40 и "80/20", както и останалите социално-икономически инструменти за справяне с кризата, предизвикана
от Covid-19, да бъдат спрени", предупреди Станислав Младенов, член на Българската асоциация на консултантите по
европейски проекти (БАКЕП) и управител на фирма "Евро Консултинг Груп" в съобщение до медиите.
"От една страна Томислав Дончев, който има законовото право да внесе този план в Министерския съвет и след това да
го изпрати в Брюксел, решава да го остави на следващо правителство, защото така било по-почтено. На мен лично ми
звучи като злобно отмъщение", каза Станислав Младенов. Той припомни позициите на партиите "Има Такъв Народ" и на
"Демократична България", които по време на предизборната кампания се заканиха да ревизират изцяло Плана, изготвен
от ГЕРБ. В същото време след вота Мая Манолова от "Изправи се! Мутри вън" призова парламентът максимално бързо да
одобри националния план, за да може той да бъде изпратен навреме в Европейската комисия, но към момента няма
реакция от останалите политически сили.
Според Станислав Младенов, ако бъде започната пълна ревизия на националния план, забавянето може да бъде цяла
година, тъй като прекрояването му е свързано с много съгласувателни процедури. "Това от своя страна ще скъси периода
за усвояване на европейските средства и ще доведе до загуби на финансов ресурс в рамките на не по-малко от 30-40%",
казва Младенов.
"Изпращането на Националния план за възстановяване и развитие трябва да бъде топ приоритет за следващото
правителство - редовно или служебно. В противен случай България ще остане без европейски средства, а това ще се
отрази изключително негативно, да не кажа катастрофално, на българската икономика", смята Станислав Младенов.
√ Кандидат за депутат е сред задържаните от престъпната група за купуване на гласове
Неутрализирана е престъпна група за предлагане на имотни облаги. Целта е била склоняване да се упражни избирателно
право в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция.
Сред задържаните има и кандидат за народен представител от партия, която не е преминала бариерата от 4% за влизане
в парламента. Той вече е със свален имунитет и е в ареста.
С акцията е било предотвратено общо над 800 000 лева да бъдат включени в изборната политика, заяви на брифинг в
Съдебната палата говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
„Групата е използвала пълната палитра от схемите за изборна търговия. По делото са събрани голям обем от
доказателства. Всички участници от групата са задържани, като присъдите им са потвърдени на две инстанции. За
задържане на групата е съдействал свидетел, който е под защита“, заяви тя.
„Бяха установени групи, които се занимаваха с различна престъпна дейност като лихварство, каналджийство, пране на
пари, наркотрафик и наркоразпространение, които в навечерието на изборите търсеха различни начини и схеми, чрез
предлагането на имотни облаги, да осигурят гласове в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция“,
поясни Милева.
По думите ѝ участниците в групите оферирали за купуване на гласове различни политически сили.
В Софийска градска прокуратура се водят производства по 4 дела, образувани за престъпления против политическите
права на гражданите, съобщи Илиана Кирилова - административен ръководител на СГП.
„Говорим за пет лица, които са били кандидати за народни представители. Двама са задържани с прокурорско
постановление до 72 часа. Един е с мярка подписка, а останалите са с мерки „задържане под стража“, потвърдени на
втора инстанция“, уточни тя.
Групата е действала от 6 февруари до датата за провеждане на изборите - 4 април. Действала е на територията на цялата
страна, а структурата ѝ е била пирамидална.
„На върха на пирамидата стой организатор, който освен че е организирал групата е и ръководел нейните действия.
Организаторът е собственик на 4 търговски дружества, с които стопанисва хотелски комплекс, метан станция и кабелна
телевизия. Същият е поддържал непрекъсната връзка с неформален лидер на партия. Връзката се е поддържала чрез
телефон, онлайн приложения и видеовръзка. Организаторът е свеждал получената информация и е разпореждал от
лидера към участниците в групата. Комуникацията между самите участници в групата е ставала чрез т.нар. пряка връзка.
Предварително били закупени и раздадени мобилни телефони и сим карти към тях“, съобщи говорителят на Софийска
градска прокуратура прокурор Антоанета Панчева.
Събрани са безспорни доказателства за конспиративната дейност. Доказателствата сочат за такива срещи на територията
на София, Пловдив, Карлово, Петрич и други градове в страната.
Участниците са три лица. Единият е с имунитет към момента на извършване на деянието, кандидат за народен
представител. Другото лице е бивш кандидат за евродепутат, бивш зам.-кмет на община в България и настоящ общински
съветник в същата. Третият е лице със силно влияние в определени квартали с преобладаващо ромско население,
обобщи още прокурор Панчева.
„Финансирането на групата се е осъществявало от лице, което към настоящия момент пребивава на територията на
страна извън Европейския съюз. Събрани са доказателства, че финансирането е следвало да бъде осъществявано по
следната схема; паричните средства от територията на тази страна е следвало да бъдат изпращани на територията на Р
Турция , оттам тези финансови средства е следвало да бъдат транспортирани до територията на България чрез т.нар.
мулета. Получавайки парите, организаторът на групата е следвало да разпределя същите до всички участници. Те от своя
страна е следвало да раздават тези парични средства на лица, които е трябвало да набират лица, гласоподаватели, или
конкретно на лица, които са обещали да гласуват за тази политическа партия“, обясни още детайли от схемата прокурор
Антоанета Панчева.
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„В някои населени места сумата за купуване на глас е била на цена 80 лева, а на други – 35“, посочи Сийка Милева
относно схемата за купуване на гласове: „На всеки застъпник се заплащало по 100 лева, а той трябвало да заведе до
урните поне трима гласоподаватели“.
√ КПКОНПИ с иск за над 800 хил. лева срещу зам.-министъра на околната среда Красимир Живков
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) предявява
иск за над 800 хил. лева срещу зам.-министъра на околната среда Красимир Живков. Комисията прие общо решения за
внасяне на искови молби в Софийски градски съд, в Окръжен съд - Пловдив и в Окръжен съд - Бургас на обща стойност 2
993 251, 27 лв. В цената са включени и 12 недвижими имота.
Срещу Красимир Живков е внесен иск в размер на 871 033,67 лв. Претендират се идеални части от имоти в София (два
апартамента и гаражи, ателие и паркомясто), двуетажна къща в гр. Ботевград, поземлен имот в Правец и паркомясто в
Поморие.
Живков е обвинен от прокуратурата за това, че в качеството си на длъжностно лице - заместник-министър на околната
среда и водите, е участвал в организирана престъпна група.
В Окръжен съд - Бургас е внесен иск срещу Злати Илиев на стойност 217 108,90 лв. Срещу него е повдигнато обвинение от
прокуратурата за това, че е участвал в престъпен сговор за извършване на кражби. В исковата молба до съда се
претендира и отнемане на един недвижим имот.
В Окръжен съд - Пловдив се внася иск на стойност 1 905 109.27 лв. срещу Боян Савов. В цената са включени и 5
недвижими имота. Савов е привлечен като обвиняем от прокуратурата за участие в организирана престъпна група за
данъчни престъпления, извършени в София, Пловдив и в Бургас - избягване плащането на данъци, подаване на
декларации с невярно съдържание към данъчните власти и съставяне на неистински счетоводни документи.
√ ДНСК ще премахва незконните атракционии по морските курорти и плажове
Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) ще премахва поставените в нарушение преместваеми обекти в
националните курорти и на морските плажове, съобщиха от Министерството на регионалното развитие.Задължението е
в изпълнение на Закона за устройството на територията (ЗУТ) и е регламентирано в проект на Наредба за принудително
изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти,
определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на
морските плажове. Тя е публикувана за повторно обществено обсъждане.
Проектонаредбата е съобразена с промените в ЗУТ, приети през тази година. В настоящия текст има допълнения, които
предвиждат, че премахнатите преместваеми обекти се оставят за съхранение на място, определено от кмета на
общината или района, за срок от един месец, като за вида и състоянието им ще бъде съставян опис. След изтичане на
този срок служителите на общинската или районната администрация няма да носят отговорност за тяхното съхраняване.
С проекта на наредба се урежда премахването на преместваемите обекти по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, които нямат
характеристиките на строежи по смисъла на закона. Това са, например, преместваеми увеселителни обекти или такива за
административни, търговски и други обслужващи дейности.
До 2019 година премахването на поставени в нарушение преместваеми обекти, поставени на територията на
националните курорти и на морските плажове, беше в правомощията на местната власт и се извършваше по общия ред
на Закона за устройство на територията. След измененията в ЗУТ от 2019 година премахването им е в правомощията на
ДНСК.
Проектът на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени на
територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с
национално значение, и на територията на морските плажове от органите на ДНСК може да бъде намерен на интернет
страниците на министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на туризма. Публикуван е също на сайта
на Дирекцията за национален строителен контрол и в Портала за обществени консултации.
√ Експерти от ЧЕЗ Електро участват в обучения на студенти, мениджъри и специалисти в областта на търговията с
електроенергия
Представители на най-големия търговец на електроенергия в България за 2020 г. споделят опита си за
спецификите при работа на свободен пазар
За поредна година представители на „ЧЕЗ Електро България" АД участват в образователни инициативи, свързани с
обучението на студенти и повишаване на квалификацията на мениджъри и специалисти в областта на търговията с
електроенергия.
Промените в либерализацията на електроенергийния пазар в България, спазването на законовите изисквания,
спецификите на свободния пазар, енергийната ефективност бяха сред основните теми, провокирали активността на
участниците в отворените дискусии по време на лекциите, представени от експерти на дружеството пред различни
аудитории.
Специален интерес сред специалисти и мениджъри предизвика лекцията „Балансиране на крайни клиенти" на Николай
Гавазки, Ръководител отдел „Прогнозиране и балансиращи групи", експерт със значителен опит в областта на
прогнозиране на потреблението на електроенергия, производството от ВЕИ и разпределението на небалансите в
балансиращите групи на „ЧЕЗ Електро България" АД. Лекцията бе част от обучение на тема „Балансиращ пазар и търговия
с електрическа енергия", проведено през март като съвместна инициатива на списание „Ютилитис" и Центъра за
образователни услуги на Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски". Водещ лектор в друг
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съвместен техен проект - курс за управление на проекти за ВЕИ и енергийна ефективност, проведен също през март, бе
Здравка Пекова, Експерт „Бизнес развитие", която разясни спецификите при реализиране на мерки за постигане на
енергийни спестявания в крайното потребление на енергия пред 25 представители на енергийни компании, адвокатски
кантори и експерти от различни институции.
„ЧЕЗ Електро България" АД традиционно участва и в инициативи, свързани с популяризиране на магистърската програма
„Енергийни пазари и услуги" в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски". На 17 март особен интерес сред
студентите от факултета предизвика лекцията на тема „Управление на взаимоотношенията с клиенти" с гост-лектор
Тодор Матев, Директор „Продажби на дребно" в „ЧЕЗ Електро България" АД, експерт с над 15-годишен опит в
икономиката, управлението и обслужването на клиенти в енергетиката и ютилити бизнеса. Участието на представители
на ЧЕЗ в обучението на студенти е в изпълнение и на подписаното в началото на тази година споразумение за
партньорство между компаниите на ЧЕЗ в България и Стопанския факултет.
Подробна информация за развиваната от ЧЕЗ в България дългосрочна политика в подкрепа на професионалното
образование в страната е налична на корпоративния сайт cez.bg, както и на специализирания сайт „Енергия за
бъдещето", който ЧЕЗ създаде през 2020 г. за да насърчи и мотивира младите хора да изберат професионално развитие и
кариера в дружествата на ЧЕЗ в България.
√ ЕК мобилизира 800 милиарда евро за възстановяването на икономиките на страните – членки
Европейската комисия предприе стъпки, за да гарантира, че заемите по линия на временния инструмент за
възстановяване NextGenerationEU ще бъдат финансирани при най-благоприятни условия за държавите - членки на ЕС, и
техните граждани. Комисията ще използва диверсифицирана стратегия за финансиране, за да мобилизира до 2026 г.
средства в размер до около 800 милиарда евро по текущи цени. Този подход, който ще бъде в съответствие с найдобрите практики на емитентите на държавни дългови инструменти, ще позволи на Комисията да набере необходимите
обеми по безпроблемен и ефикасен начин. Това също така ще привлече инвеститори в Европа и ще засили
международната роля на еврото.
Въпреки че Комисията е вземала заеми и преди - в подкрепа на държавите - членки на ЕС, и трети държави - обемите,
честотата и сложността на заемите по линия на инструмента NextGenerationEU наложиха фундаментална промяна в
подхода към капиталовите пазари.
Диверсифицираната стратегия за финансиране съчетава използването на различни инструменти и техники за
финансиране с открита и прозрачна комуникация с участниците на пазара. Тя ще помогне на Комисията в постигането на
две основни цели: да се задоволят големите нужди от финансиране по линия на NextGenerationEU и да се постигнат
желаните ниски разходи и нисък риск от неизпълнение в интерес на всички държави членки и техните граждани.
√ Кремъл разглежда предложението за среща Байдън-Путин
Кремъл ще разгледа предложението на американския президент Джо Байдън да проведе среща с руския президент
Владимир Путин.
В телефонен разговор Байдън предложи двамата лидери да проведат среща на върха "в близко бъдеще", която ще се
проведе на фона на засилено напрежение между бившите съперници от Студената война.
"Рано е да се говори за тази среща от гледна точка на спецификата. Това е ново предложение и ще бъде проучено", заяви
говорителят на Путин Дмитрий Песков.
Той добави, че все още няма определен дневен ред за срещата на върха, но каза, че "без съмнение двустранните връзки
са важни" в области от взаимен интерес.
Напрежението между Москва и Вашингтон ескалира през последните седмици, след като Русия струпа войски на
границата с Украйна, където правителствените сили на Киев непрекъснато имат сблъсъци с проруските сепаратисти,
откакто Крим беше анексиран през 2014 г.
САЩ и техните съюзници призоваха Москва да изтегли силите си.
„Считаме, че притесненията на всеки - включително САЩ - относно движението на нашите въоръжени сили на руска
територия са неоснователни", каза Песков в отговор на тези призиви.
Кремъл многократно отрече участието си в отдавна кипящия конфликт и отхвърли твърденията, че подкрепя
сепаратистките сили.
Връзките вече бяха обтегнати, след като Вашингтон поиска освобождаването на затворения от Кремъл критик Алексей
Навални и наложи санкции срещу Москва заради отравянето му през август миналата година.
Песков обаче заяви, че Навални не е бил обсъждан в призива на Путин-Байдън.
В изявление от Кремъл се казва, че двамата лидери са обсъждали Украйна, както и иранската ядрена програма, мирните
преговори в Афганистан и изменението на климата.
√ Руски военни кораби започнаха артилерийски стрелби в Черно море
Отряд кораби от Черноморския флот на Русия са излезли в морето, за да проведат артилерийски стрелби по надводни и
въздушни цели. В ученията ще участват самолети и вертолети от морската авиация и ПВО на ЧФ, предава EA Daily,
съобщават от отдела за информационно обезпечение на флота
Според информацията от военното ведомство, отряд кораби в състав фрегатата „Адмирал Макаров", малките ракетни
кораби „Грайворон" и „Вишний Вплочек", ракетния кораб на въздушна възглавница „Самум", миночистача „Иван
Голубец", както и големи десантни кораби са излязли от пунктовете на базиране и са провели тренировка за
преодоляване на условно минно заграждение в подкрепа на миночистаческите сили на Черноморския флот.Отбелязва
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се, че екипажите на бойните кораби ще провеждат единични и съвместни тестови артилерийски залпове по наземни и
въздушни цели в морето като част от контролна проверка през зимния период на обучение.
На 13 април заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви, че за американските военни
кораби „е по-добре да стоят настрана от Крим и Черноморското крайбрежие, иначе рискът от инциденти е много голям".
По негово мнение САЩ, които изпращат своите военни кораби в Черноморския регион, „изпитват силата на Русия и
играят по нервите й".
√ Какво трябва да знаем за инвестиционното злато?
Много хора са чували за инвестиционно злато, но не знаят, какво представлява този вид ценност. Общо взето това са
златни кюлчета и монети, които представляват финансов актив в световен мащаб и търгуването с тях е освободено от
плащане на Данък добавена стойност (ДДС). Това дава възможност на търговците да обявят цени купува / продава, както
се прави с всеки един вид валута. Повече по темата Ви предлагаме да прочетете в следващите редове, и да разберете как
да направите правилните инвестиции, които да Ви донесат дивидент.
Повече за инвестиционното злато и неговата стойност
Класификацията на монетите, които принадлежат към инвестиционното злато се прави, когато монетата съдържа над
деветдесет процента чисто злато. Кюлчетата пък ще бъдат квалифицирани, ако 99.5% от общото тегло на кюлчето
представлява чиста проба злато. Освен това, монетите трябва да са изсечени след 1800-ата година и да са били
узаконено средство за разплащане в дадената държава. Важно е да обясним, че бижутата не могат да бъдат
инвестиционна стока, тъй като при тях влиза работата на бижутерите и се начислява ДДС.
Така например, ако се опитате да продадете вашето бижу от благородния метал - злато, ще получите цената за
златото на скрап, според карата на бижуто. С други думи, Вие губите цената, която сте платили първоначално, и в която
влиза направата на накита и данъка за добавена стойност. Това обаче не може да се случи, ако продавате инвестиционно
злато, защото то е освободено от данъци и има друга стойност. Това е разликата, която трябва да запомните, ако искате
да инвестирате в продукт, който запазва своята стойност с течение на времето.
Какви златни инвестиционни продукти да изберем?
Специалистите имат различно мнение около най-изгодните златни продукти, в които да инвестирате. Все пак се
тиражира мнението, че златните монети от 1 унция, каквито са „Американски орел", „Виенска филхармония" и
„Австралийско кенгуру" са сред най-търсените и предпочитани към днешна дата. Ако пък се насочвате към златните
кюлчета, е добре да купувате такива по 1 килограм, 100 грама или 250 грама.
Експертите споделят, че е по-изгодно да бъдат закупени 100-грамови кюлчета, отколкото едно кюлче от един килограм.
Логиката е, че при нужда от средства можете да се разделите с малка част от кюлчетата, колкото да попълните липсите,
вместо да продадете едното кюлче, в което сте инвестирали пари. Ето защо е добре да предвидите този момент, когато
инвестирате.
Кюлчетата или монетите са по-добрата инвестиция?
Купувайки инвестиционно злато, е нужно да направите предварителна проверка на пазара, за да стигнете до категорично
мнение относно вида на продукта, който е по-добре да закупите. От вашите намерения в бъдеще време зависи и вида на
продукта, който трябва да закупите. И кюлчетата, и монетите са добра инвестиция, макар че монетите са поразпознаваеми в различните точки на света. Решението за избора на вида злато е изцяло ваш приоритет.
В интернет можете да откриете информация за котировките на инвестиционното злато на световните пазари, както и да
видите предложенията на българските фирми. Следете офертите, за да не изпуснете някоя изгодна сделка. Това може да
стане най-лесно, като направите една бърза справка в търсачките и предлагате актуалните вариации на инвестиционните
златни продукти. Колкото по-добре сте информирани, толкова по-правилен избор ще направите.
Няколко думи в заключение
Днес все повече хора се насочват към инвестиционните златни продукти, тъй като те са ценност, която увеличава
стойността си през годините. И ако се чудите в какво да инвестирате, то тогава златните монети и кюлчета са наистина
много добра идея. По-горе посочихме по-важните неща, които трябва да знаете, като се надяваме, че информацията,
която предложихме в статията, ще бъде полезна за вас.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
В деня на клетвата на 45-то Народно събрание - с преки включвания от парламента, за новите народни
избраници, главните действащи лица и експертните коментари. Първо при нас;
Ще предложи ли Централната избирателна комисия нов Изборен кодекс след анализа на вота. В студиото:
председателят на ЦИК Александър Андреев;
За тромбозите, аневризмите и последствията след COVID-19. Съветите от доц. Светлин Цонев;
Как върви ремонтът на релсовия път на трамвай номер 5. На живо: какви са алтернативите за пътуващите по
линията в следващите 2 години?;
Директно от Варна. Защо 10 дни след ремонт при Аспаруховия мост - отсечка от съоръжението отново е за
ремонт;
Нова телевизия, „Здравей България"
Как ще се прегрупират силите, какви ще са явните и скритите коалиции, кои народни избраници ще са доайените
и кои ще прекрачат прага на Народното събрание за първи път?;
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Проследете на живо клетвата на депутатите, първите реакции в кулоарите и всичко най-важно с репортерите на
NOVA. На 15 април, четвъртък, в „Здравей, България" от 06:00 ч. до 12:00 ч.

√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Днес не е важно кой къде сяда, а как да не се забавят онези € 10 милиарда;
в. Труд - Премиер на ГЕРБ - Даниел Митов;
в. Телеграф - Половин милион стягат куфарите за празниците;
в. Монитор - Спират градушките с над 17 700 ракети;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Нов епизод: Митов срещу Симидчиев за премиер, а Слави още мълчи;
в. 24 часа - 3-ма политици купували гласове за Божков, за малко да го вкарат в парламента;
в. Труд - Разкриха група, давала до 80 лв. на глас;
в. Труд - Новият трик на КАТ за глобите е незаконен;
в. Телеграф - Борисов номинира Даниел Митов за премиер;
в. Телеграф - Кандидат-депутат с банда за купуване на гласове;
в. Монитор - ГЕРБ предлага Даниел Митов за премиер, Караянчева за шеф на НС;
в. Монитор - Третата линия на метрото с 21 станции;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Проф. д-р Пламен Киров, преподавател по конституционно право: Виртуален премиер, дори изкуствен
интелект може да управлява държавата;
в. Труд - Професорът по конституционно право Пламен Киров, пред "Труд": Конституцията не трябва да бъде пипана с
мазни пръстчета;
в. Монитор - Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети: Удължаване на
учебната година няма да има, университетите се справят и всичко ще е в срок;
Водещи анализи
в. 24 часа - Как звучи гласът на разума в политиката;
в. Труд - Изборите и невралгичните рискове пред страната ни;
в. Телеграф - Туризмът няма да се отпуши с магическа пръчка;
в. Монитор - Код червено за Спешната помощ.
√ Предстоящи събития в страната на 15 април
София
От 9.00 ч. ще се проведе първото редовно заседание на 45-ото Народно събрание.
От 9.00 ч. в Аула Максима на Национална спортна академия „Васил Левски" ще се проведе семинар, посветен на
проблеми, възникващи с все по-голяма острота във футболните клубове - допинг, уреждане на мачове,
корупционни практики, непрозрачност на решенията на треньори и мениджъри и др.
***
Варна
От 10.30 ч. евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев ще участва в организиран от Икономическия университет във
Варна онлайн дискусионен форум на тема: „Приложение на изкуствения интелект в различните обществени
сфери - перспективи и рискове".
***
Видин
От 13.00 часа в залата на Общинския съвет ще се проведе пресконференция по проекта „Подобряване на
качеството на атмосферния въздух в община Видин".
***
Добрич
От 16.00 ч. в Художествена галерия - Добрич ще бъде представена ретроспективната изложба на Митко Събев.
***
Пловдив
От 17.00 ч. в зала „2019" се открива традиционната колективна изложба "Цветове" на членове на Дружеството на
пловдивските художници (ДПХ).
***
Ямбол
От 11.00 ч. в сградата на Общинската администрация ще се проведе пресконференция за първия
лекоатлетически пробег „Ямбол рън".
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.

28

