Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
БНР
√ Националният план за възстановяване да се доработи
Интервю на Емил Костов с Васил Велев - председател на АИКБ
Новото правителство ще трябва да всесе Националния план за възстановяване, по който се очакват значителни средства
за България.
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в плана държавата трябва да
увеличи използването на заемни средства, за да освободи безвъзмезден ресурс, от който пък да се възползва
индустрията.
„Ние смятаме, че планът трябва да бъде преработен и внесен в обозримо бъдеще – добре е да се спази срока или с
минимално закъснение, и ние сме направили конкретни предложения във връзка с неговото доработване“ – заяви в
интервю за Радио Пловдив Васил Велев.
„Предложили сме допълнителни средства за трите фонда за програмата за икономическа трансформация, т.е.
повече средства за насърчаване на инвестициите в предприятията. За енергийна ефективност в момента са
предвидени 900 млн. лв., ние предлагаме да се увеличат с още 400 милиона.
Второ наше конкретно предложение е свързано със зелената сделка и с пазара на електроенергия, а именно
произвоството и съхранението на енергията от възобновяеми източници. Ние сме предложили 700 млн. лева в тази
насока“ – изтъкна Велев.
√ АИКБ: Цел на България трябва да е минимум 6% годишен ръст на БВП
Асоциацията настоява да бъдат осигурени допълнителни средства за подкрепа на предприятията и за насърчаване
на инвестициите и иновациите
Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява да бъдат осигурени допълнителни средства за подкрепа на
предприятията и за насърчаване на инвестициите и иновациите у нас, извън очаквания ресурс по Националния план за
възстановяване и устойчивост и европейските оперативни програми.
От работодателската организация смятат още, че планираният ръст на брутния вътрешен продукт от близо 22% за
периода до 2025 година, трябва да е по-амбициозен и да преследва минимум 6 на сто годишен ръст.
От АИКБ посочват, че в оперативните програми за новия програмен период са включени приоритети и дейности, които в
голяма степен отговарят на нуждите на българската икономика.
Според организацията обаче от особена важност е да се определи точно кои планирани дейности ще бъдат финансирани
с безвъзмездна финансова помощ и кои с финансови инструменти.
От работодателската организация смятат, че 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 и липса на реална инвестиционна помощ за производството през
следващите седем години поради влошената ликвидност и кредитоспособност на предприятията.
Освен това стимулирането на инвестиционната активност на българските предприятия чрез безвъзмездна финансова
помощ би съкратило сроковете за възстановяване на икономиката от световната здравна криза.
От АИКБ отбелязват още липсата на специално отделено внимание на Северозападния регион, който продължава да е
със значително по-ниски показатели на развитие от останалите и предлагат да се впишат текстове, осигуряващи неговото
приоритетно стимулиране.
НОВА ТВ
√ АИКБ: Цел на България трябва да е минимум 6% годишен ръст на БВП
Асоциацията настоява да бъдат осигурени допълнителни средства за подкрепа на предприятията и за насърчаване на
инвестициите и иновациите
Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява да бъдат осигурени допълнителни средства за подкрепа на
предприятията и за насърчаване на инвестициите и иновациите у нас, извън очаквания ресурс по Националния план за
възстановяване и устойчивост и европейските оперативни програми.
От работодателската организация смятат още, че планираният ръст на брутния вътрешен продукт от близо 22% за
периода до 2025 г. трябва да е по-амбициозен и да преследва минимум 6 на сто годишен ръст.
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От АИКБ посочват, че в оперативните програми за новия програмен период са включени приоритети и дейности, които в
голяма степен отговарят на нуждите на българската икономика.
Според организацията обаче от особена важност е да се определи точно кои планирани дейности ще бъдат финансирани
с безвъзмездна финансова помощ и кои с финансови инструменти.
От работодателската организация смятат, че 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 и липса на реална инвестиционна помощ за производството през следващите
седем години поради влошената ликвидност и кредитоспособност на предприятията.
Освен това стимулирането на инвестиционната активност на българските предприятия чрез безвъзмездна финансова
помощ би съкратило сроковете за възстановяване на икономиката от световната здравна криза.
От АИКБ отбелязват още липсата на специално отделено внимание на Северозападния регион, който продължава да е
със значително по-ниски показатели на развитие от останалите и предлагат да се впишат текстове, осигуряващи неговото
приоритетно стимулиране.
Cross.bg
√ АИКБ: Цел на България трябва да е минимум 6% годишен ръст на БВП
Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява да бъдат осигурени допълнителни средства за подкрепа на
предприятията и за насърчаване на инвестициите и иновациите у нас, извън очаквания ресурс по Националния план за
възстановяване и устойчивост и европейските оперативни програми.
От работодателската организация смятат още, че планираният ръст на брутния вътрешен продукт от близо 22% за
периода до 2025 година, трябва да е по-амбициозен и да преследва минимум 6 на сто годишен ръст.
От АИКБ посочват, че в оперативните програми за новия програмен период са включени приоритети и дейности, които в
голяма степен отговарят на нуждите на българската икономика.
Според организацията обаче от особена важност е да се определи точно кои планирани дейности ще бъдат финансирани
с безвъзмездна финансова помощ и кои с финансови инструменти.
От работодателската организация смятат, че 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 и липса на реална инвестиционна помощ за производството през следващите
седем години поради влошената ликвидност и кредитоспособност на предприятията.
Освен това стимулирането на инвестиционната активност на българските предприятия чрез безвъзмездна финансова
помощ би съкратило сроковете за възстановяване на икономиката от световната здравна криза.
От АИКБ отбелязват още липсата на специално отделено внимание на Северозападния регион, който продължава да е
със значително по-ниски показатели на развитие от останалите и предлагат да се впишат текстове, осигуряващи неговото
приоритетно стимулиране.
Infostock
√ АИКБ настоява за допълнителна подкрепа на предприятията през периода 2021-2027 г.
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
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.
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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.
Дарик
√ АИКБ: Целта трябва да е минимум 6% годишен ръст на БВП
Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява да бъдат осигурени допълнителни средства за подкрепа на
предприятията и за насърчаване на инвестициите и иновациите у нас, извън очаквания ресурс по Националния план за
възстановяване и устойчивост и европейските оперативни програми.
От работодателската организация смятат още, че планираният ръст на брутния вътрешен продукт от близо 22% за
периода до 2025 година, трябва да е по-амбициозен и да преследва минимум 6 на сто годишен ръст.
От АИКБ посочват, че в оперативните програми за новия програмен период са включени приоритети и дейности, които в
голяма степен отговарят на нуждите на българската икономика.
Според организацията обаче от особена важност е да се определи точно кои планирани дейности ще бъдат финансирани
с безвъзмездна финансова помощ и кои с финансови инструменти.
От работодателската организация смятат, че 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 и липса на реална инвестиционна помощ за производството през следващите
седем години поради влошената ликвидност и кредитоспособност на предприятията.
Освен това стимулирането на инвестиционната активност на българските предприятия чрез безвъзмездна финансова
помощ би съкратило сроковете за възстановяване на икономиката от световната здравна криза.
От АИКБ отбелязват още липсата на специално отделено внимание на Северозападния регион, който продължава да е
със значително по-ниски показатели на развитие от останалите и предлагат да се впишат текстове, осигуряващи неговото
приоритетно стимулиране.
В. Монитор
√ Работодатели искат допълнителни инвестиции за достигане на поне 6% ръст на БВП за 2021 г.
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява да бъдат осигурени допълнителни средства за
подкрепа на предприятията и за насърчаване на инвестициите и иновациите у нас, извън очаквания ресурс по
Националния план за възстановяване и устойчивост и европейските оперативни програми. От работодателската
организация смятат още, че планираният ръст на брутния вътрешен продукт от близо 22% за периода до 2025 година,
трябва да е по-амбициозен и да преследва минимум 6 на сто годишен ръст.
От АИКБ посочват още, че в оперативните програми за новия програмен период са включени приоритети и дейности,
които в голяма степен отговарят на нуждите на българската икономика. Според организацията обаче от особена важност
е да се определи точно кои планирани дейности ще бъдат финансирани с безвъзмездна финансова помощ и кои с
финансови инструменти. Работодателите призовават акцентът 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 и липса на реална инвестиционна помощ за производството през следващите
седем години поради влошената ликвидност и кредитоспособност на предприятията.
Освен това стимулирането на инвестиционната активност на българските предприятия чрез безвъзмездна финансова
помощ би съкратило сроковете за възстановяване на икономиката от световната здравна криза. От АИКБ отбелязват още
липсата на специално отделено внимание на Северозападния регион, който продължава да е със значително по-ниски
показатели на развитие от останалите и предлагат да се впишат текстове, осигуряващи неговото приоритетно
стимулиране.
Economy.bg
√ АИКБ настоява за още 1,4 млрд. лева от Плана за възстановяване
Според АИКБ е важно да се определи точно кои планирани дейности ще бъдат финансирани с безвъзмездна
финансова помощ и кои с финансови инструменти
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-
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2027, 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 поамбициозен 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.
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.
Iskra.bg
√ АИКБ: Трябва да се осигурят допълнителни средства за иновациите у нас
Нужно е да се осигурят допълнителни средства за подкрепа на предприятията и за насърчаване на инвестициите при
иновациите в нашата страна, призовават от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Тази финансова подкрепа
трябва да е извън очаквания ресурс по Националния план за възстановяване и устойчивост и европейските оперативни
програми.
От работодателската организация посочват, че планираният ръст на брутния вътрешен продукт от близо 22% за периода
до 2025 година, трябва да нараства с минимум 6% на година. От АИКБ обясняват, че в оперативните програми за новия
период са включени приоритетни дейности, които в голяма степен отговарят на нуждите на българската икономика.
Според тях обаче е много важно да се определят точно кои планирани дейности ще бъдат с безвъзмездна финансова
помощ и кои с финансови инструменти.
От АИКБ считат, че трябва да се подпомогнат българските компании, защото по този начин ще се
стимулира производственият сектор. Така ще се избегне липсата на реална инвестиционна помощ за производството
през следващите 7 години заради лоша ликвидност и кредитоспособност на предприятията. Чрез това стимулиране на
инвестиционната активност на българските предприятия ще се съкратят сроковете за възстановяване на икономиката ни
от пандемията от COVID-19.
От организацията посочват, че не се обръща внимание на Северозападния регион, който продължава да е със
значително по-ниски показатели на развитие от останалите в нашата страна. Предлагат се вписването на текстове, които
да осигурят неговото бъдещо стимулиране и просперитет.
Econ.bg
√ АИКБ: Цел на България трябва да е минимум 6% годишен ръст на БВП
Асоциацията настоява да бъдат осигурени допълнителни средства за подкрепа на предприятията и за насърчаване
на инвестициите и иновациите
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Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява да бъдат осигурени допълнителни средства за подкрепа на
предприятията и за насърчаване на инвестициите и иновациите у нас, извън очаквания ресурс по Националния план за
възстановяване и устойчивост и европейските оперативни програми, съобщава БНР.
От работодателската организация смятат още, че планираният ръст на брутния вътрешен продукт от близо 22% за
периода до 2025 година, трябва да е по-амбициозен и да преследва минимум 6 на сто годишен ръст.
От АИКБ посочват, че в оперативните програми за новия програмен период са включени приоритети и дейности, които в
голяма степен отговарят на нуждите на българската икономика.
Според организацията обаче от особена важност е да се определи точно кои планирани дейности ще бъдат финансирани
с безвъзмездна финансова помощ и кои с финансови инструменти.
От работодателската организация смятат, че 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 и липса на реална инвестиционна помощ за производството през следващите
седем години поради влошената ликвидност и кредитоспособност на предприятията.
Освен това стимулирането на инвестиционната активност на българските предприятия чрез безвъзмездна финансова
помощ би съкратило сроковете за възстановяване на икономиката от световната здравна криза.
От АИКБ отбелязват още липсата на специално отделено внимание на Северозападния регион, който продължава да е
със значително по-ниски показатели на развитие от останалите и предлагат да се впишат текстове, осигуряващи неговото
приоритетно стимулиране.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Марияна Николова: Обмислят се варианти за облекчено влизане на туристите
Обмислят се всякакви възможни варианти за облекчено влизане на туристите в страната. Предложили сме три
възможности - сертификат за ваксинация, негативен PCR или сертификат за наличие на антитела. До края на седмицата
очакваме Министерството на здравеопазването да издаде заповед с ясни и точни критерии за влизане в Република
България. Това заяви вицепремиерът и министър на туризма в оставка Марияна Николова пред медии във Варна.
"Разчитам на здравните власти и тяхното решение, така че за майските празници да имаме посещения", уточни
вицепремиерът.
Тя обясни още, че предвид факта, че туризмът е структурно определящ отрасъл за икономиката на страната, както и
наближаващият летен туристически сезон, бе решено да се положат необходимите усилия заетите в отрасъла лица,
които желаят да бъдат ваксинирани срещу COVID-19, да бъдат навременно имунизирани.
"Призовавам бранша да бъде активен, за да може ефективно да се организира ваксинирането", бе категорична министър
Николова.
И уточни, че за целта е необходимо да се предвидят съответните количества ваксини, както и да се създаде ред на
регионално ниво от РЗИ за обхващане на тези, които искат, в сравнително кратки срокове.
"В България пристигнаха 62010 дози от ваксината срещу COVID-19 на "Пфайзер - Байонтех". На 18 април в страната
пристигнаха и 38400 дози от ваксината срещу COVID-19 на производителя "Модерна". Доставените количества
веднага са разпределени към регионалните здравни инспекции в страната. Следващата доставка на ваксини срещу
COVID-19 се очаква до края на седмицата, от производителя "Янсен" – 24 000 дози“, каза министър Николова.
Министърът информира още, че към момента 86 000 заети в сектор туризъм вече са заявили желание да им бъде
поставена ваксина.
По думите ѝ политиката за зелен сертификат за пътуване и за отваряне на зелени коридори ще продължи, като и това
лято приоритет остават основните структуроопределящи пазари и съседните страни.
Министър Николова обясни, че за Северното Черноморие традиционно са важни румънките туристи.
„В тази връзка бих искала да посоча, че се обмислят различни възможни варианти за облекчено влизане на гостите,
като има очаквания, че ваксинационният паспорт ще може да се признава по-рано от заложеното от ЕК“, бе
категорична тя.
Пред представителите на медиите вицепремиерът разясни последните маркетингови кампании и инициативи на
Министерството на туризма за представянето на дестинация България.
„Разчитаме, че това лято сънародниците ни отново ще изберат курортите и местата за отдих по родното
Черноморие пред това в чужбина. Смятам, че взетите навреме мерки ще привлекат повече хора в местата за
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настаняване, заведения, СПА звената както по Българското Черноморие, така и във вътрешността на страната“,
поясни още министърът.
Тя повдигна и темата за морските плажове и съобщи, че ивиците, за които има сключени договори за наеми и концесии,
са 135. Към настоящия момент има 96 неохраняеми плажа и 3 за природосъобразен туризъм, за които вече има
издадена актуализирана заповед, която е публикувана на институционалната страница на министерството. За 9 ивици
има „висящи” процедури за избор на стопанин.
Очаква се те да приключат преди началото на сезона и броят на неохраняемите плажове да е още по-малък. Най-много
неохраняеми ивици има в област Бургас. Там те са 49, а в област Варна са 28, в област Добрич - 19. За неохраняемите
плажове областните управители ще осигурят задължителните дейности за водно спасяване, заключи министърът на
туризма.
√ Жечо Станков: Надяваме се на конструктивен диалог с партиите в полза на гражданите
Справедливо е ГЕРБ да предложи правителство, защото му е гласувано доверие, защото всеки четвърти, който е отишъл
до изборната урна, е гласувал доверие на коалицията ГЕРБ-СДС.
Това заяви в "Денят започва" номинираният за министър на икономиката от ГЕРБ-СДС Жечо Станков. Надяваме се на
конструктивен диалог в полза на гражданите, каза още той.
"Никога не съм претендирал за определени постове, а по-скоро знае какво би направил, ако му бъде гласувано това
доверие. Номинацията за мен е лично е оценка за свършената работа през годините като зам.-министър в
Министерството на енергетиката и благодаря както на премиера в оставка Борисов и на всички, които ми дадоха
шанс да бъда част от този проектокабинет", заяви Станков.
Планът за устойчивост и възстановяване е нещото, върху което се концентрира политическото говорене като про и контра
неговото внасяне, а никой не говори по същество, коментира още Станков.
"Тука са важни три основни насоки, по които работихме пред последните 9 месеца с колегите от другите
министерства и които дават ясна перспектива. Единствено коалицията ГЕРБ-СДС се ангажира с мерки, свързани с
енергийна ефективност към гражданите, защото това е дългосрочната мярка, с която ще повишим качеството им
на живот. Ще намалим сметките им за електроенергия и ще удължим живота на сградите с продължаване на
програмата за саниране. И то с ясни стъпки справедливо, не само за многофамилните жилищни сгради, а и за
еднофамилните. Бизнесът също ще има достъп до мерки за саниране", изтъкна Станков.
Той отрече да има спешни промени в енергийните дружества. В което имаше обвинения от страна на лидера на БСП
Корнелия Нинова. Всичко е следствие на процедура - обясни Станков. Засега той отрече да са получили отказ за подкрепа
за номинирания кабинет.
√ Препрани милиони: Как е действала схемата за източване на банкови сметки
Схема за изпирането на милиони евро и щатски долари разби пловдивската прокуратура. Става въпрос за изключително
мощна група, която в продължение на две години е извършвала т.нар. "фишинг престъпления" хаквани са банкови
сметки в чужбина. Сумите в тях са пренасочвани към сметки на подставени лица в България и впоследствие теглени или
пренареждани. Крайната дестинация на изпраните пари е била Китай.
Групата е източвала сметки на дружества в чужбина. Парите са насочвани към сметките на 15 подставени лица у нас.
"По постъпилата информация от колегите от БОП би следвало в рамките на около 3 седмици да постъпят 40 млн.
евро, които чрез различни подставени лица да бъдат пренасочени към други държави, респективно изтеглени. Факт
е, че за два дни постъпиха 1,6 млн. евро и 1,7 млн. щатски долара, които чрез съответните банкови механизми бяха
блокирани, преди да дадем възможност същите да бъдат изтеглени", уточни Румен Попов, окръжен прокурор на
Пловдив.
Повечето от подставените лица са от Пловдив. Всички са с нисък социален статус, но са знаели в какво участват. На върха
на пирамидата са били ливанец и датски гражданин от арабски произхода. Напуснали са страната буквално, преди да
бъдат задържани. Интерпол ги издирва.
"За това лице от Ливан, което е обявено от великобританските ни партньори за издирване, днес са предприети
всички необходими действия същото да бъде обявено с червена бюлетина и от българските правораздавателни
органи", разкри Петър Петров, наблюдаващ прокурор.
С обвинение за пране на пари в ареста в Пловдив са друг ливанец и 62-годишна българка, която е набирала подставените
лица. Двамата са разполагали с електронните им подписи и посредством онлайн банкиране са извършили над 100
финансови операции.
"В тая схема са стигнали до най-низовите звена от веригата на евентуалното пране на пари. Това е.
Прокуратурата за цялото си разследване не е установила откъде са дошли парите", заяви Стоян Донков, адвокат
на задържаната.
За пране на пари законът предвижда от 3 до 12 години затвор и глоба от 20 до 200 000 лева.
√ Над 5 млн. лв. за водоснабдителната и канализационната мрежа на област Русе
5 396 898 лева ще инвестира ВиК-Русе тази година за обновяване на водоснабдителната и канализационната мрежа.
Малко над 75% от средствата или 4 071 098 ще бъдат използвани за реконструкция и подмяна на близо 23 км
водопроводи, осигуряващи питейна вода в населените места от региона, както и за подмяна на помпи и други ВиК
съоръжения.
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Предвидени са средства за обслужване и доставка на нова техника в двете помпени станции в Русе и Бяла. В Русе се
предвижда доставяне на сървъри, инсталиране на съвременна информационна система, реконструкция на кранови
пътища и доставка на когенератор. В станцията в Бяла ще се извърши реконструкция на площадков водопровод.
Тези средства са извън започналия вече проект за изграждане на канализационна мрежа в кварталите „Средна кула“ и
„Долапите“, както и на няколко колектора в т.нар. "Нова махала“ на гр. Русе, който е на стойност 131 783 167 лева.
С реализирането му ще се постигне пълно покритие на града с канализационна мрежа, отвеждаща към пречиствателната
станция, и 100-процентово пречистване на всички отпадни води.
√ Русия обяви двама български дипломати за персона нон грата
Москва обяви за персона нон грата двама български дипломати. От външното ни министерство съобщиха, че
нотата за изгонването на дипломатите е връчена на посланика ни в Руската федерация Атанас Кръстин.
Като мотиви от руска страна са изтъкнали това, че България е изгонила двама руски дипломати на 22 март.
Нито българското, нито руското външно министерство официално съобщават имената на дипломатите, които са обявени
за персона нон грата и по този начин спазват стриктно дипломатическия протокол.
Руското издание "Комерсант" обаче съобщава, че това са Николай Панайотов, първи секретар на консулската ни служба
към посолството в Москва и Чавдар Христозов, първи секретар на службата по търговско-икономическите въпроси. Така с
почти месец закъснение Москва предприема обещаните реципрочни мерки на действията на София, която на 22 март
изгони Максим Рибкин и Александър Зинкин, които страната ни уличи в шпионаж.
Руското външно министерство гони българските дипломати само ден, след като мигновено изгони 20 чешки дипломати в
отговор на това, че Прага изгони 18 руски.
Действията на властите в Чехия са мотивирани с обвинения в шпионаж и участие на изгонените в предизвикването на
взривове в оръжейни складове край Острава през 2014 година. Представители на правителството в Прага обявиха, че
взривовете са били насочени срещу продукция на българския оръжеен бизнесмен Емилиян Гебрев.
От компанията ЕМКО вчера отрекоха тази версия, а днес изпратиха и открито писмо до главния прокурор Иван Гешев. В
него посочват, че някои от твърденията на властите в Чешката република се базират на неточна или невярна информация
и отричат взривените там материали, собственост на ЕМКО, да са били предвидени за реекспорт в Украйна. Отхвърлят и
твърденията, че взривовете е трябвало да станат извън територията на Чехия.
Подчертават също, че не знаят какви други наличности е имало в складовете на чешката фирма "Имекс". От ЕМКО са
изпратили и писмо до председателя на ДАНС, в което му предлагат среща, на която да му предоставят цялата
информация.
БНР
√ Недоволство от липсата на Бойко Борисов в Народното събрание
Министър-председателят в оставка Бойко Борисов не се появи в Народното събрание въпреки решението на депутатите
от петък днес той да бъде изслушан по Плана за възстановяване и устойчивост. Дневният ред беше променен и тази
точка отпадна.
Недоволството си от отсъствието на Борисов парламентарните групи изразиха с декларации с различни акценти.
Лидерът на парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“ Мая Манолова за пореден път настоя планът да бъде
представен лично от Бойко Борисов:
„Българският парламент няма да избяга от поста си, а ще направи и невъзможното, планът да бъде внесен своевременно
в европейските институции и да бъде максимално най-добрият за българската икономика и българските домакинства. Но
парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“ настоява планът да бъде доработен“.
Според нея планът трябва да бъде доработен и в него да се предвидят по-сериозни социални мерки.
Лидерът на ПГ на „Демократична България“ Христо Иванов посочи от своя страна, че няма нужда да се обсъжда и
спекулира по въпроса коя партия е подкрепила протестите, както и с акцията на „Росенец“ миналото лято, за която ще
поиска създаване на специална анкетна комисия:
„Нека види българското Народно събрание и българското общество, каква е истината за този „Дисниленд“ на
корупцията. Нека видим как институциите са си затваряли очите, как не са правили проверки, как с тяхно съдействие са
регистрирани обекти, които не могат да бъдат регистрирани. Така че, нека бръкнем в тази рана и нека покажем на
българското общество, дали в този парламент има воля за реална промяна или просто ще си приказваме, за да сменим
Борисов с някои сламен човек, с който всичко да си продължи по старому“.
√ Очаква се министър Ананиев да докладва в парламента състоянието на бюджета
Очаква се финансовият министър в оставка Кирил Ананиев да докладва днес от парламентарната трибуна за състоянието
на държавната хазна и най-вече на фискалния резерв.
Изслушването му бе поискано още в петък, но след напрежение в пленарната зала Ананиев я напусна без да говори пред
депутатите от 45-тото Народно събрание.
В петък депутатите не позволиха на финансовия министър в оставка Кирил Ананиев да представи състоянието на
държавната хазна от парламентарната трибуна. До ситуацията, в която Ананиев напусна пленарната зала, се стигна след
като през седмицата се появиха съмнения за нивото на фискалния резерв и харченето на неприкосновените по закон
пари от Сребърния фонд - резерв, предназначен за подкрепа на пенсионната система.
От трибуната лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви:
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„Последните три месеца са изхарчени над 5 милиарда лева извън решения на Народното събрание. В резерва има
свободни средства в размер само на един милиард и 400 лева, извън заделените от закона в Сребърен фонд, фонд
„Козлодуй“ и така нататък. Има опасност да посегнат на Сребърния фонд, където има 3,3 милиарда лева, така както го
направиха през 2010-а с резерва на Здравната каса“.
В почивните дни Ананиев отговори, но на пресконференция в централата на ГЕРБ:
„Над 8 милиарда ще имаме само след няколко дена. Още във вторник може би или в сряда“.
За дефицита министърът в оставка каза:
„Дефицитът по държавния бюджет е отрицателен за първото тримесечие - 644 милиона лева. Само че трябва да се знае,
че не може да се сравнява първото тримесечие на 2021 година с първото тримесечие на 2020 година по обективни
причини. Вие знаете, че със Закона за държавния бюджет е предвидено дефицит в размер на 4 милиарда и 900 милиона
лева. Ние в края на април е бъдем на балансирано бюджетно салдо“.
Вчера стана ясно, че Кирил Ананиев е номинацията на ГЕРБ и СДС за финансов министър и в потенциалния кабинет с
премиер Даниел Митов, ако се стигне до съставянето на такъв.
√ Първо заседание на комисията, която ще ревизира управлението на Борисов
Временната анкетна комисия, която новият парламент създаде, за да провери дали има злоупотреби и нарушения при
разходването на средства от Министерския съвет ще проведе първото си заседание днес.
Комисията ще прегледа 10-годишен период назад във времето, а обект на проверката ще бъдат още министерства,
държавни органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие.
В състава ѝ влизат по трима народни представители от всяка от шестте парламентарно представени партии, а работата
им ще оглави Мая Манолова от „Изправи се! Мутри вън“.
На първото си заседание депутатите от комисията трябва да приемат вътрешни правила за организацията и дейността,
както и да определят приоритетите в работата си.
√ Правната комисия в НС обсъжда промени в Изборния кодекс
На първо заседание се събира новата правна комисия в 45-ото Народно събрание. На първо четене ще бъдат обсъдени
шест проекта за промяна в Изборния кодекс - по два, внесени от депутати „Демократична България“ и „Изправи се!
Мутри вън!“ и по един - от „Има такъв народ“ и ГЕРБ.
Сред предлаганите изменения са увеличаване на броя на секциите в чужбина и създаване на избирателен район
„Чужбина“, въвеждане на дистанционно електронно и пощенско гласуване и на видеонаблюдение при броенето на
бюлетините, избор на нова Централна избирателна комисия.
Последният законопроект за промени в Изборния кодекс беше внесен от ГЕРБ и предвижда мажоритарно гласуване в
два тура на парламентарни избори и на избори за Велико Народно събрание.
В дневния ред на правната комисия са и внесените от „Има такъв народ“ промени в Закона за политическите партии за
намаляване на партийната субсидия на един лев на глас.
√ Дневен ред от 28 точки в заседанието на правителството в оставка
Правителството в оставка се очаква да проведе заседание днес, като 28 на брой са точките за обсъждане в
предварителния дневен ред.
Заседанието е традиционно за сряда. Този път обаче премиерът и министрите са в оставка, което не ограничава техните
правомощия.
Планирано е те да допълнят Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и да предложат и приемат
промени в законите за околната среда, за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата, както и в
този за изпълнение на актовете за обезпечаване на имущество.
Министрите в оставка ще се занимават и с концесии. Ще се открие процедурата за морски плаж Кабакум-централен, ще
се прекратяват прехвърлят и дават такива за полезни изкопаеми и инертни и строителни материали.
Министърът на транспорта в оставка ще отчете изпълнението на концесии, сключени от него в периода 2019-2020
година.
Ще се направят и вътрешни промени в бюджета на финансовото министерство.
√ Делян Добрев: Шансът на предложения кабинет е под 1%
Ако няма подкрепа, мандатът трябва да се върне в понеделник без гласуване
Интервю на Силвия Великова с Делян Добрев
Шансът за така предложения кабинет е по-малко от 1% заради омразата към ГЕРБ, заяви в интервю за БНР Делян Добрев,
който е номиниран за министър в проектокабинета на Даниел Митов.
Според Добрев няма смисъл да се чакат седемте дни, какъвто е разписаният срок за реализиране на връчения мандат за
съставяне на правителство. Трябва в рамките на днешния, утрешния ден и петък ръководството на ПГ на ГЕРБ да се опита
да води преговори, но е малка вероятността отнякъде да получим подкрепа, отбеляза той.
Делян Добрев е на мнение, че ако не се получи парламентарна подкрепа, мандатът трябва да се върне в понеделник, без
да се подлага на гласуване, защото по думите му е безсмислено.
„Ще преговаряме най-конструктивно и добросъвестно. Може би останалите политически сили в парламента ще се опитат
да го превърнат в бутафорни преговори и подигравка, но това няма да е подигравка с ГЕРБ, а с Конституцията“,
коментира Делян Добрев в предаването „Преди всички“.
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Относно приключващите конкурси в сферата на енергетиката, за които лидерът на БСП Корнелия Нинова твърди, че са
„окопаване на ГЕРБ“, Добрев поясни, че те са в изпълнение на законопроекти както на ГЕРБ, така и на БСП, „приети още
преди две години“. От новоназначените фигури той познава добре единствено Валентин Николов.
„Останалите членове на бордовете нито съм ги виждал, нито ги познавам.“
Назначенията и конкурсите текат в последните 3-4 месеца, те не са от периода около изборите, уточни той.
За промяната в цената на природния газ със задна дата Делян Добрев посочи, че въпреки увеличението, цената у нас все
още е с между 15 и 20% по-ниска, отколкото средната цена в Европейския съюз.
Запитан как изглежда за него новият парламент Добрев изтъкна, че агресията към ГЕРБ е единственото, което действа
като спойка между отделните партии.
„Прилича ми на парламента през 2014 година, когато беше кабинетът Орешарски. Същата агресия има като ГЕРБ, каквато
имаше тогава.“
Като първа реабилитация за себе си „след измислените скандали и компромати, които се вихреха около мен“, Добрев
определя осъждането на Елена Йончева, а втората – изборната победа в Хасково.
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.
√ Кънчо Стойчев: Правителството на ИТН да не е партийно и с договорен срок
ГЕРБ може да си спести унижението и да върне мандата, смята социологът
Интервю на Людмила Железова с Кънчо Стойчев в предаването ''Нещо повече''
"От ГЕРБ може и да си спестят унижението от дискусия по проектокабинета и да върнат мандата" - коментара направи
пред БНР социологът Кънчо Стойчев от "Галъп интернешънъл" във връзка с връчения от президента Румен Радев
проучвателен мандат за съставяне на правителство на най-голямата парламентарна група - ГЕРБ-СДС.
По думите на социолога погледите на всички са заковани във втория мандат - на "Има такъв народ" (ИТН): "След няколко
дни ще знаем посоката на случващото се".
Според него най-доброто за страната ще е да бъде съставено правителство от втората политическа сила, но не партиен и
коалиционен, а "договорен в честни и смели разговори с т.нар. партии на протеста и подкрепен от БСП и ДПС", който да
е с много ясен хоризонт от 9 до 12 месеца:
"С много ясни приоритети и с ясна група, която преговаря и координира действията. Трябва да се поеме категоричен
ангажимент да не се сваля това правителство за договорения срок - ако има несъгласия, гласува се против и няма драма.
По този начин страната ще се движи напред само по въпросите, по които има консенсус".
Стойчев посочи, че ще бъде предателство към избирателите, ако не бъде съставено правителство.
"Чудеса от нови избори няма да се случат - никой няма да получи 121 гласа. След едни нови избори може да се окаже посложна ситуацията, така че картите са на масата и трябва да играем с тях", коментира още социологът.
Във връзка с плана за възстановяване и устойчивост, мнението на Стойчев е вече изготвеният от кабинета "Борисов 3" да
бъде надграден и подобрен в много бърз порядък и да бъде внесен в европейските институции:
"Може да се подобри, но да се изхвърли и да се започне отначало - не може!".
Интервюто на Людмила Железова с Кънчо Стойчев в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.
√ КЕВР трябва да определи със задна дата цената на газа за април
Очаква се Комисията за енергийно и водно регулиране да определи със задна дата цената на природния газ за април.
Според разчетите синьото гориво трябва да поскъпне с около 16 процента.
Постановяването на цената се забави, защото малко преди парламентарните избори енергийното министерство започна
проверка на "Булгаргаз" за начина, по който са изчислили поисканото от компанията повишение на цените.
След като проверката на енергийното министерство не установи нарушения, с близо 20-дневно закъснение "Булгаргаз"
внесе актуализираното си ценово предложение в Комисията за енергийно и водно регулиране.
Днес на закрито заседание тя ще определи точната цена, която ще влезе със задна дата и ще важи за целия месец април.
Очаква се постановената цена да бъде с около двайсетина стотинки по-ниска от поисканата от газовата ни компания.
Причината е, че още в началото на годината "Булгаргаз" е подала към регулатора данните за надвзетия си приход, с
чийто размер комисията е решила сега да намали цената на синьото гориво за април. Нещо, срещу което от компанията
не възразяват. Така най-вероятно един мегаватчас ще струва 33 лева и 19 стотинки.
Тези нива остават под стойностите на европейските борси, където цените вече достигат 20 евро.
На нашата газова борса синьото гориво също се търгува за около 40 лева за мегаватчас.
√ Предстои ръст на лихвите по кредитите
Лихвите по кредитите ще претърпят „известно повишение“ заради икономическия ефект от пандемията, докато при
депозитите ще останат на рекордно ниските си нива, прогнозира в седмия епизод на подкаста „На всяка цена“ професор
Стефан Петранов, ръководител на катедра „Икономика“ в Стопанския факултет на СУ „Свети Климент Охридски“. Същата
прогноза е записана и в икономическия преглед на БНБ, където централната банка предупреждава за затягане на
кредитните условия.
Според професор Петранов оскъпяването на кредитите ще бъде плавно, тъй като системата е много ликвидна и банките
търсят възможности за нови кредитополучатели. В същото време очакваният ръст на необслужваните заеми, както и
малко по-ускорената инфлация, ще станат причина за леко покачване на заемния ресурс. За разлика от предишната
финансова криза, когато новите бизнеси трудно получаваха кредити, сега ситуацията е различна, категоричен е
експертът.
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Професор Петранов подкрепя тезата, че страната ни максимално бързо трябва да се присъедини към еврозоната, което
ще създаде по-благоприятна бизнес среда. За съжаление, страната ни ще е сред тези, които по-трудно ще се възстановят
от икономическия шок от пандемията заради сериозния дял на туризма и услугите в икономиката ни, прогнозира още
преподавателят в Стопанския факултет.
Какво очаква европейската икономика, както това ще се отрази у нас и колко ще струва общоевропейският дълг,
необходим за възстановителния план – това са част от останалите акценти в новия епизод.
√ Масирани проверки на ГИТ по строителните обекти в морските курортни градове
Масирани проверки на строителните обекти в морските курортни градове започва Главната инспекция по труда.
В края на строителния сезон, преди началото на летния, рязко се увеличава рискът от нарушения на трудовото
законодателство, коментират от Трудовата инспекция .
Наблюденията сочат, че заради кратките срокове на довършителни строителни и ремонтни дейности зачестява
наемането на работна ръка без трудови договори и без необходимата квалификация.
Планира се проверки да се извършват и в почивните дни.
За първите три месеца на годината на проверените 1 600 строителни площадки са констатирани над 7 000 нарушения.
Близо 5 000 от тях са за неспазени изисквания за безопасност при работа, 528 са установените работници без трудов
договор.
√ Стартира активният сезон за защита от градушки
Активният сезон за защита от градушки започва днес.
Противоградовата защита с ракети ще се осъществява над територията на областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора,
Хасково, Сливен, Видин, Монтана, Враца и Плевен от 11 командни пункта и 262 ракетни площадки към тях.
За опазване на земеделската продукция през последните две години защитаваната от градушки територия беше
увеличена с пет милиона декара до 22 милиона декара. Бяха въведени в експлоатация нови 63 ракетни площадки.
В началото на май предстои да започне реализация на пилотния проект за противоградова защита със самолети, която
ще обхване незащитената с ракети Северна България.
След месец в Шумен ще заработи нов доплеров радар, с който ще има по-качествено наблюдение над Североизточна
България, съобщават от Изпълнителната агенция за борба с градушките.
√ Лъчезар Богданов: В плана за възстановяване липсва политически ангажимент за реформи
Интервю на Людмила Железова с Лъчезар Богданов в предаването ''Нещо повече''
"В план за възстановяване и устойчивост липсват радикални предложения и политически ангажимент за това, че нещо
ще се реформира". Това посочи пред БНР Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика.
Според него това може да се промени, ако се постигне до консенсус от друго управляващо мнозинство:
"Ако забавянето на внасянето на плана в европейските институции е твърде голямо, 70% от всички разходи трябва да
бъдат договорени, т.е. не просто проектите да бъдат включени в този списък, а да има обществени поръчки и сключени
договори до края на 2022-ра година. Това означава, че ако бъде много отлаган, ще има много кратък прозорец, в който
тези проекти трябва да бъдат финализирани и има риск да бъдат загубени средства, ако това не бъде направено".
Богданов подчерта, че възможният вариант е готовият план да бъде изпратен на Европейската комисия в този вид, а
"новото управление, ако нещо не е доволно, да поиска някаква корекция":
"Но едва ли ще може да изтегли плана и да каже, че ще прави нов план. Ако не бъде внесен от правителството в оставка
в следващите дни, остава вариант същият план да бъде изпратен на ЕК, но от ново правителство или служебен кабинет - с
идеята, че някога ще се иска промяна в него".
По думите му, ако има ново политическо мнозинство, то може в кратък период да приоритизира някои структурни
реформи, които обаче ще трябва да се изпълняват от ново управление.
"Националният план има две основни слабости - започна да се прави от долу нагоре и така отвори ресорно
надпреварване, втората е, че замисълът на този европейски план беше да подпомогне правителствата в най-тежката
кризисна ситуация, а в нашия план виждаме проекти, които тепърва се замислят с идеята да минават изготвяне и
одобряване", обясни икономистът.
Интервюто на Людмила Железова с Лъчезар Богданов в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.
√ Концесионерът на летище "София" представи надзорния си съвет
"СОФ Кънект", който от вчера е концесионер на летище "София" представи своя надзорен съвет. Илияна Цанова, бивш
зам.-изпълнителен директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции, ще бъде председател на съвета като
независим член. Съветът ще включва още двама независими членове - Кристиян Мандл - европейски предприемач с
опит в авиацията, технологиите и финансите и Филип Гунев - европейски експерт по въпросите на сигурността,
обществените поръчки, престъпността и корупцията.
В Надзорния съвет влизат още: Тиери Део, Марко Росо, Давид Делгадо Ромеро, Гив Сардари – представители на фонда
Meridiam и Ралф Гафал представител на летище "Мюнхен".
Припомняме, че "СОФ Кънект" извърши изцяло плащането на първоначалното концесионно възнаграждение в размер на
660 милиона лева (с включен ДДС), което ще постъпи директно в държавния бюджет за 2021 г.
От концесионера посочват, че предстои да представят бъдещите планове за летище "София", сред които първите
инициативи и средносрочния инвестиционен план. "СОФ Кънект" ще създаде и проектен център с физическо място в
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София и с интерактивно дигитално пространство с цел да даде възможност на всички заинтересовани страни да участват
в трансформацията на летище "София".
Общият размер на предвидените инвестиции е 624 милиона евро.
√ Около 27 млн. души в ЕС са с две дози ваксина срещу Covid-19
Около 27 милиона души в Европейския съюз са ваксинирани с по две дози срещу Covid-19, заяви на пресконференция
заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович.
Населението на Евросъюза е около 450 милиона души.
Целта на Европейската комисия е да бъдат ваксинирани 70 процента от пълнолетното население на съюза до края на
лятото и от Комисията смятат, че тази цел е постижима.
√ Гърция отваря сезона на 14 май - интересът е голям, неяснотите – също
Гръцките власти облекчават мерките постепенно, но основните ограничения остават. След отпадането на
задължителната карантина при влизане от страна от ЕС, условията за влизане вероятно ще останат валидни за целия
предстоящ туристически сезон: сертификат за ваксиниране или отрицателен тест за коронавирус.
Гърция признава всички видове ваксини, което е реверанс към руските туристи. Страната сключи и двустранни
споразумения с Израел и Сърбия за зелени туристически коридори.
След повече от година отвори граничният пункт Маказа, като се очаква засилен трафик за Великден.
Голям е интересът на туроператорите към малките гръцки острови, защото там средата е по-безопасна. 62 гръцки
острова ваксинираха всичките си жители, което привлича туристите. На голяма част от тях хотелите са резервирани до
края на сезона.
Официално туристическият сезон започва на 14 май. Има индикации, че той ще бъде по-добър от миналогодишния.
За индивидуалните туристи има ограничения за движение само в определена административна област. Това се очаква да
е в сила до 5 май.
Интересът към пътувания към южната ни съседка Гърция не е стихвал. Според туроператори организираните пакетни
пътувания със самолет или автобус ще започнат от средата на май. Хората питат най-вече какви ще бъдат изискванията за
преминаване през границата и за престой, казва Анелия Терзиева, която е управител на туроператорска фирма,
специализирана в предлагането на Гърция като дестинация.
„Ще има ли карантина при връщане, ще има ли маски на плажа, как ще може да се придвижваме.“
За Великденските празници ще има работещи хотели, но по-скоро се очаква да пътуват индивидуални туристи заради поспециалните здравни мерки за празниците в страната, посочват туроператори. Въпреки това се сформират групи за
островите Тасос, Корфу, Лефкада и за Олимпийската ривиера.
„Има хотели, които ще бъдат отворени за Великден в Гърция“, уточнява Терзиева.
Първо ще започнат пътувания, които са били отложени във времето или по които има сформирани групи, допълват
туроператори.
Цените на пакетите се запазват, отстъпки е имало, както обикновено, за ранните записвания, които, обаче са много помалко в сравнение с други години, подчертава Анелия Терзиева, която има 25-годишен опит в туристическия бранш и
твърди, че досега такъв предсезон не е имало.
„Тази година бяха единици тези, които се възползваха от ранните записвания. Това води до други негативи – хотелите,
като нямат ранни записвания, започват да се колебаят дали изобщо да отворят“, коментира Терзиева в
предаването „Хоризонт до обед“.
„Хората искат да пътуват – това е абсолютно сигурно. Друг е въпросът какви ограничения ще наложат. Тези, които се
ваксинираха, се ваксинират с ясната идея да почиват навън. Тези, които не желаят да се ваксинират – за тях PCR-те се
явяват доста висок разход.“
Анелия Терзиева призовава правителството за повече яснота за входящия туризъм.
„Хората в момента, в който получат ясна представа за ситуацията, ще преценят – ще пътуват ли, няма ли да пътуват. Ние
ще знаем - ще работим ли или няма да работим. Това, което искаме, е малко по-голяма гъвкавост от страна на
компетентните органи.“
Повече по темата слушайте в звуковите файлове.
√ ЕС договори намаляване на парниковите емисии с „най-малко“ 55% до 2030 г.
Европейският парламент и страните членки на ЕС договориха цел за ограничаване на парниковите емисии с „наймалко“ 55% до 2030 г. спрямо нивата им от 1990 г., съобщи Европейската комисия, предаде АФП.
Споразумението идва след интензивни преговори между Европарламента, който искаше намаляване от поне 60% и
лидерите на страните членки, които се договориха за цел от 55% през ноември.
Преговорите по темата бяха в задънена улица в продължение на месеци. Те бяха подновени в ранния следобед вчера и
продължиха до след 3 ч. тази сутрин.
Целта на ЕС ще бъде включена в „климатичен закон“.
„Европейският климатичен закон съдържа ангажиментите на ЕС за постигане на климатична неутралност до 2050 г. и
междинна цел за ограничаване на парниковите емисии с най-малко 55% до 2030 г. спрямо нивата им от 1990 г.“, обяви
ЕК в изявление.
Португалското председателство на ЕС приветства постигането на споразумението, наричайки го „силен сигнал за целия
свят“.
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Природозащитни неправителствени организации и „зелени“ евродепутати не са съвсем съгласни, като германският
политик Михаел Блос написа в Туитър, че законовата рамка „не отговаря на нейните амбиции“.
„Това не е Зелената сделка, от която се нуждаем, за да се справим с климатичната криза и не е достатъчна за Парижкото
споразумение“, добави той.
Споразумението става факт преди климатичната среща на върха, организирана от президента Джо Байдън, на която се
очаква САЩ да обявят своята цел.
√ ЕЦБ: Очаква се затягане на банковите кредитни стандарти през второто тримесечие
Очаква се банките от еврозоната да затегнат допълнително техните кредитни стандарти през второто тримесечие на 2021
г., тъй като предизвиканата от пандемия рецесия в рамките на единния блок се удължава и сега заплашва да наруши
предстоящия летен туристически сезон.
Това показват резултати от последното тримесечно проучване на Европейската централна банка за стандартите при
отпускане на банкови заеми в региона на единната валута.
Сериозно засегнат от повече от година на локдауни, голяма част от сектора на услугите в Европа оцелява чрез
отпусканите спешни средства и ЕЦБ се опасява, че банките ще затегнат кранчето за пари, принуждавайки фирмите да
излязат от бизнеса, оставяйки под натиск европейската икономика.
Кредитните стандарти или критериите за одобрение на заеми вече бяха затегнати за фирмите през първото тримесечие
на годината, като банките кредитори виждат по-нататъшно втвърдяване, съчетано с възможно нарастване ри търсенето
на кредити.
Кредитните стандарти по отношение на отпусканите фирмени заеми се затегнаха в Германия, Испания и Италия, докато
във Франция останаха непроменени, посочва ЕЦБ.
"Това отразява несигурността на банките относно тежестта на икономическото въздействие на третата пандемична вълна
и по отношение на напредъка във ваксинационната кампания", заяви ЕЦБ при представяне на тримесечното си банково
проучване.
Последното проучване отчита и намаляване на търсенето на заеми, тъй като фирмите отлагат техните инвестиции, докато
много от тях живеят или от ликвидните буфери, или от пряка държавна подкрепа за ликвидност.
И все пак търсенето на бизнес заеми може да се възстанови през второто тримесечие, особено сред малките и средните
фирми, тъй като по-строгите мерки за ограничаване увеличават нуждите от средства.
По отношение на жилищните заеми, кредитните стандарти леко намалиха през първото тримесечие, но банките очакват
тази тенденция да се обърне през второто тримесечие, когато нетното търсене на ипотечни кредити започне да нараства,
показва последното тримесечно проучване на ЕЦБ.
ЕЦБ обеща свръхниски разходи по заемите за идните години и засили покупките си на активи през миналия месец, като
всичко това се прави с надеждата, че по-ниските разходи за заеми на едро ще стигнат до бизнеса и потребителите.
Резултатите от последното проучване идват само два дни преди редовното заседание на ЕЦБ през април (на 22-ри
април), на което се очаква банката само да потвърди своята изключително разхлабена парична и лихвена политика, като
не е изключено централната банка да изрази известна загриженост относно поскъпването на еврото и нарастващата
доходност на еврооблигациите.
√ "Постковидно" послание на Путин към Федералното събрание
Руският президент Владимир Путин ще направи днес годишното си послание към Федералното събрание (двете камари
на парламента). В него той традиционно дава своята оценка за ситуацията в страната и виждането си за бъдещето ѝ
развитие, предаде ТАСС.
Настоящото послание ще бъде 27-о в новата руска история и 17-о за Путин. Първият президент Борис Елцин е отправял
шест такива послания, а Дмитрий Медведев - четири.
Форматът на събитието е променен заради пандемията. Путин, който е ваксиниран, не се отказа от присъствено
послание, но Кремъл въведе някои ограничения.
Тази година малко повече от 400 журналисти ще могат да отразят събитието на място. Миналата година те бяха 900.
По традиция Кремъл не анонсира съдържанието на посланието. По-рано говорителят на президента Дмитрий Песков
отбелязва, че тази година обръщението на парламента „така или иначе ще бъде постковидно“.
Мениджър
√ Президентът връчи мандата за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС
Президентът връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на коалицията ГЕРБ-СДС. Кандидат за
министър-председател на най-голямата парламентарна група в 45-ото Народно събрание е Даниел Митов. Той лично
прие мандата, който му беше връчен от Румен Радев. На срещата в президентството присъстваха още вицепремиерът в
оставка Томислав Дончев и председателят на ПГ на ГЕРБ Десислава Атанасова.
"Уважаеми господин Митов, в изпълнение на член 99 ал.1 от Конституцията на Република България ви възлагам да
съставите правителство. Очаквам в 7-дневен срок, както е по Конституцията на Република България, да предложите
състав на Министерския съвет, който да отговори на обществените очаквания за справедливост, социална ангажираност
и икономически растеж; правителство, което да ръководи ефективно страната и да я изведе от днешната криза", каза
президентът Румен Радев при връчването на мандата.
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Преди това председателят на парламентарната група на ГЕРБ Десислава Атанасова представи номинираният Даниел
Митов за кандидат за министър-председател, който да получи от президента мандата за съставяне на правителство от
името на най-голямата парламентарна група в 45-ото Народно събрание. Връчването на първия проучвателен мандат за
съставяне на правителство се случва по-малко от 24 часа след края на политическите консултации между президента и 6те парламентарни формации.
По Конституция мандатът се полага на първата политическа сила в новия парламент, в случая коалицията ГЕРБ-СДС, която
ще разполага със 7 дни, в които да предложи своя проектокабинет. Ако тя не успее да събере подкрепа в парламента,
следва втори опит със следващата по численост политическа сила, която е партията "Има такъв народ". Ако се стигне до
връчване на трети мандат, той се дава по преценка на държавния глава. Ако и този опит не сполучи, следва
назначаването на служебно правителство и предсрочни парламентарни избори.
От ГЕРБ-СДС ще търсят подкрепа за своя проектокабинет първо от парламентарните групи, от партиите, които стоят
идеологически най-близо до тях, обяви номинираният за премиер от ГЕРБ -СДС Даниел Митов след връчването на
мандата от президента Румен Радев. По думите на Митов, ГЕРБ-СДС първи ще поканят официално за консултации
"Демократична България", на разговори ще бъдт поканени и ПГ на "Има такъв народ". От ГЕРБ-СДС няма да търсят
подкрепа от БСП и ДПС, категоричен беше Митов.
Той посочи, че няма да бавят излишно процедурата. Ще се опитат да направят всичко възможно максимално бързо да
проведат необходимите разговори. Ако установят, че няма шанс техният проектокабинет да бъде подкрепен, ще взимат
оттам-нататък решения. На въпрос стои ли опция за връщане на мандата Митов каза, че всички опции са отворени.
Първият и основен приоритет пред новото правителство Даниел Митов посочи пандемичната криза, както и плановете за
икономическото възстановяване след нея. "Живеем в много турбулентни геополитически времена, в момента се чертаят
тежки геополитически разделения и линии, и България трябва да има много ясно позициониране, в синхрон със съюзите,
в които членува - НАТО и ЕС", каза още Даниел Митов. Той изтъкна, че предложеният състав на кабинет е амалгама
между приемственост и опит, и обновление. "Хора с ясни биографии, с добра професионална подготовка, които са готови
от първия ден от встъпването в длъжност, ако бъде приет този състав на кабинета, да работят така, че да можем да се
справим както с пандемичната криза, така и да предложим мерки за икономическо възстановяване след нея", каза още
Митов.
По-рано днес премиерът в оставка Бойко Борисов обяви министрите, номинирани за постове в кабинета. В него влизат 8
нови лица. Ето кои са имената, предложени от ГЕРБ-СДС за министри в бъдещия кабинет:
• Вицепремиер и министър на отбраната - Румен Христов.
• Министър на културата - Калин Вельов.
• Министър на туризма - Любен Дилов-син.
• Министър на външните работи - Екатерина Захариева.
• Министър на регионалното развитие - Александър Иванов.
• Министър на финансите - Кирил Ананиев.
• Министър на труда и социалната политика - Деница Сачева.
• Министър на правосъдието - Десислава Ахладова.
• Министър на здравеопазването - Костадин Ангелов.
• Министър на околната среда и водите - Ивелина Василева.
• Министър на икономиката - Жечо Станков.
• Министър на енергетиката - Делян Добрев.
• Министър на земеделието - Десислава Танева.
• Министър на спорта - Красен Кралев.
• Министър на образованието - Красимир Вълчев.
• Министър на транспорта - Росен Желязков.
• Томислав Дончев ще отговаря за еврофондовете.
"Вземете днес мандата и се опитайте с разум да говорите с тези хора. Дори да не се съгласят да ни подкрепят, ние сме
длъжни да говорим с тях. След като им потрябва мнозинство за важни теми, ние ще им отговорим със същото
високомерие", каза Борисов пред министрите, когато представяше структурата на правителството.
√ Чуждестранните инвестиции в имоти на минус от началото на годината
Чуждестранните инвестиции в сектора на недвижимата собственост в България са били отрицателни през първите 2
месеца на 2021 г., показват отчетните данни на БНБ. Това означава, че е имало повече сделки на чужденци, които са се
освободили от имотите си в България, отколкото такива, които са придобили.
За сравнение през същия период на миналата година инвестициите са били положителни – макар и само на стойност 200
000 евро.
Като цяло чуждестранните инвестиции у нас през първите 2 месеца на годината възлизат на общо 99 млн. евро, което е
57% спад на годишна база – тоест повече от 2 пъти по-малко за съответния период на 2020 г.
Реинвестираната печалба е най-големият дял – 76 млн. евро, което обаче е с над 200 млн. евро по-малко в сравнение с
2020 г.
Инвестициите чрез дългове, които чуждестранните компании майки са изплатили на дружествата си у нас възлизат на 37
млн. евро, което е с 66 млн. евро по-малко в сравнение с януари-февруари 2020 г.
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Инвестициите чрез дялов капитал – тоест чрез съсобственост в дадени компании – пък са отрицателни: -14 млн. евро. За
сравнение обаче през 2020 г. изтеглянето на дялов капитал е било още по-голямо през 2020 г., когато те са на минус 154
млн. евро.
Най-много инвестиции са дошли у нас от Нидерландия (31 млн. евро), Германия (16 млн. евро) и Обединеното кралство
(11 млн. евро).
√ България сред страните с най-голям спад на жертвите при катастрофи в Европа
Броят на смъртните случаи в автомобилни инциденти в България се понижава с 26% през 2020 г. спрямо 2019 г., показват
данни на Европейската комисия.
Това нарежда страната ни сред държавите в ЕС, в които е отбелязан най-голям спад по този показател.
Броят на смъртните случаи при катастрофи у нас се понижава от 105 на 1 млн. население през 2010 г. на 90 души на 1
млн. население и на 67 души на 1 млн. население през 2020 г.
За последните 10 години фаталните инциденти у нас са намалели с 40%, показват данните.
След понижението България е вече 4-тата страна в ЕС с най-много смъртни случаи при пътни инциденти, а не втора, както
по-рано.
В рамките на ЕС най-тежко е положението по пътищата на Румъния (85 жертви на 1 млн. население), Латвия (74), Литва
(63), България (67 жертви), Полша (65), Хърватия (58).
Най-малко жертви в рамките на ЕС има в Швеция (18 на 1 млн. население), Малта (21), Дания (27), Испания (29),
Ирландия (30), Германия (33). Средното за ЕС е 42.
През последните 10 години най-голям спад в смъртните инциденти на пътя е имало в Гърция (-54%) и Португалия (-43%),
Испания (-44%), Хърватия (-44%), Словения (-42%), България (-40%), Белгия (-40%). Ръст е имало в Нидерландия (+1%).
√ Къде отива боклукът на ЕС?
Износът на отпадъци от ЕС за страни извън блока е достигнал 32,7 млн. тона през 2020 г., сочат данни на европейската
статистическа служба Евростат. Това представлява ръст от 75% спрямо 2004 г.
Същевременно с това вносът на отпадъци от държави извън ЕС е намалял с 10% от 2004 година до 16 млн. тона през 2020
година.

Основната дестинация за износ на отпадъци от ЕС
Турция е най-голямата дестинация за износ на отпадъци от ЕС, с обем от около 13,7 млн. тона за миналата година, което
е над три пъти повече в сравнение с 2004 г. На второ място се нарежда Индия, която е получила близо 2,9 млн. тона
боклук от ЕС през 2020 година. Следват Великобритания (1,8 млн. тона), Швейцария (1,6 млн. тона), Норвегия (1,5 млн.
тона), Индонезия и Пакистан (по 1,4 млн. тона).
През последните години износът на отпадъци за Пакистан нараснал значително, като през 2004 г. към тази страна са били
изнесени едва 100 хил. тона отпадъци. За сметка на това експортът на отпадъци от ЕС към Китай е спаднал от пиковите
10,1 млн. тона през 2009 г. до 600 хил. тона през миналата година.
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Най-големият товар в експорта на отпадъци от ЕС
През 2020 година износът на отпадъци от черни метали (желязо и стомана) от ЕС възлиза на 17,4 млн. тона, което е над
половината (53%) от общия износ на отпадъци.
Основна дестинация оотново е Турция с 11,8 млн. тона, което се равнява на над две трети от отпадъците от черни метали
от ЕС. В същото време ЕС е внесъл 4,1 млн. тона отпадъци от черни метали, като почти една трета (32%) идват от
Великобритания.
Макар и в по-малък обем, значителни количества хартиени отпадъци също са били изнесени от ЕС. Изнесените 6,1 млн.
тона хартиени отпадъци са близо една пета (19%) от общия експорт на отпадъци от ЕС. От тях 1,6 млн. тона (26%) са
отишили в Индия. Следват Индоензия с 1,2 млн. тона (20%) и Турция с 0,9 млн. тона (15%). Внесени си обаче 2,2 милиона
тона хартиени отпадъци - най-много (900 хил. тона или 41%) от Великобритания.

√ Американският посланик в Русия се връща в САЩ за консултации
Американският посланик в Москва, Джон Съливан, се завръща обратно у дома тази седмица, за да обсъди връзката САЩРусия с членове на администрацията на президента Джо Байдън.
„Вярвам, че е важно за мен да говоря директно с новите ми колеги в администрацията на Байдън във Вашингтон за
текущото състояние на двустранните отношения между САЩ и Русия“, каза Съливан в изявление, публикувано от
посолството, и добави, че друга причина за пътуването му е фактът, че не е виждал семейството си от повече от година.
Заминаването на Съливан се случва около месец след отпътуването на руския посланик Анатоли Антонов от Вашингтон за
Москва, след като Джо Байдън описа Владимир Путин като „убиец“. Все още не е ясно кога отново ще замине за САЩ.
По-рано администрацията на Байдън обяви, че ще наложи санкции на Русия за намесата в президентските избори в САЩ
през 2020 година, както и заради участието в кибератаката срещу федерални агенции. Русия отрича да има пръст в
подобни действия. След това САЩ наредиха експулсиране на 10 руски дипломати, а в отговор Кремъл заклейми
решението като „абсолютно неприятелско и непровокирано“ и също изгони 10 американски дипломати.
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√ Москва кандидатства за световна столица на дизайна през 2024 г.
Москва кандидатства за предоставяне на статут "Световна столица на дизайна" през 2024 година. Това съобщи зам.началникът на отдела по предприемачество и иновационно развитие на град Москва Андрей Железняков,
информира ТАСС.
"Това е значимо глобално събитие и се надяваме, че усилията, които положихме, за да оформим молбата заедно с
експертната общност, ще донесат резултати. Това ще бъде огромен двигател за развитието на дизайнерската индустрия в
Москва и Русия като цяло", каза той на кръгла маса на партийната фракция "Единна Русия" и парламентарната асоциация
"Моята Москва".
По думите му, цифровата услуга "Модна карта на Москва" също се разработва съвместно със столичния комитет по
туризъм. Той ще включва карта на шоурумите и магазините на столични марки с готови маршрути. Услугата е насочена
към популяризиране на столични марки и помага на жителите на столицата и гостите на града да планират пазаруването
си.
Световната столица на дизайна е проект на Световната организация за дизайн, в рамките на който градът-победител
получава статут на Световна столица на дизайна за период от две години. През 2020 г. френският Лил получи този статут.
√ Си Дзинпин: Стремежът на Китай е към по-справедливо бъдеще, а не хегемония
Китай няма да се стреми към хегемония, независимо от това колко силен ще стане. Това заяви китайският президент Си
Дзинпин по време на Boao Forum on Asia, съобщи Си Ен Би Си. Лидерът на втората най-голяма икономика на планетата
призова за „по-справедливо и по-равностойно бъдеще”.
„Международните отношения трябва да бъдат водени чрез преговори и дискусии, а решенията за съдбата на света
трябва да се взимат от всички страни. Една или няколко страни не трябва да налагат своите правила на другите и светът
не трябва да бъде воден от едностранчивостта на няколко държави“, каза китайския държавен глава, без да посочва
конкретно САЩ, предаде Блумбърг.
В прикрита критика към опитите на САЩ да намалят зависимостта си от китайските вериги на доставки и да блокират
износа на стоки като компютърни чипове от най-висок клас, Си каза, че „всяко усилие за създаването на бариери и
разделения работи срещу икономическите и пазарните принципи и би единствено навредило на другите, без да
облагодетелства този, които стои зад тези действия“.
„В днешния свят имаме нужда от справедливост, а не хегомония. Колкото и силен да стане Китай, ние никога няма да
търсим хегемония и разширяване на сферата си на влияние. Китай няма да участва в оръжейна надпревара“, каза Си.
„Отправянията на заповеди към другите и намесата във вътрешните работи няма да бъдат обект на подкрепа“, добави
той.
Си говори по видео връзка пред повече от 2000 официални лица и бизнес ръководители, които присъстваха лично на
конференцията Boao Forum on Asia в южната островна провинция Хайнан. Конференцията е считана за азиатския вариант
на Световния икономичекси форум в Давос. Глобални лидери и ръководителите на Международния валутен фонд и ООН
също присъстваха дигитално на церемонията по откриването, съобщават местните медии. Във форума ще участват още
главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук, Илон Мъск от Tesla и Рей Далио от Bridgewater Associates.
√ Еврото се разменя за 1,2030 долара
Курсът на еврото остана над прага от 1,20 долара, информираха германски финансови издания.
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2030 долара.
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2051 долара.
√ Цените на петрола са на червено заради ръста на заразените с COVID-19 в Индия
Цените на петрола са на червено за втори пореден ден на фона на опасенията, че нарастващият брой на заразените с
COVID-19 в Индия ще доведе до спад на търсенето на гориво във третия най-голям вносител в света, предаде Ройтерс.
Към 8:55 часа българско време цената на сорта Брент се понижи с 0,43 долара, или 0,65%, до 66,14 долара за барел,
докато американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,42 долара, или 0,67%, до 62,25 долара за барел.
„Индия е водещ потребител на петрол, така че нарастващия брой на случаите и новите ограничителни мерки там ще
подкопаят перспективите за търсене“, коментира Равиндра Рао от Kotak Securities.
Днес индия съобщи за 2023 смъртни случая и 295 000 новозаразени за едно денонощие.
На пазарите се отрази и доклада на Американския петролен институт (API), според които запасите от суров петрол и
дестилати в САЩ са нараснали през седмицата, приключила на 16 април. Запасите от суров петрол са се увеличили с 436
хил. барела, докато анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха спад 3 млн. барела.
По-късно днес Енергийната информационна администрация на САЩ ще публикува официалните данни за американските
запаси.
√ Червена вълна заля световните фондови борси
Европейските акции записаха понижения в ранната търговия във вторник, след като предния ден достигнаха рекордни
върхове, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 4,69 пункта, или 1,06%, до 437,49 пункта. Немският показател DAX
отчете спад от 120,16 пункта, или 0,78%, до 15 248,23 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри
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59,71 пункта от стойността си, или 0,85%, до 6 940,37 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи със 77,04 пункта,
или 1,22%, до 6 219,65 пункта.
На пазарите натежаха най-вече резултатите на компаниите за тютюневи изделия British American Tobacco (BAT), Imperial
Brands и Swedish Match, чиито акции поевтиняха съответно с 6,64%, 6,23% и 2,65%. Тези движения дойдоха на фона на
информацията, че администрацията на американския президент Джо Байдън обмисля да задължи тютюневите компании
да намалят нивата на никотин във всички цигари, продавани в САЩ. Книжата на BAT са на път да регистрират найголемият си спад в процентно изражение от март 2020 г.
Бенчмаркът STOXX600 няколкократно регистрира рекордни стойности през този месец, като от началото на годината е
напреднал с над 10% - съпоставим резултат с този на американския широк индекс S&P 500.
„В абсолютно изражение е трудно да се каже, че пазарите са евтини“, коментира Джейсън Колинс, ръководител на
управление на портфейла на акции от SEI. „Ако трябва да ги сравним, европейските акции предлагат по-добра стойност
от американските“, добави той.
След силните финансови отчети на американски банки през миналата седмица, инвеститорите очакват резултати от
технологични гиганти, които помогнаха на американския пазар да се възстанови през миналата година.
В Европа очакванията са печалбите на компаниите от STOXX 600 да нараснат с повече от 55% през първото тримесечие,
сочат данни Refinitiv IBES, като по-голямата част от подкрепата идва от промишления сектор.
Акциите на BMW поскъпнаха. след като производителя на автомобили представи по-добри от очакваното резултати.
Предварителните данни показват печалба от 3,76 млрд. евро преди данъчно облагане - почти пет пъти повече, отколкото
по време на избухването на пандемията от COVID-19 година по-рано. Резултатите се дължат основно на по-високите цени
и силното търсене в Китай.
Цената на книжата на френския хранителен гигант Danone падна с 2,27%, след като компанията отчете 3,3% спад на
продажбите през първото тримесечие, тъй като карантинните мерки са се отразили на продажбите на бутилирана вода и
бебешки храни.
Акциите на швейцарския химически концерн Sika AG поскъпнаха с 0,89%, след като той повиши прогнозата си за
продажби през 2021 г.
Загуби на Уолстрийт
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса започнаха седмицата със спад, след като поевтиняването на акциите
в технологичния сектор засегна по-широкия пазар, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се понижи със 123,04 пункта, или 0,36%, до 34 077,63 пункта. Широкообхватният
измерител Standard & Poor’s 500 изтри 22,21 пункта от стойността си, или 0,53%, достигайки ниво от 4 163,26 пункта. И
двата показателя достигнаха рекордни върхове в петък. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете
спад от 137,58 пункта, или 0,98%, до 13 914,76 пункта.
Уолстрийт завърши миналата седмица с ръст, като и трите основни бенчмарка напреднаха с над 1%. S&P 500 и Dow
напреднаха с 1,38% и 1,18%, регистрирайки четвърто поредно седмично повишение, докато Nasdaq напредна за трета
поредна седмица.
Биткойнът понесе сериозни щети през уикенда, изтривайки около 19% от стойността си в рамките на два дни. Миналата
седмица криптовалутата достигна рекордна стойност от 64 841 долара. В понеделник тя започна да се възстановява.
Акциите на Tesla, която инвестира значителни средства в бикойна, поевтиняха с 3,4%, докато тези на наскоро
дебютиралата на борсата платформа за търговия с крипто активи Coinbase поевтиняха с 2,63%. За спада на цената на
книжата на производителя на електрически автомобили допринесе и катастрофа с кола на компанията близо до Хюстън,
при която загинаха двама души. Според властите на шофьорската седалка не е имало никой, което породи спекулации,
че пътниците са разчитали системата „Автопилот“ , за която от Tesla предупреждават, че не заместител на шофьорите и
изисква „активно наблюдение от водача“. Две американски агенции за транспортна безопасност разследват случая
„Винаги, когато грабващият заглавия актив се срива в момент, когато по-широкият пазар е на високи нива, това
обикновено води до негативни последствия за фондовите борси, дори те да са краткосрочни“, коментира Мат Мейли от
Miller Tabak.
Акциите на Coca-Cola поскъпнаха с 0,60%, след като финансовият отчет на компанията за първото тримесечие надмина
очакванията. Фирмата отчете печалба на акция от 0,55 долара при приходи от 9,02 млрд. долара, докато очакванията на
анализаторите бяха за печалба 0,50 долара за акция при приходи от от 8,6 млрд. долара.
Началото на сезона на отчетите окуражава инвеститорите, особено след силните резултати на банките. Печалбите във
финансовия сектор са със 38% по-високи от очакваното, докато при другите компании от S&P 500, представили своите
отчети, печалбите са с 12% по-високи от прогнозираното, сочат данни на Credit Suisse.
В петък UBS повиши прогнозата си за представянето на S&P 500 за годината. Според компанията S&P 500 ще завърши
2021 г. на 4400 пункта, което е приблизително 5% над нивото, на което бенчмаркът затвори в петък.
Сериозен спад на Nikkei 225
Водещите индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно понижения във вторник, следвайки
спада на Уолстрийт.
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се срина с 584,99 пункта, или 1,87%, до 29 100,38 пункта.
Акциите на Softbank, Toyota и Fast Retailing поевтиняха съответно с 1,84%, 1,22% и 2,17%
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite записа спад от 4,61 пункта, или 0,13%, до 3 472,94 пункта, докато
по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 1,68 пункта от стойността си, или 0,07%, завършвайки сесията при ниво
от 2 72,68 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng напредна с 29,58 пункта, или 0,1%, до 29 135,73 пункта.
Южнокорейският показател Kospi се повиши с 21,86 пункта, или 0,68%, до 3 220,7 пункта.
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В Австралия индексът ASX200 регистрира спад от 47,8 пункта, или 0,68%, до 7 017,8 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX
отчете ръст от 2,28 пункта, или 0,44%, до 522,85 пункта. BGBX40 се повиши с 0,33 пункта, или 0,28%, до 117,56 пункта.
BGTR30 напредна с 1,46 пункта, или 0,26%, до 563,95 пункта. BGREIT се повиши с 0,75 пункта, или 0,52%, до 145,67 пункта.
Банкеръ
√ У нас се повишава интересът към азиатски и африкански валути
Пътешествениците вече се оглеждат за нови дестинации. Страните, които разчитат на туризма, отдавна кроят планове за
летния сезон. Някои от тях разчитат на ваксинацията, която да им осигури защитени от Ковид гости. Други държави пък
дават по-голяма свобода на туристите и на място ще осигурават евентуално ваксина или ще поемат разходите по
карантиниране при необходимост. Някои туристически дестинации са отворени към използването на долар или евро, но
при пътуване до други страни е по-добре да разполагате с местна валута.
От началото на тази година се отбелязва значителен нарастващ интерес към дирхама. Друга търсена валута, според
дилърите на инвестиционно злато, сребро и валута Tavex, е египетският паунд, който почти не се намира в момента у нас,
както и доминиканското песо.
Причината за този интерес към екзотични валути, според експертите се корени в по-честите пътувания към топли
дестинации, като Дубай, Обединените Арабски Емирства и Египет, които през нормални времена са тенденция в този
период от годината, а сега са своеобразно "бягство“ от социалната изолация.
Според експерти от една от водещите туристически агенции у нас - Rapsody Travel Bulgaria, през последните няколко
месеца определено се отчита интерес към пътувания до Египет, главно с чартърни полети.
Ситуацията е много динамична, така че трудно може да се говори за траен повишен интерес към дадена дестинация, тъй
като мерките срещу корона вируса представляват относителна величина за кратко време.
Сред европейските валути, които определено страдат от липса на внимание, най-желани са сръбските динари. Вероятно
дестинацията е предпочитана от българите най-вече заради по-краткото разстояние.
Според финансовите експерти, интересът към валутата расте пропорционално на рекламирането на дадена туристическа
дестинация. На хората им се пътува много и следят всяка възможност, за която има публична информация. В момента,
например, се повишава и интересът към турската лира, която всяка година нараства през април месец, когато е
Фестивалът на Лалето, привличащ милиони туристи в по-нормални времена.
√ ЕК и Португалия очакват начало на преговорите със Скопие и Тирана до юли
Заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович и представителят на португалското
председателство на Съвета на ЕС Ана Закариаш са изразили своята надежда, че преговорите за разширяване с Република
Северна Македония и с Албания ще започнат до юли, съобщава БТА.
Председателството обсъжда въпроса с властите в София и в Скопие с подкрепата на ЕК, отбелязва Ана Закариаш. "В
България току-що имаше избори, ще продължим разговорите, за да видим дали можем да постигнем това, което
очакваме по време на председателството - начало на преговорите с двете държави", добавя тя. Съветът на ЕС ще
обсъжда този въпрос отново през юни.
Европейската комисия очаква преговорните рамки за Скопие и Тирана да бъдат одобрени. Според ЕК Скопие изпълнява
всички необходими изисквания за начало на преговорите.
Българският постоянен представител в ЕС посланик Димитър Цанчев е заявил пред участниците в онлайн заседанието на
Съвета по общи въпроси, че според нашата страна Скопие не изпълнява договора за добросъседство. "Подкрепяме
политиката на разширяване на ЕС при стриктно спазване на всички критерии", е добавил той. По неговите думи България
остава готова за диалог, съобщава БТА.
√ "Пандемичните" петролни резерви са на изчерпване
Безпрецедентното количество петролни резерви, натрупани по време на пандемията от коронавируса, които
затлачиха пазара на черно злато, вече са почти изчерпани. За радост на производителите това води до ръст на
цените, което пък всява ужас у потребителите.
Едва една пета от излишъка, съхраняван в резервоарите на страните с развити икономики по време на петролния колапс
през 2020-та, е останал в наличност през февруари, показва официалната статистика на Международната енергийна
агенция. Оттогава насам тези постни останки са се стопили, като дори натрупаните на плавателните съдове в морето и в
ключовото хранилище в Южна Африка количества са изчерпани.
Промяната в баланса идва в момент, когато ОПЕК и приятели предпазливо започват да връщат на пазара част от
задържаните заради ценовия срив количества суровина, а все още неувереното икономическо възстановяване
съживява глобалното търсене на горивото. То повиши котировките на суровия петрол в близост до 67 щ. долара за
барел - мехлем за душата на производителите и растяща тревога за правителствата, които не искат
инфлационен взрив точно сега.
"Търговските запаси от суров петрол на територията на страните членки на ОИСР вече са слезли до средните за
последните пет години количества", посочва Ед Морс - шеф на звеното за проучване на пазарите на суровини в
"Ситигруп". Той допълва, че "каквото е останало от излишъка почти изцяло е съсредоточено в Китай, който трупа
постоянни петролни резерви".
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По оценка на Международната енергийна агенция петролните запаси на развитите икономики са едва с 57 млн.
барела над средното количество за периода 2015-2019-та срещу върховите 249 млн. барела през миналия юли.
Все пак процесът на редукции не е приключил напълно. Значителен излишък е останал в крайбрежните води на
китайската провинция Шандун, макар че той може да е предвиден за захранване на новите китайски рафинерии.
Контрастът сега е твърде ярък спрямо миналата година. Тогава повсеместните карантини орязаха търсенето на
суровината с 20%, а търговският гигант Gunvor Group се вайкаше, че площите за съхранение на добитото черно злато ще
свършат.
Спадът на резервите
В САЩ складовите запаси от суров петрол на практика са разчистени. Общото количество суровина и преработени
продукти в края на февруари е намаляло до 1.28 млн. барела - равнището отпреди избухването на пандемията от COVID19, информира министерството на енергетиката на страната. През миналата седмица петролните резерви на Източното
крайбрежие са намаляли до най-ниското си количество за последните поне 30 години.
Спад има и в запасите на националния Стратегически петролен резерв - система от взаимно свързани солни кухини,
използвани за съхранение на гориво при извънредна обстановка. Търговци и петролни компании са
получили разрешение от бившия американски президент Доналд Тръмп да натрупват временно свръхпроизводството си
в тези пространства и през миналите месеци те безшумно са изнесли около 21 млн. барела оттам, твърдят добре
запознати с въпроса лица.
Петролният излишък, съхранен на плавателни съдове в световния океан също се топи. Корабите, превърнати в плаващи
хранилища за суров петрол след запълването на наземните складове, също се изпразват. През последните две седмици
съхраняваните на тях количества са намалели с 27% - до 50.7 млн. барела - най-ниското количество за последната година,
по данни на IHS Markit.
Изключително показателно е изчерпването на суровия петрол в хранилището на жизнено важния от гледна точка на
логистиката център Салданя на западното крайбрежие на Южна Африка. Той е предпочитан от търговците, защото им
позволява бързо да изпращат товари до различни пазари. Натрупаните на терминала резерви ще паднат до 24.5 млн.
барела - най-малкото количество за последната година, по данни на корабни компании.
За ръководената от Саудитска Арабия и Русия 23-членна коалиция "ОПЕК+" тези редукции са награда за смелата
стратегия, която те приеха преди година. Алиансът оряза добива на черно злато с 10 млн. барела на ден през април 2020а - грубо 10% от глобалното предлагане - и в момента тече процес по предпазливото им възстановяване.
Картелът
нееднократно е заявявал, че основната му цел е петролните запаси да се нормализират, макар че не е ясно дали ще
отвори кранчето след като постигне тази цел. Щедрите приходи от високите цени в миналото съблазниха ОПЕК да държи
производството изкъсо дори след като бяха постигнаха желаните запаси.
За страните-потребителки на черно злато редукцията на петролните запаси е направо проклятие. Шофьорите в
Калифорния вече недоволстват, че плащат почти 4 щ. долара за галон бензин, показват данни на американския автоклуб
"ААА". Индия, която е основен вносител на суровината, се оплаква от финансовата тежест на катерещите се петролни
котировки.
За добро или за лошо тази промяна на баланса ще продължи. С подема на търсенето глобалните складови запаси ще
намаляват с по 2.2 млн. барела на ден през второто полугодие, което ще качи цената на сорт "Брент" до 74 долара за
барел и дори повече, по оценка на "Ситигруп".
Знакова годишнина
Черното злато сорт WTI скочи над 64 щ. долара за барел точно година след като котировките на фючърсните контракти на
базовия американски лек суров петрол потънаха под нулата и приключиха търговската си сесия в Ню Йорк на 20 април
2020-а с цена минус 37.33 долара за барел. Сривът се случи след като пандемията затвори по домовете домакинствата и
бизнеса, а ключовите производители Саудитска Арабия и Русия наводниха пазара със суровината в хода на избухналата
ценова война между тях. Впоследствие те поумняха и свиха рязко предлагането, а цените постепенно тръгнаха нагоре.
От началото на 2021-а черното злато е поскъпнало с над 30% под влияние на оптимизма, че съживяването на
икономическата активност ще увеличи потреблението и ще продължи да изчерпва натрупаните запаси.
Фючърсните контракти на петрола сорт WTI с доставка през май поскъпнаха до 64.21 долара за барел в 10 ч. лондонско
време на 20 април 2021-а, а по-активно търгуваните договори с доставка през юни се изкачиха до 64.33 долара за барел.
В късната следобедна търговия цените се укротиха под 64 долара за барел.
Базовият сорт "Брент" за доставка през юни скочи за кратко над 68 долара за барел, след което омекна до 67.51 долара
за барел.
Фактор за повишението на петролните котировки на 20 април е и орязването на производството на Либия под 1 млн.
барела на ден заради бюджетни спорове. Националната нефтена корпорация съобщи, че централната банка е отказала
да даде пари на енергийния сектор, което е принудило местните производители да помпат по-малко.
Cross.bg
√ От 21 април производителите на плодове и зеленчуци кандидатстват за краткосрочни кредити
От 21 април до 30 юни 2021 г. ще се приемат документи за предоставяне на краткосрочни кредити на производителите
на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2021 г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие"
отпусна 12 млн. лв. за краткосрочни кредити. От тях 3 млн. лв. се разпределят в помощ на оранжерийното производство.
Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 1.5 % и следва да бъдат погасени до 30 юни 2022 г.
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На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схеми за обвързано
подпомагане за плодове и за зеленчуци (полски и/или оранжерийни), реколта 2021 г. Градинарите и овощарите трябва
да са подавали поне 3 г. назад заявяване за обвързано подпомагане за плодове и/или за зеленчуци (за Кампания 2018,
за Кампания 2019 и за Кампания 2020 г.). Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане
по схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за 2021 г.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие" са публикувани указанията по схемата за кредитиране.
√ ЧЕЗ осигури шест нови стипендии за ученици от XII клас
Победители в деветото издание на конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ" за ученици станаха по двама
дванайсетокласници от ПГТЕ „Хенри Форд" - гр. София, БПГ „Ичко Бойчев" - гр. Благоевград и ПГТЕ „Христо Ботев" - гр.
Монтана. Те получават стипендии за втория учебен срок на 2020-2021 година в размер на 600 лева и възможност да
кандидатстват с оценката от конкурса в четири висши учебни заведения - Техническия университет в София, Колежа по
енергетика и електроника, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски" и Висшето транспортно училище „Т.
Каблешков".
Тази година финалният трети кръг на конкурса се проведе онлайн на 16.04.2021 г., при пълно спазване на
противоепидемичните мерки в страната. До него достигнаха отборите на шест професионални гимназии с
електротехнически профил на територията на Западна България - БПГ „Ичко Бойчев" - Благоевград, ПГ „Акад. С. П.
Корольов" - Дупница, ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров" - София, ПГТЕ „Хенри Форд" - София, ПГТЕ „Хр. Ботев" - Монтана, ПТГ „Н. Й.
Вапцаров" - Враца.
„Преди всичко искам да ви поздравя за това, че стигнахте до финала на конкурса, въпреки предизвикателствата и
условията, в които се готвехте за състезанието тази година. Запазете своя устрем, желанието за успех и знания. И не
забравяйте, добрият екип винаги е част от успеха", каза Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България в
поздравление, излъчено онлайн пред участниците във финалния кръг.
Конкурсът „Стани стипендиант на ЧЕЗ" е една от най-ранните инициативи на ЧЕЗ за насърчаване на професионалното
образование в България. Той стартира през 2012 г. като част от графика на Министерството на образованието и науката за
националните състезания по професии. Целта на състезанието е да намери, подкрепи и мотивира талантливите
специалисти по електротехника. През годините програмата се разрасна и ЧЕЗ вече осигурява и стипендии на студенти,
както и на сираци и полусираци. Повече подробности за „Стани стипендиант на ЧЕЗ" може да бъде намерена на
сайтовете www.stipendiant.com и https://energyforthefuture.cez.bg.
√ Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) подпомага подобряването на българската летищна
инфраструктура
Черноморската банка за търговия и развитие (ЧТБР), заедно с група международни институции за развитие и търговски
банки, подкрепя концесията и програмата за капиталови разходи на Летище „София". ЧТРБ участва с 73 милиона евро,
които са част от общо 240 милиона евро финансиране, предоставено на SOF Connect AD, дружеството със специална
инвестиционна цел с мажоритарен собственик Meridiam Eastern Europe Investments SAS.
Проектът е една от най-големите концесии и един от най-големите проекти с публично-частно партньорство (ПЧП) в
България до момента. Заемът от ЧТБР е предназначен за неговия първи етап и ще подпомогне участието на частния
сектор в транспортната инфраструктура. Освен това заемът ще подпомогне надграждането и модернизацията на
съществуващото летище, което е най-голямото международно летище в страната.
Общата стойност на първия етап от проекта е 480 милиона евро, а международният фонд "Меридиам" осигурява 240
милиона евро собствен капитал за него.
Дмитрий Панкин, президент на ЧТРБ каза: „Подкрепата на ключова инфраструктура в Черноморския регион остава
основен приоритет. Много се радваме да бъдем част от този проект, който ще подобри свързаността на страната, ще
стимулира туризма и ще доведе до икономически растеж в България, след стабилизиране на пандемичната ситуация."
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Международната финансова корпорация (IFC), Kommunalkredit
Austria AG, Societe Generale и УниКредит Булбанк АД също участват във финансовия пакет.
SOF Connect AD, с водещ акционер „Меридиам", получи 35-годишна концесия (до 2055 г.) от Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България за инвестиране, развитие,
експлоатация и поддръжка на Летище „София", включително проектирането и строителството на нова сграда на
пътнически терминал и свързаната с нея инфраструктура.
Основан през 2005 г., „Меридиам" е френски инвестиционен фонд и фирма за управление на активи. Тя е
специализирана в разработването, финансирането и дългосрочното управление на устойчива публична инфраструктура в
три основни сектора: мобилност, енергиен преход и околна среда и социална инфраструктура.
√ Русия засилва военната си активност в Черно море
Русия във вторник засили военните учения в Черно море, а Вашингтон определи предстоящото затваряне на ключови
водни пространства около Украйна и Крим от Москва като "непровокирана ескалация", предава "Франс прес". Ученията
идват в момент, когато напрежението между Москва и Запада се покачва след засилената руска военна активност по
границата с Украйна и в Черно море.
В изявление на руското министерство на отбраната се казва, че над 20 руски военни кораба са участвали в съвместни
учения с изтребители на военновъздушните сили във вторник. Военноморските съдове включваха фрегати, ракетни

20

кораби и противоподводни кораби и бяха придружени от ескадрили бойни самолети, летящи „на изключително ниска
надморска височина при трудни метеорологични условия".
Министерството на отбраната съобщи още, че в Крим са преместени над 50 бойни самолета.
В отделно изявление се казва, че руският Черноморски флот също е провел маневри, в които е участвал
противодиверсионен отряд и са включени „подводни бойни учебни мисии".
Ученията идват, след като миналата седмица руските информационни агенции, цитиращи министерството на отбраната,
съобщиха, че Москва възнамерява да затвори части от Черно море за чуждестранни военни и други кораби за шест
месеца. Подобен ход може да засегне достъпа до украински пристанища в Азовско море, което е свързано с Черно море
чрез Керченския проток на източния край на Крим.
Държавният департамент на САЩ в понеделник определи плана като "непровокирана ескалация в продължаващата
кампания на Москва за подкопаване и дестабилизиране на Украйна".
Европейският съюз го нарече "силно тревожно развитие", докато НАТО също изрази "загриженост" и призова Русия да
гарантира "свободен достъп" до украинските пристанища.
През последните седмици Русия разположи десетки хиляди войници по границите си с Украйна и срещу Крим, за които
министърът на отбраната Сергей Шойгу заяви, че са „тренировъчни учения" в отговор на „заплашителни" действия на
НАТО.
Украйна се бори с проруските сепаратисти на изток от 2014 г. в конфликт, избухнал след анексирането на Крим от Русия.
√ Facebook скоро ще предлага нови услуги
Facebook обяви няколко нови услуги, върху които социалната мрежа работи и ще предлага скоро. Аудиото е новата
сфера, в която компанията ще полага усилия, заради увеличения интерес към тези услуги, пише NOVA
Една от новите функции ще е Live Audio Rooms. Тя ще позволи на потребителите да участват в гласови разговори, които
ще са организирани във виртуални стаи по различни теми. Функцията е сходна с тази на придобилото популярност през
последните месеци приложение Clubhouse. Тя ще е достъпна през Facebook и приложението Messenger.
Популярните личности ще могат да участват и в платформата Stars, чрез която да печелят пари от гласовите чатове. Това
ще става чрез абонаменти, платен достъп до гласови чатове и др.
Друга услуга е Soundbites. Чрез нея потребителите ще могат да споделят и да слушат кратки звукови файлове. Това може
да музика, новина, коментар и т.н. Зукърбърг я определя като своеобразна аудио версия на TikTok.
Facebook ще обърне по-голямо внимание и на подкастовете. Компанията планира да направи секция за подкастове, в
която потребителите ще могат да откриват интереси за тях предавания, а създателите им - да ги споделят. Не се изключва
и партньорство с вече съществуваща подкаст платформа.
Зукърбърг споделя, че основната цел на новите услуги е да се дадат повече възможности на създателите на съдържание.
Аудио услугите ще имат и субтитри за хората с увреден слух.
Facebook не дава конкретни срокове за старт на новите услуги. Експериментите с Live Audio Rooms започват сега, като
целта е услугата да е достъпна масово през лято. За останалите услуги компанията също спомена, че ще са достъпни в
близките месеци.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
Проектокабинетът на ГЕРБ е ясен. Какво следва?;
Как с кражба на лични данни жена от Сопот изтегли 40 000 лв. бързи кредити;
След становището на Европейската агенция по лекарствата за ваксината на "Джонсън и Джонсън" - какви са
препоръките на българските власти за използването й - разговор с Богдан Кирилов;
Третата вълна. Мария Чернева - очи в очи с пандемията;
С какви трудности българските курорти ще посрещнат летния сезон?;
Редно ли е грандовете в европейския футбол да се отделят в собствена суперлига?;
Нова телевизия, „Здравей България"
В очакване на премиера в оставка - на живо от Народното събрание. Ще застане ли пред депутатите Бойко
Борисов, ден след операцията му?;
На ход са ГЕРБ. Какво ще се случи с мандата за правителство на първата партия - разговор с номинирания за
вицепремиер Румен Христов;
Ще се стигне ли до нови избори и служебен кабинет - гост проф. Александър Маринов - председател на
Стратегическия съвет към президента;
Вандализъм в центъра на Ловеч - тийнейджъри трошат закрития мост на Кольо Фичето.
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Милиардите от ЕС и за фотоволтаици на всеки покрив;
в. 24 часа - С трима бивши техни за министри ГЕРБ пита Слави и ДБ за подкрепа;
в. 24 часа - Русия гони двама първи секретари на посолството ни в Москва;
в. Монитор - Педиатри връщат деца, ако нямат COVID тест;
в. Телеграф - COVID в комбина с пролетните вируси;
в. Труд - Слави гласи кабинет с ДБ;
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Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Поправка в закон дава шанс на Лозан Панов да опита за президент и да остане съдия;
в. 24 часа - ГЕРБ плаща 2,7 млн. лв. заплати, Слави дал само 2000 лева. "Да, България" дарена с биткойни;
в. 24 часа - "Соф Кънект" поема летището, плати първите 660 млн. лв.;
в. 24 часа - Шефовете на БНР и БНТ в епистоларен спор;
в. Монитор - КС отмени новата 10-годишна абсолютна давност за дълговете;
в. Монитор - Инспектори погват строежите по морето;
в. Телеграф - Пандемията удари капанчето на плажа;
в. Телеграф - Митрополит заклейми гей парада в Бургас;
в. Телеграф - Спират строежите в центъра на София;
в. Труд - Спортен адвокат движи законите на държавата;
в. Труд - Прокурорът, разследващ главния, е без контрол;
в. Труд - Без PCR тестовете за влизане в България;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Ива Митева, председател на Народното събрание: Ще направя всичко, за да няма напрежение в пленарната
зала;
в. Монитор - Д-р Марта Михайлова, генетик: Спада продължителността на живота и това е притеснително;
в. Телеграф - Проф. Пламен Павлов, съавтор на новото помагало по история: Българските царици бранели държавата;
в. Труд - Димитър Дъбов, делегат на 50-ия конгрес на БСП пред Труд: Лозунгът "срутището ГЕРБ" срути само БСП;
Водещи анализи
в. 24 часа - Валери Найденов в анализ: Може би назрява преврат?;
в. Монитор - Пощадете детската психика;
в. Телеграф - Безучастността е най-доброто алиби;
в. Труд - Трудните времена и слабите лидери;
в. Труд - Рекордьори сме по разтурени парламенти.
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.
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