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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ НАСТОЯВА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 
В специално становище, одобрено на проведения вчера Национален съвет, Асоциация на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) изрази принципната си подкрепа към проектите на Плана за възстановяване и устойчивост, 
Споразумението за партньорство и оперативните програми за програмния период 2021-2027 г., но настоява да бъдат 
осигурени допълнителни средства за подкрепа на предприятията и за насърчаване на инвестициите и иновациите. 
АИКБ подчерта, че заложеният в ПВУ кумулативен растеж на БВП от 21,7% за периода 2021-2025 г., трябва да е по-
амбициозен и да преследва минимум 6% ръст на годишна база. За да бъде постигнат този растеж, Асоциацията настоява 
да бъдат предвидени още 1,4 млрд. лева, осигурени посредством трансформиране от други области от грантове в 
нисколихвени кредити (основно при финансирането на проекти за енергийна ефективност), в т.ч.: 

▪ Допълнителни средства за новосъздадените три фонда: „Технологична модернизация“, „Зелен преход“ и 
„Дигитализация“ в новия елемент на Стълб 1 „Програма за икономическа трансформация“ – така че общата им 
сума да нарасне до 1,3 млрд. лева (при сега предвидени 900 млн. лева); 

▪ Допълнителни средства към новосъздадения по искане на социалните партньори компонент, предвиждащ 
мащабна ваучерна програма за придобиване на базови дигитални умения – в размер на 300 млн. лева. По този 
начин, заедно с предвидените в момента 200 млн. лева, общата сума на финансовата подкрепа ще нарасне до 
500 млн. лева, което ще позволи поне 1/3 от работещите в България да бъдат обхванати от тази програма; 

▪ Ресурс в размер на поне 700 млн. лева за насърчаване на производството и съхранението на електрическа 
енергия от ВЕИ за собствени нужди на предприятията и домакинствата. 

АИКБ изказва съжаление, че редица конкретни предложения, отправени в досегашните й становища не са възприети и 
обръща внимание, че има необходимост от ясен механизъм за планиране, наблюдение и контрол на изпълнението на 
Плана, в който участие да вземат социалните партньори и заинтересовани страни. 
Асоциацията отчита, че в оперативните програми за новия програмен период са включени приоритети и дейности, които 
в голяма степен отговарят на реалностите на нуждите на българската икономика, социална и образователната сфера. 
Най-сериозно внимание е отделено на програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. 
Според АИКБ от особена важност е да се определи точно кои планирани дейности ще бъдат финансирани с 
безвъзмездна финансова помощ и кои с финансови инструменти. За асоциацията акцент трябва да бъде поставен върху 
безвъзмездната финансова помощ за българските компании, защото отдаването на приоритет на финансовите 
инструменти би довело до стимулиране на дългова спирала в производствения сектор на България и липса на реална 
инвестиционна помощ за българските предприятия през следващите седем години, предвид влошената ликвидност и 
кредитоспособност на предприятията. 
В същия момент, стимулирането на инвестиционната активност на българските предприятия чрез безвъзмездна 
финансова помощ, особено в условията на световна здравна и икономическа криза би довело до минимизиране на 
вредите и би съкратило сроковете за възстановяване на икономиката. 
В така разглеждания вариант на оперативната програма АИКБ не среща отделено внимание на Северозападния регион. 
Този регион продължава да е със значително по-ниско ниво на развитие от останалите. Асоциацията предлага да се 
впишат текстове, осигуряващи неговото приоритетно стимулиране, особено в Приоритет 1 „Иновации и растеж“. 
В становището на Асоциация на индустриалния капитал са дадени препоръки още по програмите „Развитие на 
човешките ресурси“, „Наука и образование“, „Развитие на регионите“, „Транспортна свързаност“ и Програмата за научни 
изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ АИКБ: Настояваме за още 1,4 млрд. лв. в Плана за възстановяване 
Трябва да се положат усилия да се внесе в срок, подчерта Васил Велев 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) изрази принципната си подкрепа към проектите на Плана за 
възстановяване и устойчивост, но настоява да бъдат осигурени допълнителни средства за подкрепа на предприятията и 
за насърчаване на инвестициите и иновациите. 
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"Ние поканихме политическите групи на разговор по темата. Днес имахме среща с ДПС, утре с "Демократична България", 
надяваме се и другите партии да се отзоват. Безспорно срокът не е най важното, но ако е закъснее 3-4 месеца - пари ще 
се изгубят. Защото има крайни срокове. Освен това, ние сме част от този механизъм и не може една страна да спира 
останалите". Това заяви в студиото на "Денят ON AIR" председателят на АИКБ Васил Велев. 
За още много страни планът е на чернова. Очакванията са до 30 април, когато е крайният срок за внасяне на документа, 
да няма забавяне. 
"Немислимо е да се започва отначало. За нас е важно да се направи в обозримо бъдеще и да се внася така, че до 
началото на лятото да приключим и да бъде преведен първият аванс", обясни Велев 
Председателят на АИКБ напомни, че веднъж внесен, Планът за възстановяване и развитие, всяка година може да бъде 
подложен на редакция. 
"Трябва да се положат усилия да се внесе в срок. В крайна сметка стотиците страници могат да бъдат сведени до 
4. България изгуби в последните години темпо и имаме един незадоволителен размер на инвестициите в последните 10 
години", каза още той. 
За да бъде постигнат растеж, от Асоциацията настояват да бъдат предвидени още 1,4 млрд. лева.  
"Този план е една възможност да се насърчат инвестиции в съществуващите предприятия, да се модернизира и 
цифровизира икономиката. Сумата за инвестиции беше 0. Ние предложихме за иновации и технологична 
модернизация над 1 милиард и допълнително 700 милиона за производство на ел. енергия от ВЕИ", заяви председателят 
на АИКБ в ефира на Bulgaria ON AIR. 
Велев допълни, че са поискали още 500 милиона лева за подобряване на квалификацията на работещите хора. 
"Това е добра възможност България да се оттласне от дъното", категоричен е той. 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
Dnes.bg 
 
√ АИКБ: Настояваме за още 1,4 млрд. лв. в Плана за възстановяване 
Васил Велев: Трябва да се положат усилия да се внесе в срок 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) изрази принципната си подкрепа към проектите на Плана за 
възстановяване и устойчивост, но настоява да бъдат осигурени допълнителни средства за подкрепа на предприятията и 
за насърчаване на инвестициите и иновациите. 
"Ние поканихме политическите групи на разговор по темата. Днес имахме среща с ДПС, утре с "Демократична България", 
надяваме се и другите партии да се отзоват. Безспорно срокът не е най важното, но ако е закъснее 3-4 месеца - пари ще 
се изгубят. Защото има крайни срокове. Освен това, ние сме част от този механизъм и не може една страна да спира 
останалите", заяви в студиото на "Денят ON AIR" председателят на АИКБ Васил Велев. 
За още много страни планът е на чернова. Очакванията са до 30 април, когато е крайният срок за внасяне на документа, 
да няма забавяне. 
"Немислимо е да се започва отначало. За нас е важно да се направи в обозримо бъдеще и да се внася така, че до 
началото на лятото да приключим и да бъде преведен първият аванс", обясни Велев 
Председателят на АИКБ напомни, че веднъж внесен, Планът за възстановяване и развитие, всяка година може да бъде 
подложен на редакция. 
"Трябва да се положат усилия да се внесе в срок. В крайна сметка стотиците страници могат да бъдат сведени до 4. 
България изгуби в последните години темпо и имаме един незадоволителен размер на инвестициите в последните 10 
години", каза още той. 
За да бъде постигнат растеж, от Асоциацията настояват да бъдат предвидени още 1,4 млрд. лева. 
"Този план е една възможност да се насърчат инвестиции в съществуващите предприятия, да се модернизира и 
цифровизира икономиката. Сумата за инвестиции беше 0. Ние предложихме за иновации и технологична модернизация 
над 1 милиард и допълнително 700 милиона за производство на ел. енергия от ВЕИ", заяви председателят на АИКБ в 
ефира на Bulgaria ON AIR. 
Велев допълни, че са поискали още 500 милиона лева за подобряване на квалификацията на работещите хора. 
"Това е добра възможност България да се оттласне от дъното", категоричен е той. 
 
News.bg 
 
√ От АИКБ подкрепят Плана за възстановяване и устойчивост 
От Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) настояват за допълнителна финансова подкрепа на 
предприятията през периода 2021-2027 г. това се казва в специално становище, одобрено от Националния съвет на 
Асоциацията, съобщиха от АИКБ. 
От АИКБ изразяват принципната си подкрепа към проектите на Плана за възстановяване и устойчивост, Споразумението 
за партньорство и оперативните програми за програмния период 2021-2027 г. Работодателите настояват да бъдат 
осигурени допълнителни средства за подкрепа на предприятията и за насърчаване на инвестициите и иновациите. 
Заложеният в Плана кумулативен растеж на БВП от 21,7% за периода 2021-2025 г., трябва да е по-амбициозен и да 
преследва минимум 6% ръст на годишна база. За да бъде постигнат този растеж, от Асоциацията настояват да бъдат 
предвидени още 1,4 млрд. лева. Те може да бъдат осигурени чрез трансформиране от други области от грантове в 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/224182-aikb-nastoyavame-v-plana-da-badat-predvideni-oshte-14-mlrd-leva
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нисколихвени кредити (основно при финансирането на проекти за енергийна ефективност). От АИКБ предполагат, че това 
може да стане чрез: 

• Допълнителни средства за новосъздадените три фонда: "Технологична модернизация", "Зелен преход" и 
"Дигитализация" в новия елемент на Стълб 1 "Програма за икономическа трансформация" - така че общата им 
сума да нарасне до 1,3 млрд. лева (при сега предвидени 900 млн. лева); 

• Допълнителни средства към новосъздадения по искане на социалните партньори компонент, предвиждащ 
мащабна ваучерна програма за придобиване на базови дигитални умения - в размер на 300 млн. лева. По този 
начин, заедно с предвидените в момента 200 млн. лева, общата сума на финансовата подкрепа ще нарасне до 
500 млн. лева, което ще позволи поне 1/3 от работещите в България да бъдат обхванати от тази програма; 

• Ресурс в размер на поне 700 млн. лева за насърчаване на производството и съхранението на електрическа 
енергия от ВЕИ за собствени нужди на предприятията и домакинствата. 

От АИКБ съжаляват, че не са приети редица конкретни техни предложения. Необходим е ясен механизъм за планиране, 
наблюдение и контрол на изпълнението на Плана, в който участие да вземат социалните партньори и заинтересовани 
страни. 
В оперативните програми за новия програмен период са включени приоритети и дейности, които в голяма степен 
отговарят на реалностите на нуждите на българската икономика, социална и образователната сфера. Най-сериозно 
внимание е отделено на програмата "Конкурентоспособност и иновации в предприятията", пишат от АИКБ. 
Изключително важно е да се определи точно кои планирани дейности ще бъдат финансирани с безвъзмездна финансова 
помощ и кои с финансови инструменти. За асоциацията акцент трябва да бъде поставен върху безвъзмездната 
финансова помощ за българските компании. Отдаването на приоритет на финансовите инструменти би довело до 
стимулиране на дългова спирала в производствения сектор на България и липса на реална инвестиционна помощ за 
българските предприятия през следващите седем години, предвид влошената ликвидност и кредитоспособност на 
предприятията. 
Безвъзмездното стимулирането на инвестиционната активност на българските предприятия би довело до минимизиране 
на вредите и би съкратило сроковете за възстановяване на икономиката, твърдят работодателите. 
В така разглеждания вариант на оперативната програма АИКБ не среща отделено внимание на Северозападния регион. 
Този регион продължава да е със значително по-ниско ниво на развитие от останалите. Асоциацията предлага да се 
впишат текстове, осигуряващи неговото приоритетно стимулиране, особено в Приоритет 1 "Иновации и растеж". 
От АИКБ препоръчват и програмите "Развитие на човешките ресурси", "Наука и образование", "Развитие на регионите", 
"Транспортна свързаност" и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна 
трансформация. 
 
Actualno.com 
 
√ АИКБ настоява за допълнителни средства за подкрепа на предприятията до 2027 г. 
В специално становище, одобрено на проведения Национален съвет, Асоциация на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) изрази принципната си подкрепа към проектите на Плана за възстановяване и устойчивост, Споразумението за 
партньорство и оперативните програми за програмния период 2021-2027 г., но настоява да бъдат осигурени 
допълнителни средства за подкрепа на предприятията и за насърчаване на инвестициите и иновациите, съобщиха от 
АИКБ. 
АИКБ подчерта, че заложеният в ПВУ кумулативен растеж на БВП от 21,7% за периода 2021-2025 г., трябва да е по-
амбициозен и да преследва минимум 6% ръст на годишна база. За да бъде постигнат този растеж, Асоциацията настоява 
да бъдат предвидени още 1,4 млрд. лева, осигурени посредством трансформиране от други области от грантове в 
нисколихвени кредити (основно при финансирането на проекти за енергийна ефективност), в т.ч.: 
Допълнителни средства за новосъздадените три фонда: „Технологична модернизация“, „Зелен преход“ и 
„Дигитализация“ в новия елемент на Стълб 1 „Програма за икономическа трансформация“ – така че общата им сума да 
нарасне до 1,3 млрд. лева (при сега предвидени 900 млн. лева); 
Ресурс в размер на поне 700 млн. лева за насърчаване на производството и съхранението на електрическа енергия от 
ВЕИ за собствени нужди на предприятията и домакинствата. АИКБ изказва съжаление, че редица конкретни 
предложения, отправени в досегашните и становища не са възприети и обръща внимание, че има необходимост от ясен 
механизъм за планиране, наблюдение и контрол на изпълнението на Плана, в който участие да вземат социалните 
партньори и заинтересовани страни.  
Асоциацията отчита, че в оперативните програми за новия програмен период са включени приоритети и дейности, които 
в голяма степен отговарят на реалностите на нуждите на българската икономика, социална и образователната сфера. 
Най-сериозно внимание е отделено на програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. 
Според АИКБ от особена важност е да се определи точно кои планирани дейности ще бъдат финансирани с 
безвъзмездна финансова помощ и кои с финансови инструменти. За асоциацията акцент трябва да бъде поставен върху 
безвъзмездната финансова помощ за българските компании, защото отдаването на приоритет на финансовите 
инструменти би довело до стимулиране на дългова спирала в производствения сектор на България и липса на реална 
инвестиционна помощ за българските предприятия през следващите седем години, предвид влошената ликвидност и 
кредитоспособност на предприятията. 
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В същия момент, стимулирането на инвестиционната активност на българските предприятия чрез безвъзмездна 
финансова помощ, особено в условията на световна здравна и икономическа криза би довело до минимизиране на 
вредите и би съкратило сроковете за възстановяване на икономиката. 
В така разглеждания вариант на оперативната програма АИКБ не среща отделено внимание на Северозападния регион. 
Този регион продължава да е със значително по-ниско ниво на развитие от останалите.  
Асоциацията предлага да се впишат текстове, осигуряващи неговото приоритетно стимулиране, особено в Приоритет 1 
„Иновации и растеж“. В становището на Асоциация на индустриалния капитал са дадени препоръки още по програмите 
„Развитие на човешките ресурси“, „Наука и образование“, „Развитие на регионите“, „Транспортна свързаност“ и 
Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. 
 
В. Банкеръ 
 
√ АИКБ иска допълнителни средства за предприятията 
В специално становище, одобрено по време на проведения Национален съвет, Асоциация на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) изрази принципната си подкрепа към проектите на Плана за възстановяване и устойчивост за 
програмния период 2021-2027 г. Въпреки това настоява да бъдат осигурени допълнителни средства за подкрепа на 
предприятията и за насърчаване на инвестициите и иновациите. 
АИКБ подчерта, че заложеният в плана кумулативен растеж на БВП от 21,7% за периода 2021-2025 г., трябва да е по-
амбициозен и да преследва минимум 6% ръст на годишна база. За да бъде постигнат този растеж, Асоциацията настоява 
да бъдат предвидени още 1,4 млрд. лева, осигурени посредством трансформиране от други области от грантове в 
нисколихвени кредити (основно при финансирането на проекти за енергийна ефективност), в т.ч.: 

• Допълнителни средства за новосъздадените три фонда: „Технологична модернизация“, „Зелен преход“ и 
„Дигитализация“ в новия елемент на Стълб 1 „Програма за икономическа трансформация“ – така че общата им 
сума да нарасне до 1,3 млрд. лева (при сега предвидени 900 млн. лева); 

• Допълнителни средства към новосъздадения по искане на социалните партньори компонент, предвиждащ 
мащабна ваучерна програма за придобиване на базови дигитални умения – в размер на 300 млн. лева. По този 
начин, заедно с предвидените в момента 200 млн. лева, общата сума на финансовата подкрепа ще нарасне до 
500 млн. лева, което ще позволи поне 1/3 от работещите в България да бъдат обхванати от тази програма; 

• Ресурс в размер на поне 700 млн. лева за насърчаване на производството и съхранението на електрическа 
енергия от ВЕИ за собствени нужди на предприятията и домакинствата. 

Асоциацията изказва съжаление, че редица конкретни предложения, отправени в досегашните и становища не са 
възприети и обръща внимание, че има необходимост от ясен механизъм за планиране, наблюдение и контрол на 
изпълнението на Плана, в който участие да вземат социалните партньори и заинтересовани страни. 
Бизнесът отчита, че в оперативните програми за новия програмен период са включени приоритети и дейности, които в 
голяма степен отговарят на реалностите на нуждите на българската икономика, социална и образователната сфера. Най-
сериозно внимание е отделено на програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. 
Според АИКБ от особена важност е да се определи точно кои планирани дейности ще бъдат финансирани с 
безвъзмездна финансова помощ и кои с финансови инструменти. За асоциацията акцент трябва да бъде поставен върху 
безвъзмездната финансова помощ за българските компании, защото отдаването на приоритет на финансовите 
инструменти би довело до стимулиране на дългова спирала в производствения сектор на България и липса на реална 
инвестиционна помощ за българските предприятия през следващите седем години, предвид влошената ликвидност и 
кредитоспособност на предприятията. 
В същия момент, стимулирането на инвестиционната активност на българските предприятия чрез безвъзмездна 
финансова помощ, особено в условията на световна здравна и икономическа криза би довело до минимизиране на 
вредите и би съкратило сроковете за възстановяване на икономиката. 
В така разглеждания вариант на оперативната програма АИКБ не среща отделено внимание на Северозападния регион. 
Този регион продължава да е със значително по-ниско ниво на развитие от останалите. Асоциацията предлага да се 
впишат текстове, осигуряващи неговото приоритетно стимулиране, особено в Приоритет 1 „Иновации и растеж“. 
В становището на Асоциация на индустриалния капитал са дадени препоръки още по програмите „Развитие на 
човешките ресурси“, „Наука и образование“, „Развитие на регионите“, „Транспортна свързаност“ и Програмата за научни 
изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. 
 
24 часа 
 
√ АИКБ настоява за още средства за подкрепа на предприятията през 2021-2027 г. 
В специално становище, одобрено на проведения вчера Национален съвет, Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) изрази принципната си подкрепа към проектите на Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/, 
Споразумението за партньорство и оперативните програми за програмния период 2021-2027 г., но настоява да бъдат 
осигурени допълнителни средства за подкрепа на предприятията и за насърчаване на инвестициите и иновациите. Това 
съобщиха от работодателската организация. 
АИКБ подчертава, че заложеният в ПВУ кумулативен растеж на БВП от 21,7 на сто за периода 2021-2025 г., трябва да е по-
амбициозен и да преследва минимум 6 на сто ръст на годишна база. За да бъде постигнат този растеж, Асоциацията 
настоява да бъдат предвидени още 1,4 млрд. лева, осигурени посредством трансформиране от други области от грантове 
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в нисколихвени кредити (основно при финансирането на проекти за енергийна ефективност), в т.ч.: допълнителни 
средства за новосъздадените три фонда: "Технологична модернизация", "Зелен преход" и "Дигитализация" в новия 
елемент на Стълб 1 "Програма за икономическа трансформация" - така че общата им сума да нарасне до 1,3 млрд. лева 
(при сега предвидени 900 млн. лева). Необходими са и допълнителни средства към новосъздадения по искане на 
социалните партньори компонент, предвиждащ мащабна ваучерна програма за придобиване на базови дигитални 
умения - в размер на 300 млн. лева. По този начин, заедно с предвидените в момента 200 млн. лева, общата сума на 
финансовата подкрепа ще нарасне до 500 млн. лева, което ще позволи поне една трета от работещите в България да 
бъдат обхванати от тази програма. Според АИКБ е необходим ресурс в размер на поне 700 млн. лева за насърчаване на 
производството и съхранението на електрическа енергия от ВЕИ за собствени нужди на предприятията и домакинствата. 
Асоциацията отчита, че в оперативните програми за новия програмен период са включени приоритети и дейности, които 
в голяма степен отговарят на реалностите на нуждите на българската икономика, социална и образователната сфера. 
Най-сериозно внимание е отделено на програмата "Конкурентоспособност и иновации в предприятията". Според АИКБ 
от особена важност е да се определи точно кои планирани дейности ще бъдат финансирани с безвъзмездна финансова 
помощ и кои с финансови инструменти. За асоциацията акцент трябва да бъде поставен върху безвъзмездната 
финансова помощ за българските компании, защото отдаването на приоритет на финансовите инструменти би довело до 
стимулиране на дългова спирала в производствения сектор на България и липса на реална инвестиционна помощ за 
българските предприятия през следващите седем години, предвид влошената ликвидност и кредитоспособност на 
предприятията. 
В така разглеждания вариант на оперативната програма АИКБ не среща отделено внимание на Северозападния регион и 
предлага да се впишат текстове, осигуряващи неговото приоритетно стимулиране, особено в Приоритет 1 "Иновации и 
растеж". 
В становището на АИКБ са дадени препоръки още по програмите "Развитие на човешките ресурси", "Наука и 
образование", "Развитие на регионите", "Транспортна свързаност" и Програмата за научни изследвания, иновации и 
дигитализация за интелигентна трансформация. 
 
Novini.bg 
 
√ АИКБ настоява за допълнителни средства за подкрепа на предприятията през периода 2021-2027 г.  
В специално становище, одобрено на проведения днес Национален съвет, Асоциация на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) изрази принципната си подкрепа към проектите на Плана за възстановяване и устойчивост, 
Споразумението за партньорство и оперативните програми за програмния период 2021-2027 г., но настоява да бъдат 
осигурени допълнителни средства за подкрепа на предприятията и за насърчаване на инвестициите и иновациите, 
съобщиха от АИКБ. 
АИКБ подчерта, че заложеният в ПВУ кумулативен растеж на БВП от 21,7% за периода 2021-2025 г., трябва да е по-
амбициозен и да преследва минимум 6% ръст на годишна база. 
За да бъде постигнат този растеж, Асоциацията настоява да бъдат предвидени още 1,4 млрд. лева, осигурени 
посредством трансформиране от други области от грантове в нисколихвени кредити (основно при финансирането на 
проекти за енергийна ефективност), в т.ч.: 
Допълнителни средства за новосъздадените три фонда: „Технологична модернизация“, „Зелен преход“ и 
„Дигитализация“ в новия елемент на Стълб 1 „Програма за икономическа трансформация“ – така че общата им сума да 
нарасне до 1,3 млрд. лева (при сега предвидени 900 млн. лева); 
Допълнителни средства към новосъздадения по искане на социалните партньори компонент, предвиждащ мащабна 
ваучерна програма за придобиване на базови дигитални умения – в размер на 300 млн. лева. По този начин, заедно с 
предвидените в момента 200 млн. лева, общата сума на финансовата подкрепа ще нарасне до 500 млн. лева, което ще 
позволи поне 1/3 от работещите в България да бъдат обхванати от тази програма; 
Ресурс в размер на поне 700 млн. лева за насърчаване на производството и съхранението на електрическа енергия от 
ВЕИ за собствени нужди на предприятията и домакинствата. 
АИКБ изказва съжаление, че редица конкретни предложения, отправени в досегашните и становища не са възприети и 
обръща внимание, че има необходимост от ясен механизъм за планиране, наблюдение и контрол на изпълнението на 
Плана, в който участие да вземат социалните партньори и заинтересовани страни. 
Асоциацията отчита, че в оперативните програми за новия програмен период са включени приоритети и дейности, които 
в голяма степен отговарят на реалностите на нуждите на българската икономика, социална и образователната сфера. 
Най-сериозно внимание е отделено на програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. 
Според АИКБ от особена важност е да се определи точно кои планирани дейности ще бъдат финансирани с 
безвъзмездна финансова помощ и кои с финансови инструменти. За асоциацията акцент трябва да бъде поставен върху 
безвъзмездната финансова помощ за българските компании, защото отдаването на приоритет на финансовите 
инструменти би довело до стимулиране на дългова спирала в производствения сектор на България и липса на реална 
инвестиционна помощ за българските предприятия през следващите седем години, предвид влошената ликвидност и 
кредитоспособност на предприятията. 
В същия момент, стимулирането на инвестиционната активност на българските предприятия чрез безвъзмездна 
финансова помощ, особено в условията на световна здравна и икономическа криза би довело до минимизиране на 
вредите и би съкратило сроковете за възстановяване на икономиката. 
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В така разглеждания вариант на оперативната програма АИКБ не среща отделено внимание на Северозападния регион. 
Този регион продължава да е със значително по-ниско ниво на развитие от останалите. Асоциацията предлага да се 
впишат текстове, осигуряващи неговото приоритетно стимулиране, особено в Приоритет 1 „Иновации и растеж“. 
В становището на Асоциация на индустриалния капитал са дадени препоръки още по програмите „Развитие на 
човешките ресурси“, „Наука и образование“, „Развитие на регионите“, „Транспортна свързаност“ и Програмата за научни 
изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. 
  
БНР 
 
√ Нужни са отговорни решения в подкрепа на бизнеса в кризата  
В последния работен ден от миналата седмица, правителството в оставка внесе в народното събрание Проект на плана за 
възстановяване на България. Темата стана повод за безкрайни полемики сред новоизбраните депутати, като някои от 
политическите сили обвиниха мнозинството, че няма конкретни и изпълними цели, които биха могли да възстановят 
икономиката на България. От своя страна, национално представителните организации на работодателите, работниците и 
служителите в България поискаха да се потвърди общественият консенсус по Националния план за възстановяване и 
устойчивост на България (2021−2027 г.). Затова те очакват тази седмица да се срещнат с лидерите на всички 
парламентарно представени партии. Темата е надпартийна и се отнася до цялото общество − се казва в обръщението на 
бизнеса и синдикалните организации към политическите сили. Те подчертават, че страната ни трябва да приеме своя 
план до края на април 2021-а. В противен случай има реален риск да се пропусне срокът за внасяне и разглеждане на 
плана, а това ще забави много получаването на европейските антикризисни средства, в помощ на бизнеса и 
домакинствата. 
Към първото тримесечие на 2021 г. републиканският бюджет отчита дефицит над 650 млн. лв., което не се е случвало от 
2014-а насам. „Това поставя под въпрос възможността бюджетът да продължи да финансира мерки за подкрепа на 
икономиката, заетостта и доходите“ − казват още синдикати, работодатели и бизнес, в обръщението си до народните 
представители. 
„Над 50 процента от бизнеса в страната ни очаква връщане на икономиката на нивата от 2019 г. едва през 2022 г. Затова е 
дошъл моментът да попитаме, ще продължи ли да го има бизнесът в България. Хубавата новина е, че все пак Планът 
(НПВУ) е депозиран, и че позволява да бъде моделиран и редактиран в бъдеще“ – посочи Васил Велев, председател на 
УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Бизнесът и синдикатите вече са формулирали своите предложения и настояват те да бъдат вписани до 30 април. В тях е 
залегнало развитие на фондовете – за технологична модернизация, за „зелен преход“ и дигитализация, за които 
настояват да се предвидят допълнителни над 1 млрд. лева. 
„Има накъде България да иска да разшири своята подкрепа“, смятат от Конфедерацията на независимите синдикати в 
България. Президентът ѝ Пламен Димитров се позова на анализ на МВФ, според който размерът на всички мерки в 
България възлиза на 8 млрд. лв., за периода от март 2020 до сега, което е близо 7% от БВП за 2019 г. 
Бизнесът настоява и за удължаване на антикризисните мерки до края на настоящата година и да се намерят още 1 ½ 
млрд. лева, чрез заемни средства, с които да се отвори допълнителен ресурс за икономиката. Упрекът на 
неправителствения сектор е, че до момента държавата е разчитала само на грантовете, а средствата за заеми, в размер 
на 4 ½ млрд. евро, на които има право страната ни, дори стоят недокоснати. 
„Това значи, че България дори не предвижда да усвоява заеми – обясни Пламен Димитров, президент на КНСБ. – А ние 
настояваме да вземем от тези нисколихвени и дългосрочни 30 годишни заеми и с тях да преструктурираме вътрешните 
програми. Те могат да бъдат заем на държавата, но предоставени като грант за бенефициента – фирмата, човека, 
домакинството. Важно е, че допълнителните средства за иновативни решения, сред които създаване на базова 
инфраструктура за пренос на газ, различни от метан, насочени към въглищните региони, са изключително полезни. Това 
ще даде възможност за нови индустриални решения, които ще подпомогнат преструктурирането на тези проблемни 
региони.“ 
„Синдикати, работодатели, представители на бизнеса са хората, които най-добре знаят какво се случва в тази държава“, 
категоричен е  председателят на другия голям синдикат КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов.  
Той насочи вниманието към подписаното с правителството, макар и в края на неговия мандат, Национално тристранно 
споразумение, което посочва водещите теми, които стоят на дневен ред в държавата: 
„То е написано с лично участие на ръководителите на най-големите организации и съдържа въпроси от областта на 
развитие на енергетиката, социалната политика, демографските проблеми и образованието, ограничаване на сивия 
сектор и ред други важни неща, които са непреходни. Сега не е ясно как ще изглежда бъдещото управление на 
държавата, но проблемите в посочените сектори остават, без значение кой я управлява. Затова трябва съдържанието на 
подписаното споразумение да стои на дневен ред, защото няма политическа партия, която да не се съгласи, че това са 
важните приоритети, на които трябва да се търси решение. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Бойко Борисов проведе телефонен разговор с Ердоган  
Министър-председателят в оставка Бойко Борисов проведе телефонен разговор с президента на Турция Реджеп Тайип 
Ердоган. Президентът на Турция поздрави премиера Борисов за победата на изборите. Ердоган определи като 
впечатляващ успеха на ръководената от Борисов политическа сила, която на пети поредни парламентарни избори 
постига най-висок резултат, като същевременно носи вече година тежкта отговорност за справяне с пандемията в 
страната. 
В рамките на разговора премиерът в оставка Борисов и президентът Ердоган обсъдиха ситуацията с пандемията в 
България и Турция и изразиха надежда, че в най-скоро време опасността от COVID-19 ще отмине и условията за туризма и 
бизнеса ще се нормализират. 
Борисов изтъкна, че през изминалата 2020 г. се наблюдава значителен спад в туристическия поток между двете страни, 
вследствие на тежката световна здравна криза. Борисов изрази увереност, че това е само временен негативен ефект на 
пандемията, който може да бъде преодолян още през настоящата година, включително и с помощта на ваксинирането 
срещу COVID-19. 
Министър-председателят в оставка Бойко Борисов посочи традиционно добрите отношения между България и Турция, 
които в последните години се развиват активно в дух на добросъседство и взаимно уважение. Той акцентира върху 
отличното сътрудничество в областта на миграцията и върху нулевия натиск на общата ни граница. Борисов напомни, че 
преди година двамата с президента Ердоган се срещнаха в Анкара, където дискутираха именно справянето с 
миграционния натиск, така че да има сигурност и стабилност в региона. 
Премиерът в оставка Борисов изтъкна още, че Турция е един от водещите икономически партньори на България. През 
кризисната 2020 година стокообменът между двете страни е почти 4 млрд. евро, а през същата година потокът турски 
инвестиции у нас е в размер на 18.6 млн. евро. Борисов изрази увереност, че с отминаването на пандемията 
икономическата активност ще започне да се повишава отново в подкрепа на просперитета и на двете държави. 
В хода на телефонния разговор премиерът в оставка Бойко Борисов поздрави турския президент Ердоган по повод 
свещения за мюсюлманите месец Рамазан. 
 
√ Омбудсманът Диана Ковачева: Матурите за 4-ти и 10-и клас трябва да бъдат отменени  
Матурите за 4-ти и 10-и клас трябва да бъдат отменени. 51 хиляди са учениците, които миналата година трябваше да се 
явят на матури в 10-и клас, но не го направиха, защото бяха отменени поради риска за здравето им. 50 хиляди са 
родителите, които се подписаха в петиция срещу провеждането им. Министерството на образованието защо отказва да 
чуе гласа им. Това заяви в предаването "Денят започва" омбудсманът Диана Ковачева. 
По думите ѝ дистанционното обучение при малките ученици не върши работа, а при големите мотивацията рязко 
намалява. Според Диана Ковачева учебната програма не предвижда нито един ден за подготовка и изпитите са 
безсмислени в тази ситуация. 
Омбудсманът коментира и промените на Изборния кодекс, както и организацията на проведените на 4 април 
парламентарни избори. 
"Изборният кодекс се пипа, но проблемите остават. Изборното законодателство не трябва да се променя минимум 
6 месеца преди изборите, такива са препоръките. Трябва да намерят решения, част от карантинираните лица не 
успяха да гласуват, защото беше прието тези, които до 3 дни преди изборите са карантинирани да нямат право да 
упражнят правото си на глас", коментира Диана Ковачева. 
Тя бе категорична, че е недопустимо да се ограничават конституционни права със закон и карантинираните лица трябва 
да имат право да гласуват до самия край. 
"Получих жалби от техниците, които поддържат машините, проблемът засяга 2 хиляди души, част от тях не 
можаха да гласуват, защото те поддържат например в Плевен, а са регистрирани в някое село и не могат да се 
върнат. Имах жалба от ваш колега от БНТ за служебно ангажираните лица. ЦИК трябва да им даде възможност да 
упражнят правото си на глас. Трябва да се реши и проблемът в чужбина с хора, които са в държави извън ЕС и имат 
ограничение до 35 секции, те трябва да бъдат увеличени", добави Диана Ковачева. 
Относно изборната нощ тя допълни, че членове на СИК са се оплакали от унизителните и тежки условия. 
"Не са спали, нямало е храна, нямало е информация от страна на РИК каква е организацията, този хаос не бива да се 
повтаря. Необходимо е обучение на членовете на СИК. Подкрепям предложението българите в чужбина да гласуват 
електронно, това ще помогне това да се случи по-лесно", каза още Диана Ковачева. 
Тя засегна и темата за домашното насилие. 
"Само в последните 2 седмици са убити 2 жени, а за 12 месеца 27. Проблемът гравира и се усложнява. Миналата 
година 350 мъже са се обърнали за помощ, една част от тях са хора с увреждания. Трябва да отпадне системният 
характер при наказанията в момента, за да бъде наказан насилникът трябва да има 3 последователни 
регистрирани сигнала, а една жертва може да убита от първия път. Личните лекари трябва да са задължени да 
сигнализират", отбеляза омбудсманът. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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Относно новия закон за ВиК Диана Ковачева заяви, че трябва да защитава интересна на потребителите, а не на ВиК 
дружествата. 
"Цената на водата се повишава, а качеството не мърда, това е несправедливо. Не мога да подкрепя повишаване на 
цената на водата. Изравнителните сметки за парно трябва да са по-ясни, нова фактура, нов формат, защото 
хората не могат да се защитят и да ги оспорят", каза още Диана Ковачева. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ България падна с една позиция в класацията за свобода на медиите, вече сме 112-и  
България слезе с още едно място надолу в годишната класация за свобода на медиите на "Репортери без граници". 
Страната ни вече заема 112-то място от общо 180 държави. 
Организацията посочва, че пандемията е оказала сериозно влияние върху свободата на медиите в световен план. Според 
"Репортери без граници" журналистиката е основната ваксина срещу дезинформацията. 
В 73% от държавите по света обаче журналистите срещат пречки при отразяването на събития. 
Влошаване на свободата на медиите се отчита в Азия и Близкия Изток, но също така и в Европа. Германия например, се 
смъква с две места и вече е 13-а. Причината - пет пъти повече случаи на физическо или вербално насилие срещу 
журналисти в страната. 
За пета поредна година Норвегия е държавата, в която медиите са най-свободни. 
 
√ ХДС избра наследник на Меркел  
Армин Лашет ще бъде следващия кандидат за канцлер на Християндемократическия съюз в Германия. 
Над 6 часа членовете на управляващата във федералната република партия не можеха да вземат решението кой да 
наследи Ангела Меркел. Битката беше между Лашет и лидера на провинция Бавария Маркус Зьодер, който оглавява 
сестринската партия Християнсоциален съюз. 
Парламентарните избори в Германия ще се проведат на 26 септември и това ще сложи край на близо 20-годишното 
управление на Ангела Меркел. 
 
БНР 
 
√ Радев връчва днес мандат за съставяне на кабинет на ГЕРБ - СДС 
Президентът Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, 
посочен от най-голямата парламентарна група в 45-ото Народно събрание, съобщиха от прессекретариата на държавния 
глава. Това ще стане на 20 април 2021 г., от 13.00 часа, на „Дондуков“ 2 . 
Ще успее ли 45-тото Народно събрание да излъчи правителство? 
Възможните варианти за това обсъждаха представители на шестте парламентарни формации на вчерашните консултации 
при президента. 
Справянето с пандемията и сложната обстановка в страната изискват оперативно управление, а съставянето на стабилно 
правителство е отговорност на парламента, подчерта президентът Румен Радев по време на 6-часовите консултации 
вчера на „Дондуков“ 2: 
"Президентът не е и не може да бъде архитект на бъдеща коалиция и управления. Нямам такива правомощия по 
Конституция и не искам по никакъв начин да забърквам президентската институция в този процес". 
На консултациите с представителите на ГЕРБ-СДС държавният глава напомни, че въпреки оставката на правителството и 
отпуска на премиера Бойко Борисов настоящият кабинет все още носи отговорност за управлението до съставянето на 
нов. 
Като първа политическа сила на изборите и най-голяма парламентарна група коалицията ГЕРБ-СДС потвърди, че е готова 
да получи от президента първия проучвателен мандат и да направи опит да състави кабинет. Това ще се случи днес. 
Вчера сутринта кандидатът за премиер на ГЕРБ Даниел Митов обясни: 
"В следващите дни ще стане ясен и съставът на този кабинет. В последствие в хода на разговорите ще преценяваме точно 
как да действаме със самия мандат вече. Дали ще има възможност за съставяне на правителство, или не". 
ГЕРБ не изключва вариант, ако не получи подкрепа, да върне мандата, без да подлага кабинета си на гласуване в 
парламента. Партията на Борисов е готова да подкрепи и кабинет на втората по численост парламентарна група, ако 
"Има такъв народ" предложи състав на Министерския съвет, стана ясно от думите на Томислав Дончев, който замества 
премиера в оставка: "Двама или трима народни представители, в името на това България да има стабилно правителство, 
ще го подкрепим - с 2-ма или 3-ма". 
От партията на Слави Трифонов „Има такъв народ“ обаче нямат намерение да се коалират с партиите на статуквото. 
Потвърдиха го и вчера. Запазиха мълчание дали ще предложат кабинет, ако получат втория мандат от президента. 
Председателят на парламентарната група Тошко Йорданов заяви: 
"Ако изобщо може да се стигне до кабинет, то е с другите две партии от протестите. Така че, каквото сме казали, това ще 
направим". 
На консултациите с БСП президентът не изключи вариант да се стигне до връчване на трети проучвателен мандат. Не 
изключи и хипотезата левицата да го получи. 
След консултациите лидерът на БСП Корнелия Нинова каза, че ако се стигне до такъв вариант: 
"Ако ни бъде връчен трети мандат, ще съберем нашите политически колективни органи на партията и ще решим". 

https://bntnews.bg/news/ombudsmanat-diana-kovacheva-maturite-za-4-ti-i-10-i-klas-tryabva-da-badat-otmeneni-1104121news.html
https://bnr.bg/post/101455428/radev-zapochna-konsultacii-s-gerb-sds-za-nov-kabinet
https://bnr.bg/post/101455521/zapochha-konsultaciite-na-radev-s-predstaviteli-na-ima-takav-narod
https://bnr.bg/post/101455556/bsp-shte-podkrepi-pravitelstvo-na-itn
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Хипотезата да се стигне до връчване на трети проучвателен мандат президентът обсъди и с представителите на ДПС. 
Лидерът на движението Мустафа Карадайъ отново потвърди, че са готови да подкрепят кабинет на трите нови 
политически сили в парламента, но не безусловно: 
"Бихме подкрепили правителство, предложено от новите партии в НС при ясна програма и ясни срокове за постигането 
на тези цели". 
"Демократична България“ няма претенции да получи третия мандат за съставяне на правителство. Според председателя 
на парламентарната група Христо Иванов усилията трябва да бъдат насочени към това управление да се излъчи с 
мандата на втората политическа сила "Има такъв народ": 
"Ние си даваме сметка, че ако се стигне до нови избори, това може да се окаже естествен ход на демократичното 
съживяване на българската република", каза Иванов. 
Коалицията "Изправи се! Мутри вън!" биха подкрепили правителство на промяната с участието на партиите на протеста 
"Има такъв народ" и „Демократична България“, заяви Мая Манолова - съпредседател на парламентарната група. С 
уговорката, че е малко вероятно коалицията да получи третия мандат, ако първите два се провалят, Манолова каза, че 
той би бил възможност за взаимодействие на новите формации, но все пак преценката на кого да го връчи е на 
президента: 
"Хората казаха ясно, че искат стабилен кабинет, който да е кабинет на промяната, който да бъде сформиран публично, 
пред очите на хората, с ясни приоритети и с ясна подкрепа, без задкулисни договорки". 
След консултациите президентът завърта парламентарната рулетка днес, когато ще връчи мандат за съставяне на 
правителство на кандидата за премиер, посочен от най-голямата парламентарна група - тази на ГЕРБ. 
 
√ Десетки успяха да влязат във файловете на Националния план за възстановяване и да редактират  
Дигитален гаф с Националния план за възстановяване и устойчивост, който трябваше да бъде представен в пленарната 
зала миналата седмица, позволи на десетки българи да влязат във файловете на документа и да го редактират. 
Националният план за възстановяване и устойчивост е изключително важен документ, чиято цел е да извади страната от 
икономическата и социалната криза, породена от пандемията. 
С него трябва да се разпределят 12 млрд. лв. за икономиката на България от Европейския съюз, а той трябва да бъде 
представен пред Европейската комисия до края на месеца. 
 
√ Националният туристически информационен център вече е в НДК  
Националният туристически информационен център вече се намира в Националния дворец на културата. Той беше 
открит от вицепремиера и министър на туризма в оставка Мариана Николова.  
Центърът е разположен при Вход А4 на НДК, който бе обновен за Българското председателство на ЕС. Предвидено  в него 
да се предоставя по модерен начин информация за български туристи; както и атрактивна и разнообразна информация 
за чуждестранни туристи. Предвидена е възможност за създаване на преживявания на посетителите чрез съвременни 
дигитални технологии.  
На две специално разработени платформи, посетителите имат възможност да се запознаят с атрактивни видеоматериали 
и други рекламни формати за специализирани видове туризъм, като еко, приключенски, СПА, голф,  винено-кулинарен и 
поклоннически. 
Налични са и видео материали, които представят предприеманите мерки за безопасна почивка на чуждестранните и 
български гости в страната, както и да намерят друга полезна за техния престой информация.  
В Националния туристически информационен център може да се провеждат и различен тип събития, които представят 
разнообразни туристически продукти и услуги. 
 
√ 660 млн. лв. от концесията на Летище София са постъпили в държавната хазна 
660 млн. лв. от концесията на летище София постъпиха в държавния бюджет, съобщиха от Министерството на 
транспорта. 
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков е подписал писмото за 
приключване съгласно концесионния договор, с което двете страни потвърждават, че предварителните условия по 
договора са изпълнени. 
Съществено условие за подписване на писмото за приключване бе постъпването на 660 млн. лв. първоначално 
концесионно възнаграждение в държавния бюджет. 
Началната дата на Концесията настъпи на 19 април 2021 г. и дейността на „СОФ Кънект“ АД започва от 24:00 часа на 19 
април 2021 г. Според министъра на транспорта в оставка Росен Желязков това е най-голямата инвестиция в летищна 
инфраструктура в България. 
Първоначалното плащане е помощ за бюджета с оглед на световната финансова и икономическа криза в този 
момент. Ще бъде гарантирана устойчивостта на услугите спрямо авиокомпаниите и пътниците, посочват още от 
ведомството. 
 
√ Булгаргаз иска поскъпване на природния газ  
Природният газ да струва 33 лева и 38 стотинки за мегаватчас без такси и налози през този месец, поиска Булгаргаз от 
енергийния регулатор. 
Това става със закъснение от 19 дни, тъй като малко преди парламентарните избори Министерството на енергетиката 
назначи проверка на газовата компания, която тогава изчисли, че е необходимо поскъпване от около 13 на сто. 

https://bnr.bg/post/101455666/dps-gotovi-da-podkrepat-kabinet-na-trite-novi-politicheski-sili-v-ns-itn-db-imv
https://bnr.bg/post/101455757/db-trabva-zdrava-osnova-upravlenieto-da-se-izlachi-s-mandata-na-vtorata-politicheska-sila
https://bnr.bg/post/101455825/izpravi-se-mutri-van-biha-podkrepili-pravitelstvo-s-uchastieto-na-itn-i-db
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Проверката не установи нарушения и Булгаргаз актуализира и днес внесе своето заявление. То предвижда през текущия 
месец поскъпването на синьото гориво да е близо 17 на сто. 
Причината е продължаващата тенденция на увеличение на цените на европейските борси, като у нас цената остава под 
средната за Европа. 
Предвижда се регулаторът да утвърди цените в сряда. 
 
√ Безработицата във Велико Търново се върна на нивата от преди пандемията  
Нивото на безработицата във Велико Търново се върна на нивата от преди обявяването на пандемията, съобщиха от 
местното Бюро по труда. Обявени са нови 258 работни места. 
На пазара на труда във Велико Търново най-много хора се търсят за монтажници, машинни оператори, работници в 
преработващата промишленост и в строителството. Осигурена е заетост за 500 безработни, сочат данните на Бюрото по 
труда.  
4,1 % е равнището на безработицата във Велико Търново за март, като безработните са само с 8 повече в сравнение със 
същия период на миналата година.   
По антикризисните мерки е подпомогнато запазването на 1060 работни места през март. 652-а работници в над 120 
фирми са получили компенсации за това, че са били през месеца в принудителен неплатен отпуск.  
 
√ Спад на строителството в ЕС през февруари и слаб растеж в България  
Продукцията в строителния сектор на ЕС се понижи през февруари 2021 г., заличавайки слабото нарастване през януари, 
показват данни на Евростат, които потвърждават, че строителният сектор продължава да страда от коронавирусната 
пандемия. 
В рамките на България обаче строителството през февруари отбеляза слабо повишение за пръв път от септември 2020 г. 
насам. 
Строителството в ЕС се сви през февруари с 1,6% спрямо януари, когато нарасна с 1,0%, докато в рамките на еврозоната 
се понижи с 2,1% след повишение с 0,8% през първия месец на годината. 
Продукцията от гражданското и инженерно строителство в ЕС се понижи с 1,3%, а в еврозоната с 1,6%, докато сградното 
строителство спадна съответно с 1,3% и с 1,9 на сто. 
Най-силен спад през февруари отбеляза строителството в Унгария (спад с цели 11,7%), следвана от Полша (с 6,9%), 
Франция (с 6%) и Совакия (с 6%). В същото време повишение беше отчето единствено в четири членки на ЕС, като най-
солидно беше в Швеция (скок с 9,2%), следвана от Австрия (с 8,8%), Румъния (с 2,3%) и България (с 0,2%). 
Спрямо година по-рано продукцията в строителния сектор на ЕС и еврозоната се понижи през февруари съответно с 5,4% 
и с 5,8 на сто. 
Най-силен спад на годишна база в строителството беше отчетен в Словакия (спад с 24,4%), Полша (с 18,1%) и Испания (със 
17,1%),  докато най-добро повишение беше отчетно в Швеция (растеж с 5,8%), Австрия (с 3,6%) и Румъния (с 1,6%). 
Според същото проучване на Евростат строителството в България отбеляза слабо повишение с 0,1% през февруари 
спрямо януари, когато се сви с 0,8%. Това представлява първо нарастване на строителството в нашата страна от 
септември 2020 г. и едно от четирите повишение в рамките на целия Европейски съюз. 
На годишна база продукцията в българското строителство се сви през февруари с 4,2% след понижение с 5,6% през 
януари, запазвайки негативната тенденция от началото на миналата година и след резките спадове през март, април и 
май 2020 г. съответно с 13,8%, с 15,5% и с 14,0%, когато бяха в сила най-ограничителните мерки за борба с пандемията 
Covid-19. 
 

Графика на продукцията в строителния сектор на ЕС и еврозоната 
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√ Спад на европейската енергийна търговия през първото тримесечие  
Търговията на едро с електроенергия на основните европейски пазари е спаднала през първите три месеца на 2021 г., но 
след ръст с 20% през 2020 г., показват данни от проучване на изследователската фирма Prospex, цитирани от Ройтерс. 
В доклада на Prospex се посочва, че по-ниските обеми на годишна база през периода януари - март 2021 г. се дължат на 
еднократен ефект, дължащ се на коронавирусната пандемия, стартирала преди година. 
"Началото на пандемията предизвика необичайно голям обем на търговията в началото на 2020 г., докато компаниите се 
опитваха да коригират своите позиции“, казаха от Prospex, добавяйки, че "по-дългосрочното здраве на пазара не трябва 
да бъде дълбоко засегнато", визирайки, че в миналото секторът е успя да се приспособи към колапса на ключовия играч 
Enron, финансовата криза и увеличаването на възобновяемата енергия. 
Търговията с енергия остава ключов компонент на търговските операции за комуналните услуги, при търговията на стоки 
и за специализираните инвестиционни фондове. 
Prospex заяви, че западноевропейските обеми, търгувани чрез извънборсовите транзакции (OTC) и на енергийните борси, 
са се увеличили с 20% до 9 414 тераватчаса (TWh) през 2020 г., докато спадът на цените е тласнал надолу условната 
стойност на пазара с 23 на сто. 
През енергийните пазари преминаха 280 милиарда евро през 2020 г. спрямо 364 милиарда през 2019 г. и под 
историческия връх от 616 милиарда през 2008 година. 
Извънборсовият пазар постепенно губи позиции, тъй като операторите се обръщат към регулираните пазари, за да се 
съобразят с правилата на Европейския съюз и да намалят рисковете за контрагенти, каза още Prospex. 
Извънборсовата търговия представляваше 61% от общия обем през 2020 г., а останалата търговия премина през борсите. 
През водещата на пазара борса EEX, Европейската енергийна борса, преминаха 4 950 TWh, което включваше спот и 
фючърсни договори и извънборсови клирингови обеми, обработвани от клиринговата къща ECC. 
Обемите на EEX бяха далеч по-големи от тези на големите конкуренти Nasdaq Commodities, норвежката Nord Pool, 
испанската OMIE, италианската GME и американския глобален оператор ICE. 
 
√ Бундесбанк очаква свиване на германската икономика през първото тримесечие  
Бундесбанк очаква брутният вътрешен продукт (БВП) на Германия да намалее през първото тримесечие на 2021 година 
главно в резултат на удълженото действие на противоепидемичните мерки. 
В последния си месечен доклад Германската централна банка се позовава на по-строгите и по-дълготрайни мерки за 
ограничаване на новата коронавирусна вълна, които мерки се отразяват негативно в редица области в сферата на 
услугите. Освен това, поради временното намаление на Данък добавена стойност (ДДС) през миналата година, което 
вече не е факт, Бундесбанк очаква възстановяването на потребителските разходи да настъпи едва през втората половина 
на 2020 година. 
Немската централна банка вижда негативно въздействие от отмененото намаление на ДДС и в строителния сектор, който 
също така пострада от неблагоприятните метеорологични условия през януари и февруари. Според нея обаче 
тенденцията на спад в строителството няма да продължи дълго, въпреки че в началото на настоящата година 
строителната продукция се сви със 7,5% спрямо предишното тримесечие. 
"В допълнение, тенденцията на нарастване на индустриалното производство не продължи през първите два месеца на 
годината, като производството остана с около 3% под нивата отпреди коронавирусната криза", посочи Бундесбанк и 
отбеляза, че роля за това вероятно е изиграл дефицита на важни междинни производствени продукти. 
Централната банка обаче не вижда проблем с търсенето, визирайки нарастващите входящи производствени поръчки и 
динамичното търсене от чужбина. "По-нататъшното просветляване на бизнес ситуацията, както и значително 
подобрените производствени и бизнес очаквания, според проучване на института Ifo през март, предполагат, че 
индустриалното възстановяване ще продължи", прогнозира Бундесбанк. 
За разлика от друг път Бундесбанк не предостави макроикономическите си перспективи за текущото второ тримесечие. 
 
√ Германските градове са най-тежко засегнати икономически от пандемията  
В икономически план градовете в Германия са най-силно засегнати от коронавирусната криза. Там безработицата 
нарасна по-значително и бизнес ситуацията на компаниите се влоши повече, отколкото в другите региони на страната. 
Увеличаването на съкратеното работно време най-силно засегна тежката индустрия на германския югозапад. 
Това са важните заключения от проучване, проведено от немския водещ икономически института Ifo. 
"Социалното потребление играе по-голяма роля в градовете и ефектите от пандемията нанесоха особено тежък удар в 
тях. И тъй като градовете са дом на по-малко промишленост, те също така се възползваха по-малко от възстановяването 
на производствения сектор през втората половина на 2020 г. “, обясни Андреас Пейхл, директор на Центъра за 
макроикономика и проучвания на института Ifo. 
При проведеното проучване са били изследвани четири клъстера региони, всеки със сходни демографски, структурни и 
свързани с коронавирусната инфекция характеристики. Въздействието на пандемията е най-очевидно при развитието на 
равнището на безработица, като между януари и август 2020 г. то се е увеличило с близо 1,5 процентни пункта в градския 
клъстер. 
За останалите клъстери това увеличение беше умерено - от 0,3 до 0,8 процентни пункта. 
Тази тенденция задълбочава регионалните различия, тъй като абсолютният процент на безработица е най-висок отново в 
градовете - 8,2% през август 2020 г. (за Северна Германия - 5,9%, за Югозападна Германия - 4,3% и за Източна Германия - 
6,6%). 

https://bnr.bg/post/101449041
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Що се отнася до бизнес ситуацията, компаниите в проучваните градски клъстери също са отчели по-голям спад от около 5 
до 10 процентни пункта, който е започнал през пролетта на 2020 година. 
Поразително е също така, че от есента на 2020 г. бизнес състоянието на компаниите в източногерманския клъстер 
(особено в Саксония и Тюрингия) е отслабнало по-рязко, отколкото в другите региони. Учените от института Ifo 
подозират, че това развитие е свързано с много високите нива на инфекция при втората коронавирусна вълна. 
По отношение на съкратеното работно време икономически силният клъстер в югозападна Германия има най-голям 
среден дял: около 15 процента от служителите, подлежащи на осигурителни вноски. Това вероятно е свързано с 
голямото значение на индустриалните компании в този клъстер, които според проучването използват по-широко 
държавния подпомагащ инструмент за съкратено работно време. 
"Трудно е да се каже дали тези ефекти ще продължат по-дълго. Градовете могат да се възползват повече от средното от 
наваксващите ефекти след кризата. От друга страна, възможно е цифровизацията и работата от дома да са от полза за 
селските райони в дългосрочен план", посочи Андреас Пейхл. 
 
√ Борис Джонсън се е отказал да посети Шотландия  
Британският премиер Борис Джонсън се е отказал от плановете си да посети Шотландия, за да води кампания в полза на 
Консервативната партия преди общите избори там на 6 май. Според "Гардиън" появата му на север може да доведе до 
обратен ефект и да мобилизира привържениците на независимостта на Шотландия.  
Дъглас Рос, лидер на шотландските коснерватори призна, че Борис Джонсън няма да ходи в Шотландия въпреки 
изявленията му през януари, че нищо не може да го спре да води кампания за запазване на съюза. "Гардиън" коментира, 
че това е ясен знак, че партията са страхува, че лошият рейтинг на премиера в Шотландия може само да навреди на 
кампанията ѝ.  
Говорителката на премиера Алегра Стратън заяви, че причината посещението да не се състои е коронавируса, но 
"Гардиън" припомня, че Джонсън е посетил доста места в рамките на кампанията на торите в Северна Англия и дори 
Шотландия през януари, когато случаите на заразявания бяха много високи, а ограниченията много по-строги. 
Шотландските консерватори обещават да налеят милиарди за справяне с продоволствената бедност в училищата и за 
финансиране на здравеопазването с идеята да отклонят гласове на избиратели на Лейбъристката партия, които са против 
независимостта на Шотландия. Дъглас Рос смята, че по този начин ще спре Шотландската национална партия да поиска 
втори референдум за независимост.  
Очакванията обаче са, че националистите на Никола Стърджън ще спечелят мнозинство в новия парламент. Последната 
анкета на  Ipsos Mori показва, че 51% от гласоподавателите в цялото Обединено кралство смятат, че Стърджън ще получи 
право на втори референдум за независимост, ако спечели убедително изборите в Шотландия. 
 
√ Путин и Байдън заедно на онлайн среща на 22 април  
Президентът на Русия Владимир Путин е приел поканата на американския си колега Джо Байдън за участие в 
международната среща на високо равнище, посветена на борбата с  климатичните промени. Това става ясно от 
публикувано на сайта на Кремъл съобщение. 
„Владимир Путин ще изложи подхода на Русия в контекста на установяването на широко международно сътрудничество, 
насочено към преодоляването на негативните последици от глобалните климатични промени“, пише в съобщението.  
От Кремъл уточняват, че руският президент ще участва в онлайн срещата на 22 април. 
Владимир Путин беше поканен на форума от Джо Байдън по време на телефонния им разговор миналата седмица. 
Тогава Байдън предложи на Путин да се срещнат лично на територията на трета страна. След това Съединените щати 
въведоха нови санкции срещу Русия, а руската страна обяви ответни мерки.  
От Кремъл все още не са отговорили категорично дали Путин ще приеме поканата на Байдън за двустранна среща. 
Анализаторите в Русия оценяват като положителен сигнал към Вашингтон предстоящото участие на руския лидер в 
климатичната конференция. 
 
Мениджър 
 
√ Бойко Борисов влезе в болница за операция  
Премиерът в оставка Бойко Борисов вчера е приет за спешна операция в УМБАЛ „Софиямед“, съобщиха от здравното 
заведение. Малко преди 19:00 ч. той е опериран заради травма на дясното коляно, получена по време на футболен 
мач, от доц. д-р Антони Георгиев, един от най-добрите травматолози в страната и началник на Клиниката по 
артроскопска травматология в лечебното заведение, уточняват оттам. 
„След извършен ядрено-магнитен резонанс в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ е установена увреда на вътрешния менискус на 
ставата с дислокация на част от него. Г-н Борисов се възстановява след артроскопската интервенция и ще остане под 
наблюдение“, коментира доц. Георгиев. 
По-рано се появиха информации, че Борисов е бил приет днес в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ за ядрено-магнитен резонанс 
на коляното след контузия. 
В социалните мрежи бяха разпространени и кадри, от които се вижда, че изпълнителният директор на „Н. И. Пирогов“, 
проф. Асен Балтов, посреща премиера в оставка на входа на болницата. 
Борисов има стара травма на коляното от футбол и през февруари 2015 г. пак претърпя операция по спешност на скъсан 
менискус в „Софиямед“. Тогава тя отново бе извършена от доц. д-р Антони Георгиев, който тогава излезе и с 
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препоръка Борисов да спре с футбола, който е рисков спорт след подобни инциденти. Това беше третата поред такава 
операция на същото коляно. Предишните две са извършени по-рано във Военномедицинска академия.   
Тази сряда се очакваше лидерът на ГЕРБ да присъства на пленарното заседание на Народното събрание и да представи 
Плана за възстановяване и устойчивост пред депутатите, след като в петък самите те гласуваха в полза на решение, с 
което го задължиха да се яви. Ден по-късно на извънреден брифинг той съобщи, че ще отиде на пленарното заседание. 
Все още не е ясно дали ще успее да спази поетия ангажимент. 
Вчера следобед Борисов трябваше да проведе разговор с турския президент Реджеп Ердоган. Разговорът е бил отложен. 
 
√ Гърция отменя 7-дневната карантина за гражданите на ЕС  
Гръцките власти взеха решение да отменят изискването за задължителна 7-дневна карантина за гражданите на държави 
- членки на ЕС и на Шенгенското пространство, включително и на България. Новите разпоредби са в сила от вчера и важат 
също за гражданите на Великобритания, САЩ, ОАЕ и Израел, съобщават от пресцентъра на МВнР.  
Отпадането на 7-дневната карантина за пътуващите от тези страни ще е възможно само при условие, че гражданите 
представят при пристигане в Гърция документ за негативен резултат от PCR тест, направен не по-рано от 72 часа преди 
влизането в страната, или сертификат за ваксинация за коронавирус COVID-19, доказващ, че ваксинацията е направена 
най-малко 14 дни преди това. Сертификатът трябва да е на английски език, да е издаден от публичен орган и да съдържа 
информация за вида и броя на дозите на ваксината.  
Българските задгранични представителства в Гърция обръщат внимание, че при влизане в страната гръцките власти на 
случаен принцип могат да извършват PCR или бърз тест на пътуващите граждани.  
От МВнР припомнят, че при пътуване към Гърция всеки гражданин следва да има генериран QR код след попълване на 
Passenger Locator Form (PLF), (https://travel.gov.gr/#/). Изискването важи и за водачите на тежкотоварни превозни 
средства, които са освободени от задължението за представяне на отрицателен резултат от PCR тест. Компаниите, 
предоставящи пътнически услуги, са длъжни да проверяват дали всеки от пътниците има QR преди качването му на 
борда.  
Преминаването през ГКПП "Кулата-Промахон" е разрешено в часовия интервал от 7.00 ч. до 23.00 ч., при спазване на 
всички изисквания за влизане в страната. От вчера, в този часови интервал, гражданите могат да преминават границата с 
Гърция и през ГКПП "Маказа-Нимфеа", който досега беше отворен само за тежкотоварни превозни средства, посочват от 
външното ни министерство.  
При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обърнат към Посолството на България в Атина на 
следните телефони: +30 210 67 48 107; +30 210 67 48 105; +30 210 67 48 106, както и към Генералното консулство на 
България в Солун на тел. +30 2310 829 210 и на дежурния телефон в извънработно време: +30 2310 869 510. Въпроси 
могат да бъдат отправяни и на имейл адресите:  
embassy.athens@mfa.bg; embassbg@otenet.gr, consular.athens@mfa.bg; Consulate.Thessaloniki@mfa.bg.  
Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните 
линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или имейл: crisis@mfa.bg.  
 
√ Жозеп Борел: Напрежението между ЕС и Русия расте  
Шефът на дипломацията на ЕС изрази съжаление за нарастването на напрежението с Русия, като определи като много 
опасно положението на руско-украинската граница и заяви, че Москва е отговорна за здравословното състояние на 
опозиционера Алексей Навални, предаде Франс прес.  
"Отношенията с Русия не се подобряват. Напротив, напрежението расте в различни области", каза Жозеп Борел преди 
видеоконферентната среща на външните министри на страните от ЕС. 
Той спомена реципрочното експулсиране на дипломати от Чехия и Русия и "силно тревожното" здравословно състояние 
на боледуващия Навални, който е в гладна стачка в затвора, предава БТА.  
Борел призова Русия да осигури на опозиционера достъп до подходящо лечение, предаде Ройтерс. "Държим руските 
власти отговорни за здравословното състояние на Навални", подчерта той.  
В края на миналия месец 44-годишният Навални обяви гладна стачка, за да протестира срещу, по неговите думи, отказа 
на ръководството на затвора да му осигури подходящо лечение за остри болки в гърба и краката. 
 
√ ЕС няма да въвежда нови санкции срещу Русия заради напрежението с Украйна  
Външните министри на Европейския съюз постигнаха съгласие да не засилват натиска върху Русия заради натрупаните на 
границата с Украйна войски в опит да разрешат напрежението по дипломатически път. 
„Рискът от по-нататъшна ескалация е очевиден. Трябва да похвалим Украйна за нейната сдържана реакция и да 
предупредим Русия да деескалира и разсее напреженеито“, заяви върховният представител на ЕС по външните работи 
Жозеп Борел след видеоконференция с 27-те министри, пише ДПА. 
В разговора участваше и дипломат номер едно на Украйна, Дмитро Кулеба, който през уикенда призова европейската 
общност за повече подкрепа, вероятно имайки предвид налагане на санкции на Москва. Според литовския му колега 
Габриелиус Ландсбергис ЕС трябва да накара да се разбере, че е „готов да обмисли санкции, ако се прекрачат червените 
линии“. Това мнение обаче не се споделяше от мнозинството. 
Блокът удари източната си съседка с множество наказателни мерки през последните месеци, включително за почти 
фаталното отравяне с невропаралитичния агент „Новичок“ на опозиционера Алексей Навални. 
Разполагането на войски по границата с Украйна се счита за най-голямото от анексирането на Кримския полуостров през 
2014 година насам. 

https://travel.gov.gr/#/
mailto:embassy.athens@mfa.bg
mailto:embassbg@otenet.gr
mailto:consular.athens@mfa.bg
mailto:Consulate.Thessaloniki@mfa.bg
mailto:crisis@mfa.bg
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„Москва може да премине от провокация към кооперация“, каза след видеоконференцията външният министър на 
Германия, Хайко Маас, който също призова Русия да деескалира ситуацията. Заедно с Франция страната му ще настоява 
за пълното прилагане на протокола от Минск – споразумение, което определя условия за спиране на военния конфликт в 
спорния регион в Украйна. 
 
√ На работа в океана - круизни кораби се превръщат в плаващи офиси  
Американската круизна компания Princess Cruises реши да привлече туристи с предложение да съчетаят бизнеса с 
удоволствието като работят директно от кораба. За целта лайнерите на компанията ще бъдат оборудвани със стабилна 
сателитна интернет връзка, която ще бъде достъпна както насред Атлантическия океан, така и край бреговете на 
Антарктида.  
Моделът на дистанционна работа, наложен от пандемията, показва признаци да се задържи трайно, все повече 
работодатели претрансформират работните политики и възнамеряват да запазят възможността за работа от разстояние и 
след отпадането на продължителните локдауни. Затова круизната компания Princess Cruises предлага на бъдещите си 
клиенти възможността да се отправят на пътешествие по вода, без да чакат времето за отпуск и да комбинират почивката 
с работата или учене. 
Според прессъобщението на компанията, всички кораби от категорията MedallionClass вече ще бъдат оборудвани със 
стабилна интернет връзка чрез сателити, така че да бъде възможно не само да публикувате снимки в социалните мрежи 
и да гледате филми, но и да провеждате онлайн срещи с колеги, съобщават американски медии. 
За тази цел партньорът круизната компания - SES, глобален сателитен оператор със седалище в Люксембург, ще изстреля 
още няколко спътника в космоса. Това ще осигури лукса на всеки пътник да има достъп до Интернет, използвайки 
безплатен Wi-Fi директно от шезлонга на палубата или в кабината си, както и при свободно придвижване из целия кораб, 
без да се притеснява от прекъсване на връзката. 
14 круизни лайнера на компанията пътуват по 380 дестинации от САЩ до Карибите, през Атлантическия и Тихия океан, 
до бреговете на Латинска Америка, Австралия и Япония, както и до Европа, Аляска и Антарктида. Във всички тези места 
по земното кълбо, дори насред океана, компанията планира да осигури на своите клиенти стабилна интернет връзка. 
Това означава, че дори да са на почивка "на края на света", бъдещите пасажери вече няма да извинителна причина да не 
отговарят на съобщения в месинджър или служебната поща. 
Круизите на Princess са с продължителност от 3 дни до 4 месеца. Компанията превозва 2 милиона пътници годишно по 
170 маршрута. 
 
√ Да, визията продава!  
Визията е финалът на почти всяко нещо, което искате да кажете на аудиторията си. Тя е още един инструмент, с помощта 
на който да придобиете по-голяма разпознаваемост, да предизвикате интерес към бизнеса си и евентуално да увеличите 
печалбата си. Ако досега сте я подминавали, време е да ѝ обърнете внимание. 
Създайте визуален език 
Ако използвате системно визуалното съдържание, то би било добре да включите в него някои постоянни елементи, по 
които всеки потребител лесно да ви разпознае в големия поток от информация. Уеднаквяването на визиите може да 
стане като използвате един и същи цвят, шрифт, илюстрация, снимка или видео (когато е приложимо). 
Това ви спестява и време, и средства, защото няма нужда всеки път да планирате и изграждате нова визия съвсем от 
нулата. 
Подгответе си колекция от шаблони 
Икони, илюстрации, графики, подгответе всичко, като се съобразите с това да бъде много релевантно на бранда ви. 
Шаблоните могат да се използват при всяка интеракция, която някакъв тип публика има с вашия бизнес – и в 
презентации, и в социалните медии. 
Използвайте дизайни от други проекти 
Освен шаблоните, можете да използвате и други проекти като източник за нови визии. Ако например сте създали 
електронна книга и искате да я представите пред аудиторията си, вземете нещо от нейния дизайн, за да може в 
съзнанието на потребителя този продукт да бъде свързван с вашия бизнес. Използвайте и тези дизайни в рекламите си. 
Експериментирайте и разберете кое приемат най-добре публиките ви. 
 
√ Eврото прехвърли прага от 1,20 долара  
Курсът на еврото прехвърли прага от 1,20 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2073 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2035 долара. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на очакванията за спад на запасите в САЩ  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във вторник, след като по-слабия долар подкрепи суровините. 
Същевременно с на цените дадоха тласък и очакванията за спад на запасите в САЩ, предаде Ройтерс. 
Към 9:10 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,70 долара, или 1,04%, до 67,75 долара за барел, 
докато американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,57 долара, или 0,09%, до 63,95 долара. 
Тези движения се дължат на факта, че купувачите, които използват други валути, плащат по-малко за деноминирания в 
долар петрол, когато зелените пари отслабват. 
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„Слабостта на щатския долар продължава да предлага подкрепа на суровините, въпреки опасенията за търсенето на 
петрол в определени региони“, коментират в бележка от ING Economics. 
Цените бяха подкрепени и от очакванията, че запасите от суров петрол и дестилати в САЩ са намалели през последната 
седмица, докато тези от бензин вероятно са нараснали, сочат данните от анкета на Ройтерс. 
Анкетата е проведена преди доклада на Американски петролен институт (API), които трябва да бъде представен днес, и 
този на Енергийната информационна администрация (EIA - статистическото звено на Министерството на енергетиката на 
САЩ, който ще бъде публикуван утре. 
Междувременно стана ясно, че износът на суров петрол на Саудитска арабия е достигнал най-ниското си ниво от осем 
месеца през февруари, сочат данните на Съвместна инициатива за петролна статистика (JODI). 
 
√ Борсите в Европа търсят посока в началото на седмицата  
Европейските акции не намериха единна посока в ранната търговия в понеделник, тъй като оптимизма около добрия 
старт на сезона на отчетите се сблъска с опасенията относно нарастващият брой на случаите на заразени с COVID-19 в 
глобален мащаб, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 0,21 пункта, или 0,05%, до 442,7 пункта, след като в петък регистрира 
седми пореден седмичен ръст. Немският показател DAX отчете спад от 29,91 пункта, или 0,19%, до 15 429,84 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 4,76 пункта, или 0,07%, до 7 024,29 пункта. Френският 
измерител CAC 40 се повиши с 15,71 пункта, или 0,25%, до 6 302,78 пункта. 
Европейският автомобилен индекс SXAP се понижи с 0,05%, след като по-рано отчете ръст на фона на по-добрия от 
очакваното финансов отчет на френският производител автомобилни компоненти Faurecia. Компанията отчете ръст на 
приходите от продажби от 8,9% на  до 4,01 мрлд. евро през първото тримесечие, като анализаторите очакваха приходи 
от 3,93 млрд. евро. Добрите резултати се дължат основно на растежа в Китай. 
„Европа печели от силното глобално търсене. Видяхме това при някои потребителски стоки и луксозни продукти. Тази 
тенденция ще продължи и през второто тримесечие и ще помогне на нещата занапред“, коментира Фредерике Кариер, 
ръководител на инвестиционна стратегия в RBC Wealth Management. 
Очакванията са печалбите на компаниите от STOXX 600 за първото тримесечие да нараснат с над 55% след близо 40% 
спад през същия период на предходната година, сочат данни на Refinitiv IBES. Макар че до момента само 2% от 
компаниите са представили финансовите си резултати, 80% от тях са надминали очакванията. 
Акциите на италианския футболен клуб „Ювентус“ поскъпнаха с 13,13%, след като 12 водещит отбори на континента 
обявиха подкрепата си за създаването на нов турнир - Европейска Суперлига, който ще бъде конкурент на Шампионската 
лига на УЕФА. 
Цената на книжата на ABN Amro се повиши с 1,5%, след като нидерландската банка съобщи, че ще плати 480 млн. евро на 
държавата по постигнато споразумение  във връзка с разследване за пране на пари. 
Ръст в САЩ 
Американските борсови индекси регистрираха повишения в петък, подкрепени от поредните силни корпоративни отчети 
и данните за възстановяване на икономиката, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна със 164,68 пункта, или 0,9%, до 34 200,67  пункта, завършвайки сесията при 
ниво от 34 200,67 пункта.  Предходната сесия индексът на сините чипове прескочи границата от 34 хил. пункта за първи 
път в историята. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 отчете ръст от 15,05 пункта, или 0,36%, до нов 
рекорд от 4 185,47 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 13,58 пункта, или 0,1%, до 
14 052,34 пункта. 
Уолстрийт завърши поредна седмица с ръст, като и трите основни бенчмарка напреднаха с над 1%. Това е четвърто 
поредно седмично повишение за S&P 500 и Dow и трето поредно за Nasdaq. 
Междувременно последната от шестте най-големи американски банки – Morgan Stanley, отчете по-добра от очакваното 
печалба, подкрепена от силното представяне на инвестиционното банкиране. Банката отчете печалба от 4,1 млрд. 
долара за първото тримесечие на годината спрямо 1,7 млрд. долара за същия период на предходната година. Банката 
обяви приходи от 15,7 млрд. долара при прогноза за приходи от 14,1 млрд. долара. Въпреки това акциите й поевтиняха с 
2,76%   
Цената на книжата на PNC Financial се повиши с 2,33%, след като банката представи по-добри от очакваното резултати. 
 „Прескачането на прага от 34 000 пункта от Dow е сигнал, че апетитът на инвеститорите към ориентираните към растежа 
акции започва да се насочва и към ориентираните към стойността книжа“, коментира Питър Еселей от  Commonwealth 
Financial Network. 
На пазара се отразиха позитивно и множеството икономически данни, които сочат към възстановяване на 
потребителските разходи и на нагласите на пазара на труда. 
Според данните на на Мичиганския университет потребителските настроения в САЩ се подобряват през април. Индексът 
на потребителските настроения на Мичиганския университет нарасна до 86,5 пункта от 84,9 пункта през март. 
„Смятам, че икономиката е готова за силен старт. Все още има какво да се направи по този въпрос, но смятам, че всички 
се чувстват много по-комфортно с поставянето на вируса под контрол и започваме да виждаме това под формата на 
икономическа дейност“, коментира новият член на управителния съвет на американската централна банка Кристофър 
Уолър. 
В четвъртък Министерството на търговията съобщи, че продажбите на дребно в САЩ са нараснали с 9,8% през март 
спрямо 2,7% през февруари, подкрепени от мерките за стимулиране на икономиката. Анализаторите, анкетирани от Dow, 
очакваха ръст от 6,1%. В същото време стана ясно, че броят на подадените за първи път заявления за помощ при 
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безработица е достигнал 576 хил. през седмицата, завършила на 10 април, съобщи Министерството на труда. Това е най-
ниското ниво от март 2020 г. и е под прогнозата на икономистите от 710 хил. заявления. 
Вяла търговия в Азия 
Азиатските борсови индекси записаха минимални повишения в понеделник. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 остана почти без промяна, записвайки минимален ръст от 2 
пункта, или 0,01%, до 29 685,37 пункта. Днес стана ясно, че японският износ е нараснал с 16,1% на годишна основа през 
март в до 7,38 трилиона йени (67,9 милиарда долара). Китай продължава да е най-големият търговски партньор на 
Япония. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 50,93 пункта, или 1,49%, до 3 477,55 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 54,14 пункта, или 2,44%, до 2 274,36 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng се повиши със 136,44 пункта, или 0,47%, до 29 106,15 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi също стана без съществена промяна, записвайки ръст от 0,22 пункта, или 0,01%, до 3 
198,84 пункта.  В Австралия индексът ASX200 напредна с 2,1 пункта, или 0,03%, до 7 065,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк 
SOFIX отчете ръст от 5,78 пункта, или 1,13%, до 519,44 пункта. BGBX40 се повиши с 0,62 пункта, или 0,53%, до 117,23 
пункта. BGTR30 напредна с 2,33 пункта, или 0,42%, до 562,42 пункта. BGREIT остана без промяна при ниво от 144,92 
пункта. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Новите инвеститори да са предпазливи: идва краят на лесните пари от фондовата борса 
Следващият мечи цикъл на борсите вероятно ще е по-тежък и по-продължителен 
Изминалата година беше един от най-странните периоди в историята за фондовата борса и за икономиката заради 
пандемията, която затвори компании и остави милиони души без работа. 
В същото време американското правителство ѝ отговори с безпрецедентно количество стимули, безлихвени заеми за 
бизнеса, мораториуми върху кредитите и пр., като дори отложи крайния срок за изплащането на данъците върху 
доходите. 
Нещата са необичайни. И все пак за начинаещите инвеститори, които навлязоха на пазара през 2020 г., това е 
единствената ситуация, която познават, пише USA Today.  
Трябва да се има предвид, че това не са само няколко души. Заредени с чековете стимули и мотивирани може би от 
скуката, милиони хора навлязоха на фондовия пазар през миналата година - 15-процентен дял от всички настоящи 
инвеститори са започнали да търгуват през 2020 г. според проучване на Schwab. 
Повечето от тях вероятно си мислят, че това е лесно. Ето няколко причини, поради които трябва да помислят два пъти: 
Не очаквайте следващия цикъл да бъде толкова благоприятен 
Фондовата борса отчита устойчиви ръстове през последните 13 мсеца, като почти удвоява стойността си за този период. 
Това само по себе си е рядкост. Наистина необичайната част обаче беше изключително краткия мечи пазар или 
спиралата в посока надолу, която продължи само пет седмици. 
Не е учудващо, че инвеститорите, които са за първа година на пазара, са по-оптимистични в сравнение с по-опитните 
участници, както става ясно от проучване на Schwab. Навлезлите наскоро на пазара са по-млади - средно на 35 години, в 
сравнение със средна възраст от 48 години за хората, започнали да инвестират преди 2020 г. По този начин те могат да си 
позволят да бъдат по-оптимистични, тъй като имат повече време да компенсират загубите. 
Вярно е, че зараждащите се бичи пазари винаги следват мечи такива, но е обичайно спадовете да са по-дългосрочни. 
Това е реалното предизвикателство пред инвестирането - понижения месец след месец, ако не година след година. 
Възможно е трейдърите да са пропуснали мечия цикъл на пазара през 2020 г. Не може да се очаква обаче, че и 
следващият ще бъде толкова благоприятен. 
Липсата на толкова свободни пари 
Инвестирането, подобно на хазарта, не е толкова трудно, когато трейдърите имат достъп до свободни пари. Това 
донякъде е валидно за милиони американци, които са получавали помощи в условията на пандемия. 
Със сигурност множество хора са използвали тези средства, за да покрият месечните си разходи, но други са спестили 
чековете стимули и ги използват на фондовия пазар. 
С други думи - някои начинаещи инвеститори вероятно не разбират напълно, че инвестирането иска жертви - стимулите 
не са налични всяка година. 
Невинаги приятелите са прави 
Има много психология зад инвестирането и хората са склонни да търсят потвърждение на очакванията си от приятели, 
членове на семейството и колеги. Опасността е, че тези хора могат да имат дори по-малко знания от начинаещия 
трейдър. 
Обикновено инвеститорите мислят по-добре, без да се влияят от външно мнение. Отчасти това е така, защото другите 
хора често имат различни цели, толерантност към риска или различна мотивация. Понякога те просто грешат. 
Финансовите фундаменти не са за пренебрегване 
Инвестирането на фондовия пазар е важно и е един от най-добрите начини за изграждане на дългосрочно богатство. Но 
то не трябва да става за сметка на други финансови нужди. 
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43-процентен дял от анкетираните в скорошно проучване на Clever Real Estate например посочват, че не разполагат със 
спестявания. 
Вместо да концентрират парите си в шепа акции, Дана Сандовал, TCI Wealth Advisors, препоръчва на инвеститорите да ги 
разпределят чрез евтини, диверсифицирани взаимни фондове или борсово търгувани фондове. Силното представяне на 
пазара през миналата година, отбелязва тя, се дължи на малко големи компании, фокусирани върху технологиите, 
включително Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google. 
Вече обаче има признаци, че лидерите на пазара не са същите. 
 
√ ЕС ще обсъди внедряването на 5G технологиите по време на среща с Индия 
Брюксел иска да установи отворени и прозрачни стандарти относно начина, по който се използват технологиите  
Европейският съюз ще обсъди внедряването на 5G технологии и установяването на глобални стандарти за сигурност, по 
време на срещата на лидери с Индия следващия месец, тъй като нарастват опасенията за доминацията на китайските 
телекомуникационни гиганти, пише Bloomberg. 
"Европа иска да работи с демократични партньори, включително Индия, за да установи отворени и прозрачни стандарти, 
докато страните се подготвят да преминат към новия протокол за сигурност, който трябва да бъде част от всяка 5G верига 
на стойността", заяви Маргрете Вестагер, вицепрезидент на  в интервю. 
„Когато имаме системно съперничество, тогава трябва да се обединим, за да защитим това, което е наистина важно“, 
каза Вестагер. 
„Начинът, по който се използват технологиите, е отражение на системата, която предпочитаме, а именно 
демокрацията“. 
Премиерът Нарендра Моди се очаква да присъства на срещата на върха между Индия и ЕС в Португалия на 8 май, за да 
се срещне с лидери от 27-членния блок за дискусии по въпросите на търговията и сигурността. ЕС е най-големият 
търговски партньор на Индия. 
Индия и много европейски държави, заедно със САЩ, се стремят да отдалечат телекомуникационната си инфраструктура 
от китайски компании като Huawei Technologies и ZTE на фона на опасения относно връзките им с китайското 
правителство. 
Страни като САЩ, Великобритания, Австралия и Индия изразиха притесненията си относно големите китайски компании, 
участващи в изграждането на телекомуникационните мрежи. Китайските доставчици са изключени от последните 
телекомуникационни търгове в Индия. Докато САЩ и Япония обявиха намерението си да инвестират в 5G изследвания, 
Великобритания планира да изгради алианс от демокрации за по-безопасно приемане на технологията, която се очаква 
да стимулира растежа след пандемията, като добави 1,3 трилиона долара към глобалната икономика до 2030 г. 
"Възобновен е фокусът върху изграждането на общи стандарти за осигуряване на сигурност по веригата за създаване на 
5G", каза Вестагер. 
"Стандартите ще включват съгласуване по технически аспекти като обхвати на радиочестотния спектър и 
интерфейсни технологии, които да се използват от 5G мрежите за създаване на равни условия за местни и по-
малки компании". 
"Това беше част от дискусиите, които водихме досега“, каза тя. 
„И се надявам, че това ще бъде често срещан подход. Стандартната настройка е един от ключовете за 
равнопоставеност и скорост, щом се отнася до дигитализация". 
"ЕС трябва да инвестира 355 млрд. долара, докато Индия ще трябва да инвестира над 70 млрд. долара, за да изгради 
своята 5G мрежа", смята правителството. 
 
√ Отговорът на Путин към американските санкции е по-голяма икономическа изолация 
Руският президент поддържа устойчива линия на действия след мерките на САЩ 
Руският президент Владимир Путин вероятно ще отговори на последния кръг американски санкции както и на 
предишните - ускорявайки усилията си да направи икономиката на страната по-независима, пише Bloomberg в анализ. 
В годините след анексирането на Крим от Русия правителството на Путин и Руската централна банка намалиха 
експозицията на страната към доларите, изместиха активи извън САЩ и продадоха по-малкък дял от дълга ѝ на 
чужденци. 
“Американците казват: бъдете внимателни или можем да направим повече, но Русия просто продължава по пътя си към 
икономическа автаркия”, коментира Елина Рибакова, заместник-главен икономист в Института по международни 
финанси във Вашингтон. 
Администрацията на американския президент Джо Байдън поддържа заплахата от санкции срещу Русия дори след като 
наложи пореден кръг от мерки миналата седмица. В неделя САЩ предупредиха за “последствия”, ако осъденият 
опозиционен лидер Алексей Навални почине в затвора. 
Следващите четири графики показват как Путин отговори на последните кръгове санкции чрез увелиаването на руската 
икономическа изолация: 
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Русия сега държи повече злато от долари в международните си резерви. Графика: Bloomberg 

 
Делът на златото в Руските международни резерви за 581 милиарда долара се повиши над този на зелените пари за пръв 
път през миналата година, следвайки многогодишните усилия на страната да намали експозицията си към американски 
активи. Делът на благородния метал представлява 24% от резервите на централната банка към края на септември 2020 г. 
Делът на доларовите активи се понижава до 22% спрямо над 40% през 2018 г. 
 

 
Руската централна банка измести повечето от активите си извън САЩ. Графика: Bloomberg 

 
Трендът е видим и от дела на руски международни резерви, държани в САЩ, които се понижават до под седем процента 
в края на септември миналата година спрямо около 30% преди анексирането на Крим. По-голямата част от промяната 
стана факт през второто тримесечие на 2018 г., след като санкциите върху производителя на алуминий United Co. 
Rusal показаха колко уязвима е Русия на мерките. 
Разбира се, възможностите на Русия при оттеглянето ѝ изцяло от глобалната икономика са ограничени. Властите във 
Вашингтон обаче действат умерено заради факта, че ако отидат твърде далеч (какъвто беше случаят със санкциите срещу 
Rusal, които по-късно бяха отменени), рискуват да предизвикат трусове на глобалните пазари. 
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Русия намали дела на доларите в износа си след санкциите на САЩ. Графика: Bloomberg 

 
Изпълнявайки заканата на Путин да “дедоларизира” търговията, Русия бавно намалява употребата на зелените пари в 
износа си към Европейския съюз, Китай и Индия. Еврото почти изпревари долара в търговията на Русия с ЕС, като вече го 
направи в търговията с Китай. Около две трети от руския износ за Индия е плащан в рубли. 
 

 
Делът на чуждестранните инвеститори на пазара на дълг в Русия се понижава. Графика: Bloomberg 

 
Санкциите от миналата седмица включват забрана за покупката на облигации на първичния пазар, така че следващите 
големи цели могат да са дългът на вторичния пазар и достъпът на руските банки до системата за финансови съобщения, 
използвана за повечето международни парични преводи. Русия вече търси алтернативи на системата, позната като 
SWIFT, за да бъде по-малко уязвима, въпреки че за момента усилията ѝ не са стигнали далеч. 
Една от причините, поради които финансовото министерство не е твърде загрижено за последната мярка, е, че Русия така 
или иначе продава правителствения дълг предимно на местни банки. 
Американските банки все още могат да купуват нов дълг на вторичния пазар, след като санкциите влязат в сила в средата 
на юни. Русия е “добре позиционирана” за краткосрочни пазарни трусове, защото има високо ниво на буфери и 
търсенето от местните банки е “силно”, заявиха от Fitch Ratings в бележка, публикувана късно в петък. 
 
√ Китай залага на стари подходи, за да засили икономическото възстановяване 
Поднебесната империя изглежда, че няма да се откаже скоро от своя ръководен от инвестиции модел на растеж 
въпреки международните призиви да „ребалансира“ икономиката си 
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След като подхранва своето V-образно възстановяване чрез увеличаване на разходите за жилища и инфраструктура, 
Китай изглежда не бърза да се откаже от своя ръководен от инвестиции модел на растеж въпреки международните 
призиви да „ребалансира“ икономиката си, пише в свой анализ Bloomberg. 
Данните за първото тримесечие, публикувани в петък, подчертаха колко зависим е Китай от настоящия си подход: 
инвестиционните разходи са се увеличили с 6% в сравнение с 4,2% увеличение на продажбите на дребно въз основа на 
двугодишни средни темпове на растеж, за да бъдат превъзмогнати базовите ефекти от миналогодишния локдаун 
вследствие на коронавируса. Пекин е одобрил инвестиционни проекти в енергетиката, транспорта и 
високотехнологичните сектори на обща стойност 45,4 милиарда юана (7 милиарда долара) само през първото 
тримесечие, гласи днешно изявление на китайското правителство. 
Международният валутен фонд и други институции отдавна застават зад тезата, че необичайно голямата зависимост на 
Китай от инвестиции в инфраструктура и недвижима собственост е довела до небалансирана икономика. Въпреки че този 
подход помага да се стимулира бърз растеж в продължение на десетилетия, критиците коментират, че това също е 
довело до голяма зависимост от дълга - което може да предизвика финансова криза - и свръхкапацитет в икономиката, 
както се е случвало преди години, най-вече в отрасли като производството на стомана и въглища. 
 

 
Китай инвестира далеч по-голям дял от брутния си вътрешен продукт спрямо останалите страни.  

Графика: Bloomberg 
 
Увеличаването на дела на потреблението на домакинствата би спомогнало за „балансиране“ на икономиката, 
коментират международните организации. С дял от около 43% от брутния вътрешен продукт Китай има един от най-
високите коефициенти на инвестиции спрямо всяка друга голяма икономика, докато потреблението представлява 38% от 
БВП на Поднебесната империя. 
Джъстин Ифу Лин, бивш главен икономист в Световната банка, който беше съветник на президента Си Дзинпин миналата 
година, посочи в интервю, че призивите на международната финансова общност за ръст, ръководен от потреблението, 
„не са подкрепяни от емпирични доказателства или икономическа теория“. Той твърди, че високите инвестиции в нова 
инфраструктура и оборудване позволяват на работната ръка да бъде по-продуктивна и увеличават доходите, което 
повишава и потреблението. 
„Ако съм обикновен човек и това, което ме интересува, е темпът на растеж на потреблението. Бихме искали да имаме 
по-голямо потребление, но не непременно по-висок дял в БВП“, посочи Лин. Всяко едно увеличение на дела на 
потребителските разходи в Китай през следващите пет години „ще бъде постепенно“, коментира още той. 
Източници на растеж 
Това послание се повтаря и от страна на Китайската централна банка. В  документ миналата седмица експерти към 
основната монетарна власт на Поднебесната империя, ръководени от Чън Хао, посочиха, че „потреблението никога не е 
било източник на растеж“ и че „ придават значение на инвестициите“. Те визираха САЩ като предупреждение, 
изтъквайки, че прекомерното потребление и ниските спестявания подхранват голям търговски дефицит и са допринесли 
за световната финансова криза от 2008 г. 
Пандемията увеличи пропастта между инвестициите и потреблението в Китай, тъй като Пекин насочи финансова помощ 
към компаниите за възобновяване на производството, вместо да предоставя средства в подкрепа на домакинствата. 
Министерството на финансите на САЩ заяви в свой доклад миналата седмица, че липсата на държавна подкрепа от 
страна на Китай за домакинствата е подхранила нарастващия търговски излишък през 2020 г., призовавайки Пекин да 
"предприеме решителни стъпки", за да разпредели повече средства за потребителите. 
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Растежът, подхранван от инвестиции, увеличи доходите на китайските домакинства. Графика: Bloomberg 

 
Лин коментира, че намаляващото потребление на домакинствата и увеличеният търговски излишък са краткосрочни 
последици от пандемията и Пекин не се нуждае от агресивна политика, за да им противодейства. 
„След като светът се върне към нормалността, мисля, че структурата спонтанно ще се приспособи обратно към по-
балансирания модел“, прогнозира Лин. 
В дългосрочен план, тъй като Китай е водещият производител на потребителски стоки, но разчита на други страни за 
суровини, които използва за инвестиции, увеличаването на дела на потреблението няма да има пряк ефект върху 
търговския излишък на страната, уточнява Лин. Излишъкът по текущата сметка на Китай, най-широкообхватният 
измерител на търговия със стоки и услуги, се понижи до под 2% от БВП преди пандемията, въпреки че Пекин 
поддържаше висок процент на инвестиции. 
Делът на потребителските разходи в Китай ще се увеличава с по-бавни темпове през следващите няколко години и 
икономическият растеж все още се нуждае от подкрепа под форма на инвестиции, каза Сю Хунцай, заместник-директор 
на Комитета за икономическа политика на China Association of Policy Science, мозъчен тръст към ЦК на управляващата 
комунистическа партия. Все още липсва инфраструктура в подкрепа на урбанизацията и застаряващото население, заяви 
Хунцай 
Налице са и други индикации, че ръстът на потреблението в Пекин ще бъде заглушен. Последният петгодишен план на 
правителството, публикуван миналия месец, прогнозира, че делът на доходите на домакинствата, който е основният 
определящ фактор за потребителската покупателна способност, ще остане приблизително константен до 2025 г. Пекин 
планира да инвестира трилиони долари в дигитална инфраструктура и зелена енергия през следващите пет години.  
„Реформи, стимулиращи търсенето“ 
В края на миналата година Комунистическата партия призова за „реформа, стимулиращи търсенето“ - обещание, което 
мнозина разгледаха като подчертаване на политики, насочени към създаване на по-равномерно разпределение на 
доходите на домакинствата. Тъй като тези с по-ниски доходи са склонни да спестяват по-малко, преразпределителните 
политики биха могли да увеличат потреблението, без да увеличават общия дял на доходите на домакинствата. 
И все пак петгодишният план измести езика към „управление в полза на търсенето“, което е „по-малко амбициозна 
формулировка“, коментира Андрю Батсън, директор на изследванията по въпроси, свързани с Китай, в Gavekal 
Dragonomics. Пекин обяви планове за увеличаване на потреблението през тази година, но „нито една от тези амбиции не 
е свързана с количествени цели, нито са достатъчно значителни по мащаб, за да се премести иглата върху съвкупните 
потребителски разходи“, пише Батсън в бележка. „Правителството всъщност няма план за увеличаване на 
потреблението“, допълни Батсън 
Някои китайски икономисти се притесняват, че инвестиционните разходи са по-скоро твърде ниски, отколкото твърде 
високи. Бившият съветник на централната банка Ю Юндин миналата седмица призова за по-бърз темп на увеличаване на 
разходите за държавна инфраструктура, за да се стимулира растежа, отхвърляйки опасенията, че увеличаването на дълга 
ще увеличи финансовите рискове. 
„Неадекватният темп на икономически растеж ще увеличи, вместо да намали, уязвимостите на финансовата среда“, 
пише той в държавния China Daily. 
 
√ Цената на паладия е близо до рекорд на фона на недостиг на доставките 
Поредица от положителни фактори при търсенето и предлагането движат цените, заяви експерт 
Цената на паладия се повишава близо до рекорд на фона на възстановеното търсене от автомобилните производители и 
проблемите при производството, които тласнаха пазара към дълбок дефицит, съобщава Bloomberg. 
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Металът поскъпва с 15% през тази година, като се възползва от по-стриктините правила за опазване на околната среда 
при производството на автомобили. Междувременно трусове при производството от миналия месец в руски мини, 
управлявани от MMC Norilsk Nickel PJSC, ускориха опасенията относно доставките, въпреки че най-големият 
производител в света заяви, че възстановяването се случва по-бързо от първоначалните очаквания. 
“Поредица от положителни фактори при търсенето и предлагането движат цените”, коментира Филип Клапвийк, 
управляващ директор на базираната в Хонконг консултантска компания Precious Metals Insights Ltd.  
 

 
Цената на паладия се насочва към рекорд. Графика: Bloomberg 

 
Базовият сценарий на Citigroup е цените да достигнат три хиляди долара за тройунция през следващите три месеца. Те 
могат дори да се повишат до 3,5 хиляди за тройунция, ако проблемите в сибирските мини на Nornickel се окажат по-
тежки от очакванията на компанията, посочват от банката. 
UBS Group прогнозира дефицит от около един милиона тройунции през 2021 г., което би бил десети поред годишен спад. 
Спот цената на паладия се повишава с 2,6% до 2849,33 долара за тройунция - като остават с близо 35 долара по-ниска 
спрямо достигнатия връх през февруари 2020 г. Металът се търгува за 2820,25 долара малко след 18:30 часа българско 
време на борсата в Ню Йорк. 
 
Cross.bg 
 
√ КПКОНПИ проверява групата, обвинена в измами с инвестиции във фондови борси  
Собственикът на автосервиз в малък балкански град е сред жертвите на групата измамници, подлъгала хората, че 
инвестират в компании, които се търгуват на американската фондова борса. Ще наречем мъжа Иван. Крие лицето си, 
защото го е срам в каква схема е попаднал. 
„Юли месец 2019 година започнах да получавам обаждания. Първо ми искаха имейл адрес, за да ми изпратят 
информация за тяхната компания", разказва той. 
Поне два пъти пъти мъжът им отказва, но по думите му - те били доста настоятелни. Предложили му да инвестира в 
компании, чиито акции тепърва ще бъдат пуснати за продажба. Като вероятността за печалба е над 200 %. 
Инвестиционните посредници убеждавали, че имат лиценз от БНБ и няма никаква опасност за парите на вложителите, 
разказва ни Иван. 
Последвала нова оферта - ако инвестира още 1500 лв., могат да купят акции на изключително изгодна цена. Последвали 
нови плащания от страна на Иван. 
След вложени 7 хил. лв., мъжът поискал да разбере как и кога ще може да получи печалбата си, защото получавал мейли 
колко добре вървят инвестициите му. Въпреки че доходността била не обещаните 200 %, а не повече от 70 на сто. 
И така, Иван продължил да инвестира, докато общата сума набъбнала до 20 хил.лв. Когато поискал да изтегли част от 
печалбата, започнало прехвърляне между служители в компанията. Установил, че е измамен в началото на април, когато 
прокуратурата обяви, че е разбила банда, присвоила над 1 млн. лв.по тази схема. 
„Тези хора, както и всички лица, които прокуратурата обвинява, стават незабавно лица, спрямо които Комисията започва 
проверка", обясни председателят на КПКОНПИ Сотир Цацаров. 
 
√ ЧЕЗ Електро публикува офертите си в платформата на КЕВР ofertizatok.bg  
„ЧЕЗ Електро България" АД публикува в платформата на КЕВР за смяна на доставчик на електрическа енергия своите 
ценови предложения за всички клиенти, излизащи на свободния пазар на електроенергия. Разработената от Комисията 
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за енергийно и водно регулиране платформа дава възможност на клиентите - и битови, и небитови, да сравнят офертата 
на дружеството с офертите на още 29 лицензирани търговци на електроенергия и да получат необходимата им 
допълнителна информация, свързана със спецификата на съответните процеси в доставката на електроенергия на 
свободен пазар. Централизираната информационна система е публична и е достъпна на platforma.dker.bg и 
ofertizatok.bg. 
Ценовите предложения на ЧЕЗ Електро са съобразени със спецификата на потребление на различните групи крайни 
клиенти и отговарят на изискванията за оптимизиране на разходите за електроенергия. Цените са валидни за всички 
клиенти с годишно потребление до 100 MWh, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво „ниско" и 
„средно" напрежение, без значение от почасовото им потребление, географското разположение на обектите им или от 
типа на определения стандартизиран товаров профил. 
През целия период на договорите ЧЕЗ Електро поема ангажимент за изготвяне на почасови графици за потреблението на 
клиента, както и заплащане на разходите за небаланс, без скрити такси и условия. Цените за различните тарифи 
съответстват на предпочитанията на клиентите, свързани с потреблението на електроенергия в различните часове на 
деня и нощта. 
ЧЕЗ Фикс е продукт с фиксирана еднотарифна цена за консумация в денонощието. Продуктът ЧЕЗ Стандарт предлага 
фиксирани цени по тарифи като дава възможност дневната и нощната консумация да бъдат заплащани по различни 
цени. 
„ЧЕЗ Електро България" АД осигурява на клиентите си на свободен пазар финансова стабилност, гарантираща 
дългосрочна сигурност на доставките на електроенергия, както и заплащане на реално отчетена енергия - без междинни 
вноски, без разходи за балансиране. 
Освен чрез платформата на КЕВР, информация за актуалните ценови оферти на „ЧЕЗ Електро България" АД за свободен 
пазар и за възможностите за сключване на договор с дружеството може да се получи на корпоративния сайт cez.bg, 
информационна линия 0700 10 010, както и чрез info@cezelectro.bg. Запитване за оферта може да се направи и на 
интернет адрес https://info.cez.bg/webint/app/om_popup.php  
ЧЕЗ Електро оказва съдействие на клиентите, на които предстои излизане на свободен пазар, чрез индивидуални 
консултации с търговските представители на дружеството. За получаване на индивидуална оферта, съобразно нуждите и 
потреблението, на разположение на клиентите са и експертите на ЧЕЗ Електро в центровете за обслужване на клиенти на 
компанията. Списък с адресите на центровете е публикуван на cez.bg. 
 
√ СЗО: Против сме да се изисква от пътниците доказателство за ваксинация  
Комисията на Световната здравна организация за извънредни ситуации заяви в понеделник, че е против от 
международните пътници да се изискват доказателства за ваксинация, отчасти на основание, че такава мярка ще 
задълбочи неравенствата, предаде АФП. 
"Не изисквайте доказателство за ваксинация като условие за влизане, като се имат предвид ограничените (макар и 
нарастващи) доказателства за ефективността на ваксините при намаляване на предаването и постоянното неравенство в 
глобалното разпространение на ваксини", се казва в изявление на комисията, обобщаващо срещата от 15 април, 
резултатите от която бяха публикувани едва в понеделник. 
"Държавите - страни по конвенцията са силно насърчавани да признаят потенциала изискванията на доказателство за 
ваксинация да задълбочи неравенствата и насърчаване на диференцираната свобода на движение", добави комисията. 
Препоръката на групата идва, тъй като много страни обмислят пускането на паспорти за ваксини за пътници, но и за 
други дейности, включително спорт. 
Идеята обаче среща критики, като мнозина казват, че ще доведе до дискриминация между млади и стари, както и богати 
и бедни. Някои също са повдигнали опасения относно поверителността. Държавите-членки на Европейския съюз вече са 
се споразумели за сертификати за ваксини, Китай стартира програма за здравни сертификати за пътници, а 
авиокомпаниите също обмислят да изискват доказателство за ваксинация. 
Съединените щати от своя страна заявиха по-рано този месец, че няма да изискват паспорти за ваксинация, но добавиха, 
че частният сектор е свободен да проучи идеята. 
Комисията на СЗО обсъди и други въпроси по време на заседанието си миналата седмица, включително увеличаване на 
достъпа до ваксини срещу COVID-19 и намаляване на националното и глобалното неравенство, що се отнася до достъпа 
до ваксини. 
 
√ Над 19% от пълнолетното население на Великобритания е напълно ваксинирано  
Повече от 10 милиона британци вече са получили втора доза ваксина, показват последните данни на националната 
статистика на Острова. Това означава, че повече от 19% от пълнолетното население на Великобритания е напълно 
ваксинирано. 33 милиона са с първа доза. 
Премиерът Борис Джонсън нарече новината „забележително постижение", а министърът на здравеопазването Мат 
Ханкок отново призова хората да се ваксинират възможно най-скоро. 
Всичко това става на фона на много обещава статисика за жертвите и заразяванията. За последното денонощие има само 
4 смъртни случая, което е най-ниската бройка от 7 септември насам. 
Ханкок заяви днес в парламента, че масовото ваксиниране върви по план и до края на юли всички пълнолетни ще са 
получили първа доза. 
Някои медици изразяват притеснения, че се е забавило инжектирането с първа за сметка на втора доза. 

mailto:info@cezelectro.bg
https://info.cez.bg/webint/app/om_popup.php
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В момента средно около 100 000 получават дневно първа доза за разлика от миналия месец, когато бройката често 
надминаваше 500 000 дневно. 
Междувременно премиерът Борис Джонсън в крайна сметка се отказа от посещението си в Индия на 26 април, заради 
тревожната обстановка в страната с коронавируса. 
Индия дори от петък ще бъде поставена в „червения списък" на държави, от които е забранено пътуването към 
Обединеното кралство. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- След консултациите при президента - коя от политическите сили в новия парламент ще получи подкрепата за 
нов кабинет?; 

- Какви законодателни промени ще предложи на новия парламент националният омбудсман? Гост Диана 
Ковачева; 

- Как продължава имунизирането с ваксината на Астра Зенека. Говорят експертите; 
- На живо от столичния квартал Бояна - защо хората там не искат нов спортен компекс на мястото на стария 

стадион?; 
- Шофиране в условия на дъждовно време. На живо: как да избегнем аквапланинг на пътя - ще ви дадем съвети; 
- Българската експедиция на Антаркитда се завърна. Какви са резултатите от 29-та мисия на екипа ни; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Как продължава имунизацията с Оксфордската ваксина след препоръките на здравното министерство? В 

студиото - проф. Илко Гетов, представител на България в Европейската агенция по лекарствата; 
- В рубриката "COVID-19: Ваксините" с Мария Ванкова - Има ли риск при смесването на различен тип ваксини и 

какъв ще е придобитият имунитет?; 
- На живо: Защо вилна зона край София остава откъсната от света след всеки проливен дъжд?; 
- Българските полярници в леден капан на Антарктида. Как успяха да се спасят?; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Какъв кабинет ще подкрепят от ДПС и какви ще са условията им? Разговор с Хамид Хамид; 
- Защо шофьор, убил мъж с превишена скорост, продължава да е на свобода две години след катастрофата?; 
- Какви са вариантите за ваксиниране с AstraZeneca? Разговор с професор Мариана Мурджева; 
- След обилните валежи. Къде в страната има опасност от наводнения? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Взривовете в чешкия склад трябвало да гръмнат в България; 
в. Монитор - 56. млн. лв. по-малко данъци за хората с увреждания; 
в. Телеграф - Изследване, поръчано от Телеграф, на великденската салата показа: Марулята и репите бъкани с нитрати; 
в. Труд - Оперираха Борисов, скъсал менискус; 
в. Труд - Втората пенсия - неизгодна за хиляди; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Увеличават армията с 10-15 хил. души, ще има 90 танка и 34 бойни самолета; 
в. 24 часа - ГЕРБ вади кабинет, но мисли да не го внася. Партиите на протеста поискаха да са сами; 
в. 24 часа - Спират "АстраЗенека" само за жени под 60 години с повишен риск от тромбози; 
в. 24 часа - "Юбер" се връща, но с табела "Такси" и тарифа; 
в. Монитор - Борят мръсния въздух с платено паркиране; 
в. Телеграф - Радев връчва днес мандата на ГЕРБ, Митов номиниран за премиер; 
в. Труд - 11 600 свободни места зa първолаци в София; 
в. Труд - Гърция отвори и ГКПП "Маказа"; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Николай Андреев, главен изпълнителен директор на "Нова Броудкастинг Груп": NOVA е безспорният избор на 
българите в активна възраст; 
в. Монитор - Доц. Маргарита Бакрачева, Институт за изследване на населението и човека към БАН: Обществото ни страда 
от ковид депресия; 
в. Телеграф - Климатологът проф. Георги Рачев: Времето по празниците ще е като гащи на простор; 
в. Труд - Кардиологът проф. Младен Григоров пред "Труд : НОЩ трябва да решава проблемите така, както Генщабът при 
война; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Блокаж - хлабав кабинет сега, още по-труден след бързи избори; 
в. Монитор - $уперлига; 
в. Телеграф - Алчността ражда чудовища; 
в. Труд - Черно и бяло в едно се преплитат; 
в. Труд - Спецправосъдието и комисията "Антимафия" - новите стари мишени. 
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√ Предстоящи събития в страната на 20 април 
София 

- От 13.00 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на 
кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата парламентарна група в 45-ото Народно събрание. 

- От 10.00 часа на ул. „Христо Стефчов" 2 в кв. „Горна баня" ще се състои церемония по откриване на сграда по 
проект за осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността. 

- От 10.00 часа в БТА ще се проведе пресконференция по повод представянето на изследване на насилието над 
деца в България. 

- От 10.30 часа в старата сграда на парламента председателят на ПГ на „Изправи се! Мутри вън!" Мая Манолова 
ще даде изявление за медиите, след като внесе заедно представители на „Системата ни убива" в деловодството 
на Народното събрание предложение за промени в Закона за личната помощ. 

- От 11.00 часа на ул. „Сава Филаретов" 23 ще се състои церемония по откриване на сграда по проект за 
осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността. 

- От 11.00 ч. в зала „4 seasons" на Event Space 2020 в Малкото НДК (кино Люмиер) на бул. България 1 в София ще се 
проведе пресконференция по повод старта на третото издание на Националната информационна кампания за 
превенция на хроничната венозна болест „Вземи краката си в ръце". Осигурена е възможност за участие и 
онлайн чрез платформата Zoom. 

- От 11.00 часа в Информационния център „София - европейска столица на спорта" ще се проведе 
пресконференция по повод предстпредстоящите състезания от Световната купа и Международния турнир по 
акробатикаСветовната купа и Международния турнир по акробатика. 

- От 12.00 часа на ул. „Баба Вида" 1 в ж.к. „Хаджи Димитър" ще се състои церемония по откриване на сграда по 
проект за осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността. 

- От 13.00 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча" 23 ще се проведе пресконференция на председателя на 
партията Румен Петков и д-р Пламена Заячка, лидер на АБВ-Младежи. 

- От 14.00 часа пред храм-паметник „Св. Александър Невски" ще се състои представянето на тролей-галерия, 
„облечен" с колажи от културното наследство на България. 

- От 19.00 часа на Камерна сцена „Славянска беседа" на ул. „Георги С. Раковски" 127 ще бъде представен 
късометражният филм „ЗАЩО АЗ", посветен на войната по пътищата. 

*** 
Бургас 

- В 11.00 часа в Културния дом на нефтохимика ще бъде сложен на постамент плакет за доброволчески принос в 
областта на хуманитарните дейности. 

*** 
Варна 

- От 12.45 часа в сградата на Общината ще се проведе брифинг в рамките на работно посещение на вицепремиера 
и министър на туризма в оставка Марияна Николова. 

*** 
Девня 

- От 13.00 часа в местност Герените в землището на община Девня ще се състои церемония по откриването на 
рекултивираното депо за твърди битови отпадъци. 

*** 
Добрич 

- От 17.00 часа в Художествената галерия ще се състои откриване на изложбата „Пред олтара на свободата". 
*** 
Пазарджик 

- От 17.00 часа в къща музей „Константин Величков" ще бъде открита юбилейната изложба на Националния 
литературен музей „Българийо, аз всичко тебе дадох...", посветена на живота и делото на Патриарха на 
българската литература Иван Вазов 

*** 
Шумен 

- От 10.00 часа в зала 363 на Общината ще се проведе публичен търгг за отдаване под наем на помещения и 
терени, които са общинска собственост. 

 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 г. до днес може да намерите 
на адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и 
пълен архив на изданията от 2011 г. до 2020 г. 

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

