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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
В. Дума 
 
√ АИКБ: Ръстът у нас трябва да е най-малко 6 на сто 
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, 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. 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. 
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, твърдят от АИКБ. Освен това стимулирането на инвестиционната активност на 
предприятията 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. 
 
Икономически живот 
 
√ Без да пита бизнеса, БФБ консултира промени в метода за изчисляване на SOFIX  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) реагира остро на публикуваното в сайта на Българска фондова 
борса – София АД съобщение за иницииране на консултации за обсъждане на съществени промени в методологията за 
изчисляване на индекса SOFIX. 
От АИКБ са в недоумение защо освен до Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), 
Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска асоциация на дружествата за допълнително 
пенсионно осигуряване (БАДДПО) и Асоциация на банките в България (АББ), поканата не е адресирана и до 
организацията на емитентите, която последователно и консистентно полага усилия за развитието на българския 
капиталов пазар и за положително възприемане на статута на емитентите в диалог и сътрудничество с инвестиционната 
общност и всички институции на капиталовия пазар. 
„Внезапно обявените консултации от Съвета на директорите на БФБ-София АД в период, в който традиционно 
емитентите са ангажирани с годишните консолидирани финансови отчети и отчитане на резултатите от 
първото тримесечие и в условията на усложнената ситуация, свързана с епидемиологичната обстановка, 
предизвикателствата пред бизнеса, породени от COVID-19 и засилването на икономическа криза като последствие 
от пандемията и изолацията, за пореден път, в рамките само на няколко месеца, доказва липсата на желание за 
прозрачност, диалог и съгласуваност с участниците на капиталовия пазар в България от страна на БФБ-София АД“, 
заявяват от АИКБ в писмо до Изпълнителния директор на БФБ. 
Според АИКБ, за да бъдат максимално ефективни публичните консултации по толкова съществен за капиталовия ни 
пазар въпрос, какъвто е променяната в методологията за изчисляване на SOFIX, който самата БФБ-София АД е обявила за 
свой официален индекс, те трябва да обхващат максимално широк кръг от заинтересовани лица с познания и експертиза, 
които биха допринесли за приемането на обективни и справедливи решения. Обявеният едномесечен срок за 
получаване на становища, също както и кръгът лицата, до които е адресирана покана за участие в консултациите, е 
крайно недостатъчен. 
Работодателите искат от ръководството на БФБ мерки за подобряване на комуникацията и диалога с бизнес средата с 
оглед повишаване на доверието в българския капиталов пазар в съответствие със стандартите и добрите практики на 
корпоративното управление. 
Сред мотивите на БФБ за предлаганите промени са: 

1. Постигане на по-голяма диверсификация в рамките на индекса 
2. Увеличаване на секторната представителност на индекса 
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3. Увеличаване на корелацията с движението на основните измерители на международните капиталови пазари 
4. Създаване на равнопоставена среда за всички емитенти на борсата 
5. Повишаване на привлекателността на индекса като възможност за структуриране на продукти върху него 

 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ КЕВР утвърди със закъснение по-висока цена на газа от 1 април 
Въпреки резкия скок цените на топлоенергията и на тока няма да се променят, реши регулаторът 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди със закъснение цената на природния газ от 1 април. Тя е в 
размер на 33,19 за мегаватчас (без акциз, ДДС и такси за съхранение и пренос), което означава, че цената се повишава с 
почти 16 на сто. 
На 1 март КЕВР утвърди цена от 28,64 лева за мегаватчас за природния газ, който "Булгаргаз" продава на своите клиенти. 
Решението на регулатора беше забавено заради проверка на енергийното министерство в "Булгаргаз". Причината е 
косвено и КЕВР. През март от газовата компания поискаха цена на газа от 32,32 лева за мегаватчас, което е ръст от 
12,85%, от 1 април. Но в КЕВР прецениха, че има надвзети приходи и повишението може да бъде смекчено и да е 12% до 
32,09 лева. 
На базата на надвзетите приходи днес (21 април) КЕВР не се съобрази с искането на "Булгаргаз" за повишение на цената 
на газа до 33,38 лева за мегаватчас. 
Министерството на енергетиката се сезира именно поради съобщението за надвзети приходи и това забави процедурата 
за определяне на цената на газа. В крайна сметка институцията прецени, че няма проблем в "Булгаргаз" и от 
дружеството поискаха от КЕВР да утвърди цената на газа, но вече повишението е по-голямо. 
Природният газ поскъпва заради ситуацията на петролните пазари и цената на дериватите, които са заместители на газа 
(мазут и газьол), както и заради поскъпването на природния газ на европейските борси, уточняват още от КЕВР в своето 
решение. 
Решението се взима и на базата на условията по договорите на "Булгаргаз" с "Газпром Експорт", както и за вноса на газ от 
Азербайджан. 
Въпреки рязкото повишение цените на парното и топлата вода, както и на електроенергията, произведена по 
комбиниран способ, няма да се увеличат, отбелязват още от КЕВР. 
От "Булгаргаз" очакват, че цената на природния газ ще продължи да расте и през следващите месеци. Това се 
потвърждава и от анализи на Международната агенция по енергетика (МАЕ), които показват ръст на търсенето на 
суровината в Европа, при това на руския тръбен газ. 
 
√ България е сред страните в ЕС с най-голям спад на заетостта през 2020 г. 
Пандемията от коронавируса повлия върху трудовия пазар на общността 
България е една от страните с най-голям спад на заетостта през 2020 година, показват данни на Евростат. През миналата 
година делът на заетите във възрастовата група 20-64 години у нас достига 73,4%, което представлява понижение от 1,6 
пункта спрямо данните за 2019 година. 
Пред нас се нареждат единствено Ирландия (спад от 1,7 пр.п. до 73,4%) и Испания (спад от 2,3 пр.п. до 65,7%). 
Като цяло трудовият пазар през миналата година е изцяло под влияние на пандемията от коронавируса, показват още 
данните на Евростат. Само в три държави има увеличение на заетостта и това е най-видимо в Малта (ръст от 0,6 пр.п. до 
77,4%) и Полша (+0,6 пр.п. до 73,6%), както и в Хърватия (+0,2 пр.п. до 66,9%). 
Средно в ЕС заетостта във възрастовата група 20-64 години е 72,4%, което представлява понижение от 0,7 пункта спрямо 
нивото от 2019 година. 
 

https://www.investor.bg/energetika/472/a/bulgargaz-poiska-poskypvane-na-prirodniia-gaz-s-pochti-13-prez-april-323690/
https://www.investor.bg/energetika/472/a/energiinoto-ministerstvo-ne-otkri-problemi-pri-proverkata-si-v-bulgargaz-326306/
https://www.investor.bg/surovini/365/a/dostavkite-na-ruski-gaz-v-evropa-se-uvelichiha-s-18-v-nachaloto-na-2021-g-326341/
https://www.investor.bg/surovini/365/a/dostavkite-na-ruski-gaz-v-evropa-se-uvelichiha-s-18-v-nachaloto-na-2021-g-326341/
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Източник: Евростат 

 
Понижението е по-явно при мъжете - заетостта достига 78,1% спрямо 79% година по-рано. При жените през 2020 година 
заетостта намалява от 67,3% до 66,8%, показват още данните. Така разликата между заетостта между мъжете и жените в 
ЕС намалява до 11,3 пункта. 
Най-високо е нивото на заетост в ЕС в Швеция - почти 81 на сто от хората в активна трудова възраст имат работа. На 
обратния полюс е Гърция, където заетостта достига едва 61,1%. 
 
√ Германският съд отвори пътя за ратификация на Европейския фонд за възстановяване 
Решението е част от съдебен спор, заведен в края на март, който блокираше помощта за европейските икономики 
Конституционният съд на Германия позволи на страната да ратифицира фонда на Европейския съюз за възстановяване от 
пандемията в размер на 800 млрд. евро, като премахна пречката, която блокираше ключовата икономическа програма, 
докато делото е висящо, съобщи Bloomberg. 
„Основното дело не е само по себе си недопустимо или без основание. Но въз основа на обобщена проверка не 
изглежда вероятно съдът да установи нарушение на конституцията“, се казва в изявление на Федералния 
конституционен съд на страната. 
Огромният план за стимулиране е същинският икономически отговор на региона на предизвиканата от пандемията 
криза, състоящ се от безвъзмездни средства и заеми, които ще се предоставят предимно на най-тежко засегнатите 
страни от ЕС. Забавянето на пакета би могло да изложи блока на риск от още по-голямо изоставане спрямо други 
напреднали икономики, след като неуспешното разпространение на ваксините вече помрачи перспективите за 
възстановяване.  
Фондът не създава преки задължения за страната. Не може обаче да се изключи, че рисковете от продължителността на 
програмата и ограниченото участие на парламента могат да нарушат конституцията, посочват магистратите, които все пак 
ще разгледат оспорените въпроси. 
Решението е част от съдебен спор, заведен в края на март от името на политическа група Buendnis Buergerwille, която 
заяви, че ЕС няма право да издава дълг за финансиране на програмата си за възстановяване. 
Комисията няма право да набира дълг на капиталовите пазари без ратификацията на всички 27 държави членки на ЕС. В 
случая с Германия това изисква подпис на президента Франк-Валтер Щайнмайер, който вече може да одобри сделката. 
Важно е обаче, че германските конституционни съдии обявиха, че трябва да изпратят съдебния спор до Съда на ЕС за 
насоки, като този трибунал в крайна сметка може да спре фонда, ако приеме, че нарушава правилата на блока. 
Германският съд също може по-късно сам да се произнесе срещу него, казаха съдебни представители. 
Оспорващата група беше категорична, че е оставена вратичка за окончателно решение срещу фонда. Това означава, че 
съдебното производство в крайна сметка ще определи дали Германия е нарушила конституцията си, като е приела 
инструмента, и дали комисията е превишила правомощията си. 
 
√ Седем нови срещу само три затворени ядрени реактора в последните месеци 
Произведената от ядрените централи по света електроенергия намалява с най-резките темпове от аварията във 
Фукушима насам 
В последните месеци в света са заработили повече ядрени реактори, отколкото са били изведени от експлоатация, 
показва анализ на Международната агенция по енергетика (МАЕ). През втората половина на 2020 година и първото 
тримесечие на 2021 година са били пуснати седем реактора, а само три са спрени. 
В този период Беларус и Обединените арабски емирства пуснаха в търговска експлоатация своите първи ядрени 
централи. Ръст на произведената енергия отчитат Китай (5%) и Русия (3%). 
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Но като цяло ядрената енергия през 2020 година, както и цялата енергетика, е сериозно засегната от пандемията от 
коронавируса. Произведената от ядрените централи електроенергия намалява с 4% и това е най-резкият спад след 
аварията във Фукушима през 2011 година. 
Най-сериозно е намалението в Япония - с 33%, следвани от Европа (-11%) и САЩ (-2%). 
Понижението в Европа се дължи основно на свитото потребление на енергия през миналата година. В допълнение някои 
реактори останаха по-дълго в планов ремонт, а други непланирано спряха за ремонт. Тези дейности бяха съпроводени и 
от течащата процедура по извеждане от експлоатация на стари реактори. 
Големият спад в Япония пък се дължи на временното спиране на работата на реактори, които не отговарят на обновените 
правила за сигурност при терористични атаки, посочват още от МАЕ. 
Прогнозите за 2021 година са, че произведената ядрена енергия ще се повиши с 2%, тоест няма да успее да навакса 
загубите от миналата година. Очакванията са, че още 10 реактора могат да бъдат въведени в експлоатация до края на 
годината, сред които четири в Китай. 
Слаб ще е ръстът на произведената енергия от ядрените централи в развитите икономики и секторът ще остане с 6% под 
нивата от 2019 година. Въпреки това обаче ядрените централи остават най-големият единичен източник на 
нисковъглеродна енергия в тези държави. 
В САЩ спадът на произведената ядрена електроенергия ще продължи и през 2021 години заради плановете за закриване 
на пет реактора до края на годината. Така производството ще остане с 4% под нивото отпреди коронакризата. 
В Япония обаче се очаква ръст от 6% благодарение на рестарта на затворените в последните месеци реактори. 
Произведената ядрена енергия в Европа също ще се увеличи, макар и по-скромно - в рамките на 2%. Прогнозата на МАЕ 
е за ръст на търсенето на електроенергия във Франция, както и благодарение на нов реактор в Словакия. Това 
повишение обаче не е достатъчно, за да бъде преодоляна кризата в сектора през 2020 година. 
В развиващите се икономики обаче се очаква ръст от 5% на произведената енергия, след като бъдат въведени в 
експлоатация нови реактори в редица държави - Китай, Индия, Обединените арабски емирства и Пакистан. Така 
ядреният сектор ще успее да запише ръст спрямо предкризисната 2019 година, а като цяло делът на тези централи в 
енергийния микс ще надхвърли 1/3. 
Русия също планира отварянето на нови реактори през 2021 година, допълват още от МАЕ. 
 
News.bg 
 
√ НЗОК изчистила всички дългове с чуждите здравни каси  
От Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) са изчистили всички просрочени задължения и няма такива към нито 
една държава и нито една Здравна каса към страните-членки на ЕС. 
Това обяви от трибуната на парламента министърът на финансите Кирил Ананиев в отговор на въпрос на депутата от БСП 
Румен Гечев. Скандалът за задълженията на българската Здравна каса към чуждите възникна преди две години, когато 
стана ясно, че българи имат затруднения да се лекуват в чужбина заради натрупани дългове на НЗОК. 
Ананиев добави, че са проведени срещи с всяка една от държавите и в рамките на 2 г. са елиминирани задълженията, 
като те са авансово финансирани, тъй като изпълнението на бюджета го е позволявало. За целта са отделени 85 млн. лв. 
Министърът на финансите отговори още на въпрос дали е редно да се вземат заеми от Учителския фонд, Националния 
фонд за европейски средства и АЕЦ "Козлодуй" и други за попълване на бюджетни дупки, зададен от депутата Владислав 
Панев от Демократична България. 
Той каза, че от всички средства във фискалния резерв само Фондът за гарантиране на пенсионната система е целеви и не 
може да се използва за нищо друго. "Редно ли е при ликвиден ресурс над 5 млрд. лв. да изляза и да плащам лихви, но 
това не означава, че се вземат пари от НЗОК и други институции", каза Ананиев. 
"Няма информация да не са изплатени парите както в социалната, така и в здравната система", съобщи още министърът 
на финансите и уточни, че при сигнал, че не са изплатени парите на която и да е структура, ще се сигнализира социалния 
министър Деница Сачева. 
 
√ Бюджетни приливи от отливи на фискалния резерв 
Дебатът за състоянието на бюджета и на фискалния резерв и перспективите за развитието им, който се състоя на 21 
април в Народното събрание, даде много сериозна и смислена информация, на която може да се обсъждат конкретни 
политики и да се вземат конкретни важни за стабилността на държавата решения. Важно е да се подчертае, че подобен 
дебат трябваше да започне още през октомври миналата година и да се води всеки месец, ако не в пленарната зала, то 
поне в парламентарната комисия по бюджет и финанси. И ще бъде добре, ако редовното месечно обсъждане на 
състоянието на бюджета и на фискалния резерв поне в бюджетната комисия бъде регламентирано по съответния ред. 
Министърът на финансите в оставка Кирил Ананиев в своето изложение пред народните представители даде една 
сравнително подробна картина на моментното финансово състояние на страната. За да няма спекулации относно 
коректното представяне на неговите думи предлагаме неговото изложение дословно така, както е публикувано на сайта 
на Министерството на финансите. 
По предварителни данни приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма (КФП) към март 
2021 г. са в размер на 11 348,1 млн. лв. (23,8% от годишния разчет). Съпоставени със същия период на предходната 
година, когато приходите в бюджета все още не бяха засегнати от негативните ефекти от избухването на пандемията от 
COVID-19 в България, постъпленията към март 2021 г. нарастват с 370,8 млн. лв. (3,4%). 

https://www.minfin.bg/bg/parlament/11333
https://www.minfin.bg/bg/parlament/11333
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Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 8 830,3 млн. лв., което 
представлява 23,8% от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от данъци и осигурителни вноски 
нарастват с 249,6 млн. лв. (2,9%) спрямо отчетените за първото тримесечие на предходната година. Върху данъчните 
приходи оказват влияние приетите законодателни промени в крайните срокове за подаване на годишната данъчна 
декларация за 2020 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), както и за внасяне на корпоративния 
данък, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността 
от опериране на кораби (графикът беше преместен от 31 март на 30 юни 2021 г.). 
През 2020 г. предвид предприетите бързи мерки, свързани с началото на пандемията, също бе удължен срокът по ЗКПО, 
но една част от данъчно задължените лица вече бяха подали годишна данъчна декларация за 2019 г., както и внесли 
изравнителна вноска по корпоративния данък в регламентирания срок - 31.03.2020 година. Приходите от преки данъци 
са в размер на 1 263,2 млн. лв., или 18,1% от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са 
в размер на 4 402,7 млн. лв. (25,8% от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 3 126,8 млн. лв. 
(27,9% от планираните). Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 2 827,8 млн. лв., което представлява 
24,2 % от разчетените за годината. България въведе едни от най-либералните режими по отношение на ограничаване 
дейността на стопанските субекти, поради което имаме една добра събираемост на данъчните приходи. 
Неданъчните приходи са в размер на 1 814,1 млн. лв., което представлява 27,5 % от годишните разчети, а приходите от 
помощи и дарения са в размер на 703,7 млн. лева. 
Разходите по консолидираната фискална програма към март 2021 г. са в размер на 11 967,5 млн. лв., което е 22,8 % от 
годишния разчет. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2020 г. бяха в размер на 9 550,9 млн. лева. 
Значителният ръст на разходите през първото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на предходната година е 
свързан от една страна с по-ниската база през 2020 г., когато има отчетени незначителни по размер разходи за борба с 
пандемията от COVID-19, докато през първото тримесечие на 2021 г. тези разходи са съществени, и от друга страна - на 
политиката по доходите и политиките в социалната сфера, заложени в одобрения ЗДБРБ за 2021 г. 
Най-значителен принос за нарастването на разходите през първото тримесечие на 2021 г. имат разходите, свързани с 
мерките за борба с COVID-19 и преодоляване на социално-икономическите последствия от пандемията. Извършените 
разходи по мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението на заболелите, мерки за подкрепа на 
бизнеса и социални мерки за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г. са в размер на 1,345 млрд. лв., в т.ч. 0,6 млрд. лв. 
за подкрепа на домакинствата, 0,4 млрд. лв. за органите за държавно управление, натоварени с дейности по овладяване 
на пандемията и последствията от COVID-19 и 0,3 млн. лв. за подкрепа на бизнеса. За Ваша информация от началото на 
пандемията до 31.03.2021 г. са извършени разходи, свързани с мерките за борба с COVID - 19 в размер на 5,1 млрд. лв., от 
които за подкрепа на домакинствата - 1,8 млрд. лв., за подкрепа на бизнеса - 2,2 млрд. лв. и за органите за държавно 
управление, натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19 - 1,1 млрд. лева. Ако 
трябва да се върнем отново към първо тримесечие на 2021 г., принос за нарастване на разходите за субсидии за 
нетърговски предприятия имат плащанията по мярката "60/40" (165 млн. лв.), мярката "80/20", мярката "Запази ме", 
мярката "Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните 
противоепидемични мерки", администрирана от НАП, и други. 
В частта на разходите за пенсии са изразходени 314,2 млн. лв. за добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички 
пенсионери за месеците от януари до март. Наред с това влияние върху разходите за пенсии оказва и увеличението на 
размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на максималния размер на пенсията от началото на 
годината, както и базов ефект от увеличението на пенсиите през юли 2020 г. В частта на здравноосигурителните разходи 
се отчита нарастване, свързано с по-високите разходи за борба с пандемията и въведените механизми за финансиране 
на здравните заведения по време на действието на извънредната епидемиологична обстановка, вкл. разходи за ваксини, 
медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, средства за подкрепа на персонала на първа линия в борбата 
с COVID-19 (допълнително месечно нетно възнаграждение в размер на 1 000 лв.), заплащане на изпълнителите на 
медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към възнагражденията на лекарите в 
размер на 600 лв., на специалисти от професионално направление "Здравни грижи" в размер на 360 лв. и на санитари в 
размер на 120 лв. и други. 
Освен това, през първото тримесечие на текущата година е изпълнена част от инвестиционната програма на 
Министерството на отбраната, в т.ч. по Актуализирания проект за инвестиционен разход "Придобиване на 
многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС" - 150,0 млн. лв.; проектиране и изграждане на редица обекти във 
военни формирования от Военновъздушните сили, като част от изграждането на интегрирана система и инфраструктура 
за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет - 26,5 млн. лв.; реализация на инвестиционен 
проект "Модернизация на Т-72 за нуждите на танковите формирования от Сухопътни войски" - 28,7 млн. лв., както и 
разходи на МРРБ за текущ ремонт и поддръжка, вкл. зимно поддържане, в размер на 207,7 млн. лв.; разходи за лихви по 
обслужването на държавния дълг в размер на 318,8 млн. лв. и други. 
По предварителни данни на Министерството на финансите към края на месец март салдото по консолидираната 
фискална програма е отрицателно в размер на 619,4 млн. лв. (0,5% от прогнозния БВП), при планиран с разчетите към 
ЗДБРБ за 2021 г. дефицит по КФП за годината в размер на 4,9 млрд. лв. 
Отчетните данни показват, че за период от 5 години (от 2010 г. до 2014 г. включително) бюджетното салдо по КФП към 
края на всяко първо тримесечие на годината е отрицателно (за 2010 г. дефицитът по КФП за тримесечието достига близо 
1,7 млрд. лв.). Тези данни показват категорично, че негативните ефекти за фиска след шока от икономическата и 
финансовата криза от 2008-2009 г. продължават дълго. В тази връзка наблюдаваното през настоящата година влошаване 
на бюджетното салдо след шока за икономиката от пандемията през 2020 г. и началото на 2021 г. е до голяма степен 
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очаквано от икономическите анализатори. Текущо през годината дефицитът също е динамична величина, върху който 
влияние оказват, както текущото изпълнение на приходите, така и усвояването на разходите. Предварителните прогнози 
дават основание да се очаква, че към края на месец април отчетеният дефицит към март е възможно да се свие, което 
означава достигане на близко до балансирано салдо за първите четири месеца на годината. 
Като имаме предвид, че първото тримесечие на 2021 г. е най-тежкото във връзка с третата вълна на COVID - 19, 
постигнатият резултат от 0.5% от БВП на дефицит за първо тримесечие на 2021 г. и очакванията ни за близко до 
балансирано салдо към 30.04.2021 г., ни дават основание, ако няма усложнения на епидемичната обстановка, да 
изпълним поетите ангажименти със ЗДБРБ за 2021 г. При усложняване на обстановката, България, както и всички страни 
от ЕС, ще трябва да предприемат допълнителни мерки, в резултат на което ще е необходима актуализация на бюджета, 
извършване на допълнителни разходи и поемане на допълнителен дълг. 
Какво прави впечатление от предоставените данни от финансовия министър в оставка? Ясно е посочено, че приходната 
част на Консолидирания бюджет (КФП) не е пострадала от кризата, а напротив приходите са по-високи от тези за същия 
период (първите три месеца) на 2020-а. Това се отнася както за общите приходи по КФП, така и в частност за данъчните 
постъпления и осигурителните вноски. И то при положение, както самият министър сочи в изложението си, че: "Върху 
данъчните приходи оказват влияние приетите законодателни промени в крайните срокове за подаване на годишната 
данъчна декларация за 2020 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), както и за внасяне на 
корпоративния данък, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка 
върху дейността от опериране на кораби (графикът беше преместен от 31 март на 30 юни 2021 г.). През 2020 г. предвид 
предприетите бързи мерки, свързани с началото на пандемията, също бе удължен срокът по ЗКПО...". 
Това е важен детайл, защото без това отлагане приходите в хазната за първото тримесечие би трябвало да са още по-
големи от сегашните и ръстът на тези постъпления спрямо същия период на 2020-а да е още по-висок. Веднага изниква 
един логичен въпрос как при затворена икономика постъпленията са по-високи от тези през предпандемичния 
период, когато локдауни нямаше? От сегашната изпълнителна власт ще отговорят, че това е резултат от ръста на 
възнаграждения финансирани с бюджетни средства. Но това повдига ред други въпроси, свързани с това какъв процент 
от бизнеса и данъчнозадължените лица коректно са обхванати от данъчното облагане и дали приходните ефекти от 
вдигане на бюджетно финансираните доходи си заслужават свързаните с тях разходи на хазната? Защото, както вече 
казахме, от изложението на финансовия министър в оставка Кирил Ананиев, не остава съмнение, че проблемът на този 
бюджет не е в приходите, а в разходната част. 
Разходите на КФП за първото тримесечие на 2021-а са около 11.97 млрд. лева, или с 2.42 млрд. лева повече в сравнение 
със същия период на миналата година. Според Кирил Ананиев най-значителен принос за това нарастване за разходите 
свързани с пандемията - около 1.35 млрд. лева. Останалите средства - 1.07 за какво са? От изказването се вижда, че: "в 
частта на разходите за пенсии са изразходени 314,2 млн. лв. за добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички 
пенсионери за месеците от януари до март. Наред с това влияние върху разходите за пенсии оказва и увеличението на 
размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на максималния размер на пенсията от началото на 
годината, както и базов ефект от увеличението на пенсиите през юли 2020 г." Още при гласуването на бюджета за 2021-а 
много икономисти посочиха, че увеличаването на размера на пенсиите и на възнагражденията на държавните чиновници 
не могат да се обвързват с кризата, защото това не са социални слоеве, чиито доходи са засегнати от пандемията. Освен 
това тези разходи стават перманентни и ще продължат да тежат на хазната и след приключване на кризата с COVID-19. 
Тогава управляващите игнорираха тези предупреждения, а негативите от въпросните разходни мерки вече се виждат. 
Бюджетните приходи и разходи по КФП са важни, защото те са много важен елемент определящ движението на 
фискалния резерв, от който зависи стабилността на държава във валутен борд като България. Относно състоянието на 
фискалния резерв Кирил Ананиев заявява следното: "Към днешна дата фискалният резерв на държавата е 8,5 млрд. лв., 
от които 8 млрд. лв. са в БНБ, а останалите са в търговски банки. Няма как да се вади една цифра само от периода от 2 до 
9 април, тъй като през този период се извършват само разходи, а не постъпват приходи. Вие знаете какви са сроковете за 
деклариране на данъците - започват от 13-то и 14-то число на месеца и приключват в края на същия месец. Така че 
информацията, която беше изнесена, е некоректна, някой се е заблудил. Към днешна дата фискалният резерв на 
държавата е 8,5 млрд. лв. 
Що се отнася до концесията на Летище София, да, тя постъпи във фискалния резерв, знаете и нейния размер - 660 млн. 
лв. Бяхме поели предварителни ангажименти с нея да извършим някои много важни разходи, свързани с транспортния 
сектор, но понеже тази вноска закъсня, тези разходи бяха направени с бюджетни средства и това се явява едно 
възстановяване на разходите, които държавата предварително е направила. В тези 8,5 млрд. лв. има Сребърен фонд в 
размер на 3,3 млрд. лв., тези пари са по отделна сметка, от създаването му досега не сме си позволили една стотинка да 
бъде взета от него и да се финансират други разходи". 
Вярно е, за фискалния резерв не бива да се съди от размера му към определена дата, още повече към дата, когато по 
обективни традиционни обстоятелства, той е най-нисък. Затова нека да сравним размерите на фискалния резерв към 
всеки от изминалите три месеца на годината. По данни на БНБ в края на януари той е бил 8.05 млрд. лева, в края на 
февруари - 7.99 млрд. лева, в края на март - 7.42 млрд. лева, и сега в края на април по думите на министъра на финансите 
в оставка 8.5 млрд. лева. Тук веднага ще извадим прихода от 660 млн. лева от концесията на летището защото той не 
еднократен фактор и за в бъдеще, поне през следващите 6 месеца, няма да допринася за увеличението на резерва. И 
тогава размера му в края на април пада до 7.84 млрд. лева. Интересното е че, според прогнозата на Министерството на 
финансите за нетните касови потоци към единната сметка на бюджета, за април 2021-а те са отрицателни - над минус 900 
млн. лева. И при това положение е интересно да се знае откъде идва увеличението с близо 420 млн. лева (без да 
смятаме прихода от летищната концесия) на фискалния резерв през април в сравнение с размера му към края на март. 
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Дали е от преизпълнение на заложените данъчни приходи, дали от постъпления от европейските фондове или от други 
източници? От гледна точка на коректното прогнозиране на движенията на фискалния резерв за в бъдеще е важно да се 
знаят всички източници на приходи в него, доколко те са устойчиви или имат еднократен характер и дали са валидни в 
ситуация на служебно правителство, като например приходите от емитиране на дълг. 
Като стана дума за приходите от емитиране на дълг. Пред Народното събрание Кирил Ананиев заяви, че в Закона за 
държавния бюджет за 2021-а е заложен лимит за емитиране на нов дълг от 4.5 млрд. лева, а до момента изпълнителната 
власт е използвала само 800 млн. лева от този лимит. Това според финансовият министър в оставка означава, че всяко 
едно правителство може да попълва фискалния резерв и да финансира дефицита на хазната, като пласира нов дълг до 
3.3 млрд. лева. На въпроса на "Демократична България" защо до момента не е емитиран нов дълг, Ананиев заяви: "Две 
са причините, поради които не направихме нова емисия - първата е, че в момента фискалният резерв има достатъчно 
ресурс, за да можем да се справим с текущите разходи през пролетните и летните месеци, през този период, като 
изключим пандемията, разходите обикновено са с по-нисък темп. Втората причина е, че не искаме в края на мандата на 
това правителство да емитираме, защото ако трябваше сега да го направим, трябваше да емитираме поне половината 
това, което остава до края на годината, затова преценихме, че е по-добре това да го направи следващото правителство 
на база на своята програма, приоритети и от уважение към хората, които ще ни заместят в управлението на държавата. 
Няма как да имаш 8,5 млрд. лв. фискален резерв, да ги държиш на отрицателна лихва в БНБ, а в същото време на 
излизаш на международните пазари и да теглиш дълг, който ти носи лихва за обслужване. Това, според мен е нередно и 
сме преценили, че изтегленият до момента дълг от 800 млн. лв. и този фискален резерв са достатъчни за следващите 
месеци". 
Ако няма Народно събрание и страната се управлява от служебно правителство, кой ще ратифицира договорите за 
външни емисии? Защото до момента практиката е била да има последваща ратификация на поемането на външни 
задължения от страна на правителството. Така стана със заема по програмата SURE. Разбира се остава опцията 
изпълнителната власт без санкцията на Народното събрание да емитира облигации на вътрешния пазар. Само че тогава е 
добре в един дебат в бюджетната комисия министърът на финансите да обясни защо две поредни емисии с матуритет от 
10.5 години се провалят и вървят само облигациите със срок на погасяване от 5 години? Освен това е добре в рамките на 
такъв дебат да се изследва и въпросът за дълбочината на ликвидността на пазара на левови държавни облигации. Да не 
се окаже, че той е пряко свързан с размера на фискалния резерв. 
Що се отнася до очакваната от министър Ананиев балансираност на КФП. Вярно е, че Консолидираният бюджет дава най-
пълна картина за състоянието на финансите в държавата. Но също така е вярно, че неговия дефицит не е обект на 
директно приемане със закон от Народното събрание. Много по-важен в това отношение е дефицитът на Държавния 
бюджет. Именно той подлежи на актуализация, ако не може да бъде изпълнен. От достъпните в момента официални 
данни, а те са към февруари 2021-а, се вижда, че дефицитът на Държавния бюджет е много по-голям - минус 970.6 млн. 
лева, от салдото по КФП, което към този период е положително 23.7 млн. лева. И тук е добре да се обсъдят в детайли 
бъдещите зависимости на паричните потоци между отделните бюджети, съставящи КФП, и рисковете в един момент да 
бъдем изправени пред неотложната нужда за актуализация на някои от тях. 
 
БНТ 
 
√ Посланикът на САЩ се срещна с президента Радев и с вицепремиера в оставка Екатерина Захариева  
Държавният глава Румен Радев проведе работна среща с посланика на САЩ в България Херо Мустафа. Акцентът е 
предстоящото домакинство на страната ни на инициативата "Три морета", на която САЩ са стратегически партньор 
заедно с Европейската комисия и Германия. 
Двамата са обсъдили още теми като Икономика, инвестиции и двустранни отношения. Днес Херо Мустафа се е срещнала 
и с вицепремиера и министър на външните работи в оставка Екатерина Захариева. 
Захариева оценява срещата като много продуктивна. Обсъдени са били теми около двустранните ни отношения и много 
регионални въпроси. 
 
√ Георги Ганев: Състоянието на хазната е по-малко тревожно от очакваното  
Състоянието на хазната е по-малко тревожно от най-лошия сценарий, който можехме да си представим. Господин 
Ананиев представи бюджета, като подчерта, че има нарастване на приходите, което е изненадващо добра новина. Има и 
много сериозно нарастване на разходите, които са естествени - например, мерките за справяне с коронавируса. Това каза 
в студиото на "Още от деня" депутатът от "Демократична България" икономистът Георги Ганев - председател на 
парламентарната комисия по бюджет и финанси. 
Той коментира резултатите от днешното изслушване на финансовия министър в оставка Кирил Ананиев в парламента 
така. 
"Изводът към момента е, че бюджетът върви по-зле от миналата година, което е напълно разбираемо. Въпросът 
беше дали това може да бъде управлявано - изводът е, че стига да няма възобновяване на пандемията, на някакъв 
нов удар, най-вероятно едно разумно управление на бюджета може да се справи в рамката, в която той е приет". 
На въпрос за нарасналите бюджетни разходи Георги Ганев допълни, че има "малко предизборно натоварване" и добави: 
"Но голямото натоварване са мерките срещу кризата - здравни и икономически, както и увеличението на заплати и 
пенсии." 
По думите му текущи плащания са били правени със средства от специални фондове, но без да има закононарушения. 



8 

 

"Чисто икономически тези решения са резонни, но от политическа гледна точка се създава впечатлението, че 
потайно се бърка в едни неприкосновени сметки. Трябва да се намери балансът - ние го търсим по посока на повече 
прозрачност", отбеляза депутатът от "Демократична България". 
Според Георги Ганев финансовият министър в оставка Кирил Ананиев няма в какво толкова да бъде упрекнат. 
'Но съм готов да упрекна предходния парламент в приемането на един бюджет, който напряга сериозно разходната част. 
Но аз съм по-малко разтревожен отколкото бях вчера", каза той и препоръча да се търсят още резерви за събиране на 
приходи в държавата - например, "онези установени и недосъбрани 700 милиона лева от хазарта". 
Какво още коментира председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси вижте във видеото. 
 
√ Предвижда се удължаване на мерките за малкия и семеен бизнес в София  
Заради продължаващата епидемична обстановка на територията на столицата облекченията за бизнеса се предвижда да 
бъдат удължени. От Столична община съобщиха, че се очаква те да бъдат приети днес с решение на Столичния общински 
съвет. Мерките включват цялостно опростяване на наемите за търговци, наематели на общински имоти за периода, в 
който не са осъществявали дейност. 
Радко Чонков е наемател на заведение за бързо хранене в района на Женския пазар. Описва последната година като 
тежка за бизнеса му, а оцеляването безкрайно трудно. 
"Спадът на оборота е над 50% в момента. Да се надяваме, че с подобряване на времето и работата ще тръгне", 
коментира Радко Чонков. 
Казва, че до момента се е възползвал от всички предоставени облекчения за бизнеса. 
"Това, което предлагаме в момента е освобождаване от наемите и съответно обезщетенията за право на 
ползване на общински имоти, както и на имоти, които са собственост на общинските търговски дружества. По 
този начин се опитваме, съобразявайки се с възможностите на общинския бюджет, да осигурим глътка въздух за 
бизнеса", допълни Георги Георгиев, председател на комисията по финанси и бюджет в Столичния общински съвет. 
"Миналата година около 3 месеца не работихме, сега 2 месеца и нещо, за което не плащах наем, след това имахме 
допълнителни облекчения в рамките на 50% заради намаления оборот, сега доколкото разбрах ще има нови облекчения 
за периода, през който не сме работили да не плащаме наеми", добави Радко Чонков. 
Над 220 наематели на общински имоти месечно вече се възползват от облекченията, като над 1500 общо са търговците, 
представители на малкия, семеен бизнес, които са били подпомогнати през изминалата година. 
"Припомням само, че дотук от миналата година, в резултат на икономическата политика за облекчаване на 
бизнеса, сме спестили над 4 милиона и половина на най-уязвимите от кризата търговци", отбеляза Георги Георгиев. 
Макар че на Радко му се налага да се раздели с част от персонала, успява да запази голяма част от него. 
"Оцеляваме трудно и се надяваме за в бъдеще да потръгнат нещата. Имам и други обекти, които са с частни 
взаимоотношения, там нещата стояха по съвсем различен начин", каза още Радко Чонков. 
Предвидените мерки за освобождаване от наем и обезщетение за ползване важат за срок не по-дълъг от периода 1 
февруари до 30 юни 2021 година, а процедурата е описана подробно на сайта на Общинския съвет. 
 
√ Засилени проверки на БАБХ преди Великден в Пловдив  
Засилени проверки на инспекторите от Агенцията по храните в складови бази, пакетиращи цехове, производствени 
обекти и магазини. Проверяват се традиционните за предстоящите празници стоки – агнешко месо, яйца, козунаци, 
пресни салати. Специалистите напомнят да не се купуват храни от животински произход от открити тържища без 
хладилни условия. 
Следи се дали температурата в откритата хладилна витрина отговаря на изискванията – при субпродуктите, като 
агнешкия дроб, градусите не трябва да надвишават 2. Често при транспортиране печатът за произход на месото се 
размазва, но цветът ясно показва, ако е син - агнешкото е българско, ако е червен - е вносно. 
"Има ясна идентификационна маркировка, под формата на етикет и печат, който е леко зацапан, но това не води 
до заблуда на потребителите, защо те могат да се информират за произхода на месото и от етикета. Условията 
на съхранение са спазени, сроковете на годност също са спазени", заяви д-р Ина Чавдарова, главен инспектор от 
отдел "Контрол на храните и граничен контрол" БАБХ-Пловдив. 
Повечето от клиентите пред витрината купуват комплекти за дроб сарма на цена от 6 лева и 50 стотинки. Агнешкото месо 
се предлага на цена от 14 лева и 50 стотинки за предна част и 16 лева и 50 стотинки за задна. 
Белите яйца, които се предлагат у нас, най-често са внос. Преди да бъдат пуснати на пазара, те са тествани за салмонела 
на първото място на разтоварване при пристигане в страната. В този магазин яйцата са полски и това изненадва 
семейство Петрови, които не знаят как да разчетат маркировката им. 
"Потребителите могат да бъдат спокойни, че независимо, че някои яйца на пазара в България не са с български 
произход, са изследвани и са абсолютно безопасни и безвредни, маркирани и етикетирани", допълни д-р Мария 
Бочукова – началник отдел "Контрол на храните", БАБХ-Пловдив. 
"Има маркировка на полските производители. Маркировката на Полша е PL, а българските яйца са с BG", добави д-р Ина 
Чавдарова, главен инспектор от отдел "Контрол на храните и граничен контрол" БАБХ-Пловдив. 
До момента близо 99 % от агнешкото месо, което се предлага в пловдивска област, е българско. До 7 май се дава 
възможност на животновъдните ферми да предлагат на място прясно месо директно на клиенти. Това обаче може да 
става само след изрично писмено уведомяване на Агенцията по храните и при стриктен ветеринарен контрол. 
 
 

https://bntnews.bg/news/georgi-ganev-db-sastoyanieto-na-haznata-e-po-malko-trevozhno-ot-ochakvanoto-1104243news.html
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√ Варненски плажове са без концесионер преди началото на летния сезон  
Дни преди началото на летния туристически сезон някои от плажовете във Варненска област отново може да останат без 
стопани. На най-посещаваните от тях все пак ще има спасители. Какво ще се случва на останалите, ще има ли кой да ги 
стопанисва и ще бъдат ли на достъпни цените чадърите и шезлонгите? 
Вчера започна процедурата за отдаването на плаж Кабакум-централен за 15 години. Други 28 от плажовете на 
територията на Варненска област обаче и тази година ще бъдат без стопани – сред по-известните са Камчия, 
Шкорпиловци, Карадере. Общото между тях е липсата на инфраструктура. И тази година отново беше предложена 
промяна в Закона за Черноморското крайбрежие, така че ако концесионерите намалят цените на чадърите и шезлонгите, 
да плащат по-малка концесионна такса. Самите концесионери са по-скоро скептични. 
Дирон Ръсовски, концесионер на един варненските плажове, припомня, че подобно обещание е имало и миналата 
година, когато той и колегите му са внесли таксите през февруари. 
"Впоследствие намалихме със 70 - 80% цените на чадъри, шезлонги и останалите неща, които са съпътстващи, но 
въпреки това повече от година парите не са ни възстановени", заяви Дирон Ръсовски. 
През миналата година цените на чадър и шезлонг бяха от 1 до 10 лева, имаше и безплатни. През този сезон 
концесионерите имат желание цените да бъдат приемливи, но напомнят, че имат разходи за водно спасяване, 
медицинско обслужване и почистване. Концесионерите искат не отстъпки, а ясни правила. 
"Да може един човек, като си направи някакъв бизнес план, когато действа и спазва поетите ангажименти, да 
получава от отсрещната страна същото отношение и същите действия", коментира Ръсовски. 
Ако няма яснота, ще има безстопанствени плажове, както показва опитът досега, смятат концесионерите. 
"Говори се от години, че ще се промени наредбата, няма да е на квадратен метър пясък, може би трябва да се 
направи райониране, не може да се сравнява Албена и Златни пясъци с курорт като Камчия, където няма хотели, 
няма и инфраструктура", заяви Стоян Пасев, областен управител на Варненска област. 
Областната управа, която получава 10% от всички концесионни такси, ще осигури с тези пари спасители за по-големите 
безстопанствени плажове. Почистването обаче остава проблем за общините. 
 
√ Софийският университет е класиран в престижен световен рейтинг  
В публикуваната вчера класация Impact Rankings 2021 на Times Higher Education Софийският университет „Свети Климент 
Охридски“ е класиран на 601 - 800 място от 1115 университета в света. 
Рейтингът оценява постиженията на университетите в изпълнение на глобалните цели за устойчиво развитие на ООН. 
Софийският университет е класиран в осем от тях: здравословен начин на живот и стимулиране на благосъстоянието, 
качествено образование, равенство между половете, достъпна и чиста енергия, достоен труд и икономически растеж, 
устойчиви градове и общности, действия във връзка с климатичните промени и партньорство за устойчиво развитие. 
Методологията на класацията използва внимателно проверени индикатори, които предоставят изчерпателно и 
балансирано сравнение на четири обширни области: научни изследвания, управление на ресурси, обхват и преподаване. 
Софийският университет е класиран на 601 - 800 място по показателите здравословен живот и стимулиране на 
благосъстоянието и партньорство за устойчиво развитие, на 401 - 600 място по този за качествено образование, на 301 - 
400 място по показателите равенство между половете, достъпна и чиста енергия, достоен труд и икономически растеж и 
устойчиви градове и общности, а по показателя действия във връзка с климатичните промени заема място 201 - 300, 
съобщават от СУ "Свети Климент Охридски". 
 
√ ЕС ще намали парниковите емисии с най-малко 55% до 2030 година  
Крачка към по-зелена Европа - преговорни екипи от 27-те страни от ЕС се споразумяха за намаляване на парниковите 
емисии с поне 55% до 2030 г. До решението се стигна след месеци на тежки преговори между Европейската комисия и 
парламент и правителствата на страните-членки. За да влезе в сила обаче, споразумението трябва да бъде одобрено от 
правителствата и парламентите на 27-те. 
 
БНР 
 
√ НС гледа мораториум върху действията на правителството  
Депутатите ще разгледат проекторешения за налагане на мораториум върху определени действия на Министерския 
съвет в оставка. Те са внесени от БСП и „Изправи се! Мутри вън!“, а целта е отиващото си правителство да не може да 
подписва договори за отдаване на концесии, продажба на държавни и общински болници и за назначения в държавната 
администрация. 
За последните две заседания правителството е раздалбо редица нови концесии за находища на строителни материали, 
полезни изкопаеми и плажове. На фона на Covid няколко общини са на финала на процедурите за продажба на 
общински болници. Това посочват социалистите в мотивите към проекто решението. 
От ИМВ имат идентични искания. Настояват и за мораториум върху сключване на нови договори над 1 милион лева, 
вземане и предоставяне на държавни заеми, както и за назначения на висши публични длъжности. 
Мораториумът да важи до избирането на нов Министерски съвет или назначаването на служебно правителство. 
Депутатите ще гласуват и отмяна на Великденската си ваканция по предложение на "Има такъв народ". 
Миналата седмица председателката Ива Митева заяви, че парламентът трябва да работи, тъй като дълго време не е имал 
заседания. 
Прогрмата предвижда и разглеждане на Правилника на парламента. 
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√ Ива Митева за мажоритарните избори: Това не става за една нощ  
ГЕРБ ни предизвикват с предложението си за мажоритарна избирателна система, защото ние сме поели такъв 
ангажимент, заяви председателят на парламента и депутат от „Има такъв народ“ Ива Митева, предава БГНЕС. 
Митева коментира законопроекта на ГЕРБ за преминаване от пропорционална към мажоритарна избирателна система – 
едно от шестте предложения за промени в Изборния кодекс, които вчера обсъди Правната комисия на първо четене. 
Според нея предложението на най-голямата парламентарна група е „механично преписване на текстове“, с което от ГЕРБ 
демонстрират непознаване на същността на мажоритарния вот. 
По същество предложението включва създаване на 234 едномандатни района в страната и 6 извън нея, като районите и 
номерацията им да се определят от президента. 
„Без преброяване не могат да се правят изборните райони, това е законопроект, направен за една нощ“, разкритикува го 
Митева, според която подобни промени трябва да бъдат правени след прецизно изследване и обсъждане. 
От думите ѝ стана ясно, че „Има такъв народ“ не са отказали от въвеждането на мажоритарния вот, но предвиждат това 
да стане до следващите редовни парламентарни избори, което ще позволи текстовете да бъдат детайлно прецизирани. 
 
√ Дебат за задкулисието, след като Бойко Борисов не се яви в парламента  
Бойко Борисов не се яви в парламента вчера, за да представи Националния план за възстановяване и устойчивост. 
Парламентарните групи изразиха недоволството си с декларации. 
Лидерът на парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън“ Мая Манолова отправи за пореден път обвинения към 
премиера в оставка и настоя планът да бъде разгледан от Народното събрание още тази седмица, както и да бъде 
доработен и изпратен в ЕК. 
„Огромната отговорност на операцията за разглеждането на този план в парламента не възпря премиера Борисов да 
използва характерните за него трикове, за да не се явява в българския парламент. Настояваме 45-ото НС да постигне 
съгласие в спешен порядък за доработване на националния план“, каза Манолова. 
Анкетна комисия по „случая „Росенец“ 
От „Демократична България“ посочиха, че целта им е наистина сериозна системна промяна, която да смени модела на 
управление. Затова Христо Иванов ще поиска създаването на анкетна комисия по „случая „Росенец“. 
„Нека види българското Народно събрание и българското общество каква е истината за този „Дисниленд“ на корупцията. 
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 как да сменим Борисов с някой сламен човек, зад който всичко да си продължи по 
старому“, каза Христо Иванов. 
Междувременно от ГЕРБ изпревариха „Демократична България“ и вече внесоха в деловодството на парламента същото 
предложение за „Росенец“ 
Дебат за задкулисието 
Отсъствието на Бойко Борисов превърна дебата в пленарната зала в такъв за задкулисието. 
Тома Биков поиска обяснение от „Демократична България“ защо отхвърлят диалога с ГЕРБ за съставяне на кабинет и ги 
попита за договорки с ДПС. „Да не би да сте узрели за идеята на г-н Мустафа Карадайъ, който от няколко години 
предлага програмно правителство, което в своята надпартийност да се превърне във временен параван за политическа 
безотговорност. Не робувайте на фалшивите илюзии, че популистките законодателни инициативи ще могат да скрият 
тайните договорки и последствията от тях“. 
Отговори му Йордан Цонев от ДПС: „Никой с ДПС не е водил никакви разговори. Няма задкулисие, няма преговори, няма 
цена. Вие сте най-токсичната партия, да се извърви пътя към елиминиране на ГЕРБ от властта. И след следващи избори 
пак същото ще направим“, каза Цонев. 
От „Има такъв народ“ определиха казаното от Тома Биков за договорки с ДПС като върха на глупостта, а БСП посочиха, че 
ГЕРБ продължават да се окопават във властта. 
 
√ Комисията за ревизия на управлението на Борисов ще работи по 9 приоритетни области  
Временната анкетна комисия, която новият парламент създаде, за да провери дали има злоупотреби и нарушения при 
разходването на средства от Министерския съвет проведе първото си заседание вчера. 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. 
Комисията ще започне работа по 9 приоритетни области. Председателят Мая Манолова обяви, че се започва с 
последните 4 години от управлението на ГЕРБ 
Това е огромна по обем работа. Искам да уверя, че абсолютно всеки сигнал ще бъде разгледан, но трябва да има 
приоритети и трябва да започнем отнякъде. В момента, в който приключим с проверката на тези приоритети - за 
последните четири години, ще пристъпим към следващ списък със следващ период". 
В състава на комисията влизат по трима народни представители от всяка от шестте парламентарно представени партии. 
 
√ Разкриват 370 места за млади висшисти по програма "Старт в кариерата"  
От 22 до 28-ми април Агенцията по заетостта ще приема заявки от областни и общински администрации, от столичните 
районни и от кметства за разкриване на 370 работни места за младежи с висше образование. По програмата "Старт в 
кариерата", държавата ще предоставя по 800 лева за заплата и дължимите осигуровки за срок от 12 месеца. 

https://bnr.bg/horizont/post/101454510/obsajdat-sazdavaneto-na-komisia-koato-shte-revizira-upravlenieto-na-borisov
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По едно работно място може да заяви всяка общинска или областна администрация, а по 2 - тези в областните градове и 
районните кметства към Столична община. 
Заявките се подават в местното Бюро по труда, като се посочват изискванията за образование, професия, умения, 
компетентност и начин на кандидатстване. 
Кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, да са завършили висше образование, да нямат трудов стаж по 
специалността. 
В рамките на 12-месечен трудов договор те ще могат да натрупат първия си стаж по придобито образование. 
Младежите, които отговарят на условията, ще бъдат поканени и насочени от Бюрото по труда, в което са регистрирани, 
за кандидатстване към работни места на разстояние до 50 км от тяхното местоживеене. 
 
√ Евгений Кънев: Бизнесът ще бъде най-ощетен от забавяне на Плана 
Владимир Шопов: Страните от ЕС разполагат с безпрецедентен финансов ресурс за инвестиране  
„По Националния план за възстановяване е работено и той е еволюирал в положителна посока. В първия вариант беше 
заложено на строителство и изграждане на инфраструктура. Сега има преместване на значителна част от ресурса в 
посока бизнес, зелена икономика, дигитализация. Това е позитивно, но недостатъчно, за да може икономиката ни да 
изпълни целите на плана - да се трансформира“. Това каза пред БНР икономистът Евгений Кънев.  
По думите му най-добрият вариант е Планът да бъде подаден в Европейската комисия, за да не се пропуснат сроковете.  
„Ако имаме ново правителство, то ще се опита да промени Плана. Ако нямаме правителство, Планът ще бъде подаден до 
30 април. Или ще бъде отложен във времето и ще чака нов кабинет, което ще е зле за България“, допълни Кънев.  
Той поясни, че най-сериозната последица от забавяне на Плана ще бъде за бизнеса.   
Политологът и експерт по европейски въпроси Владимир Шопов заяви в предаването "Нещо повече", че страните от ЕС 
разполагат в момента с един безпрецедентен финансов ресурс, който трябва да бъде инвестиран. Той уточни, че Планът 
за възстановяване е част от един по-голям пакет за финансиране, който е почти 2 трилиона евро, защото беше създаден 
като допълнение на многогодишната финансова рамка. 
"Става въпрос за комбинация от общоевропейски и национални приоритети, а не за еднопосочно налагане на 
европейски приоритет за сметка на националните. Специфичният национален път за преподреждане на икономиките е 
основната задача на отделните правителства. Т.е. как да бъдат синхронизирани общоевропейските и националните 
приоритети". 
Шопов акцентира, че цялата инвестиционна програма е изключително гъвкава. 
Интервютата на Георги Марков с Евгений Кънев и с Владимир Шопов в предаването "Нещо повече" можете да чуете 
от звуковите файлове.  
 
√ Георги Кадиев: Задължително трябва да има актуализация на бюджета  
Интервю на Петър Волгин с Георги Кадиев в предаването ''12+3'' 
"Задължително трябва да има актуализация на бюджета на страната", заяви пред БНР финансистът Георги Кадиев, 
заместник-министър на финансите в правителството на тройната коалиция и бивш депутат от БСП. Той даде пример с 
добавката от 50 лева към месечните пенсии на пенсионерите, която е предвидена само до края на март и ако 
правителството иска да продължи да ги дава, трябва да актуализира бюджета. 
"Народните представители вече са внесли куп законопроекти, които предвиждат много разходи. Надявам се да не бъдат 
приети по начина, по който са предложени, защото ще е неразумно при липсата на допълнителни приходи", посочи 
Кадиев. 
Според него е разбираемото нежеланието на правителството в оставка да актуализира бюджета: 
"По-скоро отиваме към служебно правителство, което няма право да прави актуализация, защото няма работещ 
парламент. Това измества всичко във втората половина на годината, когато може и да сме закъснели". 
Георги Кадиев беше категоричен, че най-важното сега е да се промени начинът, по който се управлява държавата, за 
целта трябва да се отстрани ГЕРБ: 
"Не да се изчегъртва, а да се отстрани от управлението, защото наложи практики, които са неприемливи. ... Различията 
дали си лява, или дясна партия са преодолими. Партиите трябва да се обединяват около това, което ги обединява, а не 
да се обясняват за това, което ги различава. Трябва да си подредят приоритетите - искат ли да сменят ГЕРБ, или не искат". 
Финансистът подчерта, че правителство с мандата на "Има такъв народ" може да бъде формирано само с подкрепата на 
"Демократична България", "Изправи се! Мутри вън!" и БСП: 
"Изключвам коалиция с ДПС, защото за мен те са част от статуквото на ГЕРБ". 
Той предупреди, че за да се избегне възможността някоя от партиите да оттегли подкрепата си и да се отиде на 
предсрочни избори, ИТН трябва да посочи конкретна програма и всички подкрепящи партии да се съгласят с това нещо 
предварително.  
Призивът му към към новите партии в Народното събрание е да си изберат като враг или ГЕРБ, или БСП: 
"Да си подредят приоритетите. Не могат да водят войни едновременно с всички. Грешно е партиите на антистатуквото да 
се карат и да се нападат помежду си. Вместо да се концентрират към основния си противник, а това е ГЕРБ. Вътрешните 
караници са в полза на настоящото управление. Ако искат да го задържат, нека продължават". 
Интервюто на Петър Волгин с Георги Кадиев в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл. 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101456998
https://bnr.bg/post/101456867/georgi-kadiev-zadaljitelno-trabva-da-ima-aktualizacia-na-budjeta
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√ Търсенето на работна ръка в Северозапада се е увеличило  
1800 безработни  от трите области – Видин, Враца и Монтана са започнали работа през март. Това е с близо 650 повече 
спрямо месец февруари. Лицата от групата на пенсионерите, учащите и заетите, които също са намерили своята нова 
работа чрез бюрата по труда през март са 26. 
Въпреки наложените ограничения и затваряне на дейности поради COVID-19 пандемията, търсенето на труд през месеца 
се е увеличило. 88% от започналите работа през март са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в 
сектора на държавното управление – 26,1%, преработващата промишленост – 23,5%, следвани от селското, горското и 
рибното стопанство – 14,0%, строителството – 7,7%, търговията – 7,2%, хотелиерството и ресторантьорството – 6,9% и др. 
 
√ Проф. Д. Йончев: Украйна скоро няма да се освободи от ролята на ябълка на раздора 
Изключен е мащабен военен конфликт между Русия и Украйна, смята експертът по сигурност 
Интервю на Георги Марков с проф. Димитър Йончев в предаването ''Нещо повече'' 
"Изключен е мащабен военен конфликт между Русия и Украйна, но от друга страна - трябва в средносрочно бъдеще да 
забравим за окончателно уреждане на споровете там. Ще имаме огнище на дипломатическо напрежение, което ще 
служи за поддържане на огъня". Този коментар направи пред БНР проф. Димитър Йончев, експерт по въпросите на 
сигурността. 
Според него Украйна скоро няма да се освободи от ролята на ябълка на раздора, защото при сегашната ситуация в света 
тя върши работа в геополитическото съперничество между САЩ, Европа и Русия, в което скрито участие има и Китай. 
По думите на експерта Москва се опитва да покаже, че е играч, който няма да бъде поставян в ъгъла. 
"Върви и паралелен процес, в който се търсят контакти на високо ниво между съперниците (САЩ, Европа, Русия и Китай - 
б.р.), което е знак за поддържане на междудържавните отношения в някаква цивилизована рамка. В това е и моята 
надежда", уточни проф. Йончев. 
"Обстановката изглежда изострена, но не е, защото в основата винаги става дума за пари и то за сериозни пари, за 
сериозни инвестиции - примерно "Северен поток 2". В геополитически план става дума за икономически интереси", 
обясни още експертът по сигурност. 
Интервюто на Георги Марков с проф. Димитър Йончев в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ "Мудис": България, Хърватия и Румъния могат да са основните печеливши от възстановителния фонд на ЕС  
Хърватия, България и Румъния могат да добавят най-значителен ръст към техния БВП спрямо останалите членове на ЕС от 
Източна Европа - съответно с по 1,0%, 1,0% и с 0,8 процентни пункта годишно през периода 2021-27 г., на фона на 
осреднено увеличение от 0,2 процентни пункта за тази част от съюза, ако се приеме, че ще има пълно усвояване на 
традиционното финансиране в рамките на съюза и на безвъзмездните средства от Механизма за възстановяване и 
устойчивост на ЕС (RRF). 
Подобно заключение прави кредитната агенция "Мудис" в своя доклад за страните от Централна и Източна Европа, 
съобщава bne IntelliNews (бившата бизнес медията Business New Europe, която е фокусирана в развиващите се пазари). 
Финансирането от ЕС ще стимулира икономическия растеж, но институционалните предизвикателства ще забавят или 
дори ще ограничат ползите за някои страни, предупреди рейтинговата агенция. 
Окончателните нива на инвестициите ще зависят в крайна сметка от това колко средства ще могат да усвоят тези страни 
от финансовите фондове на ЕС. Страните с по-слаб опит в миналото, като Румъния, ще се нуждаят от "надграждане на 
институционалния капацитет, което не е лесно постижимо и отнема време да се материализира", се казва още в доклада 
на "Мудис". 
Освен по-силен икономически растеж, фискалните показатели също вероятно ще се подобрят в тези страни. При по-
висок икономически растеж съотношенията дълг към БВП ще спадне кумулативно в ЕС с 2,3 процентни пункта за периода 
2021-27 г., като Хърватия, Румъния и България ще отбележат най-големите сумарни намаления съответно с 9,2, с 4,3 и с 
3,7 процентни пункта през този период. 
"Въпреки това, предизвикателствата при внедряването на отпуснатите средства могат да забавят или дори да намалят 
позитивния ефект от тях", каза Хейко Питърс, вицепрезидент и старши анализатор в Moody's Investors Service. 
Предизвикателствата ще бъдат най-сериозни именно при страните, които ще спечелят най-много от фондовете на ЕС, 
като Хърватия, България и Румъния, се казва в доклада на рейтинговата агенция. 
Предишните усвояване на европейски средства варираха сред отделните страни от Източна Европа. Според агенция 
"Мудис" само Полша и Словения са имали степен на усвояване от 100% през бюджетния период 2007-13. През този 
период степента на усвояване е била най-ниска за Хърватия (84,2%) и Румъния (90,5%), които заедно с България (с 
усвояване от 97,3%) ще спечелят най-много от финансирането от ЕС, ако настоящото финансиране бъде усвоено изцяло. 
 
√ IATA: Aвиокомпаниите са изправени пред загуби за 47,7 млрд. долара през 2021 г. 
Очаква се през тази година авиокомпаниите да загубят 47,7 милиарда долара, тъй като секторът продължава да се мъчи 
да се възстанови от коронавирусната пандемия, заяви в сряда Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), 
като това е по-лоша прогноза от предходната, съобщава Франс прес. 
През декември IATA прогнозира нетни загуби за сектора след облагането с данъци в размер на 38 млрд. долара. 
В същото време обаче днес IATA леко повиши прогнозата си за глобалния въздушен пътнически трафик, заявявайки, че 
през 2021 г. той ще достигне 43 процента спрямо нивата преди пандемията. 

https://bnr.bg/post/101457034/prof-d-ionchev-ukraina-skoro-nama-da-se-osvobodi-ot-rolata-na-abalka-na-razdora
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"Финансовите резултати ще бъдат по-лоши и по-изменчиви тази година, отколкото очаквахме в нашата прогноза от 
декември, поради трудности при контролирането на вариантите на коронавируса и по-бавна ваксинация в някои 
региони“, се посочва в доклад на международната асоциация. 
През миналата година авиокомпаниите загубиха над 126 млрд. долара, тъй като кризата с Covid-19 накара държавите да 
поставят в локдаун редица градове, да затворят граници и да забранят международните полети. 
Според IATA Северноамериканските авиокомпании ще се справят по-добре, отколкото се смяташе досега, като в рамките 
на тази година ще понесат загуби за 5 млрд. долара вместо за 11 млрд. долара благодарение на възстановяването на 
вътрешния пазар там. 
Перспективите пред авиосектора в Европа обаче се влошиха поради по-бавната ваксинационна кампания на стария 
континент и по-малкото облекчаване на международните ограничения за пътуване. 
Според новата прогноза на IATA, европейските авиокомпании вече са изправени пред загуби от 22 млрд. долара през 
настоящата година в сравнение с декемврийската прогноза за 12 млрд. долара. 
 
Мениджър 
 
√ Мажоритарен вот и изцяло машинно гласуване отхвърлени още на ниво правна комисия  
Радикалните идеи за промени в Изборния кодекс като въвеждане на изцяло мажоритарен вот, електронно гласуване по 
пощата и изцяло машинно гласуване бяха блокирани още при първото заседание на правната комисия в парламента 
вчера. Тя отхвърли 5 от предложените до момента 6 законопроекта за промени в Изборния кодекс. Подкрепа получи 
единствено внесения от председателката на парламента Ива Митева и депутати от "Има такъв народ" законопроект, с 
който се предлага създаване на изборен район "Чужбина", където сънародниците ни да могат да подават гласа си по 
кандидатска листа, а не само за партия, както е досега. 
Законопроектът на ГЕРБ за мажоритарни избори предизвика размяна на взаимни обвинения в "законодателство за една 
нощ" между депутати от партията и шефката на парламента, предаде БНР. Радомир Чолаков от ГЕРБ възрази срещу 
предлагането на промени като пощенско електронно гласуване в ситуация, в която не е ясно кога ще има избори. Според 
него, освен това, държавата няма достатъчно капацитет да бъдат въведени тези новости. 
В отговор Ива Митева разкритикува с подробен анализ предложената от ГЕРБ мажоритарна система в два тура като 
определи имено този законопроект като доказателство за писане на закон за една нощ и декларира, че ИТН не се е 
отказал от мажоритарния вот, но за въвеждането му има нужда от време. 
Как ще се раздели страната на 234 изборни района без да е правено последното преброяване в страната, което се 
отложи за края на тази година, посочи още като контрааргумент тя. В  крайна сметка при гласуването дали да бъде даден 
ход на законопроекта на ГЕРБ всички депутати в комисията от "Има такъв народ" гласуваха "против" мажоритарни 
избори, въпреки, че именно лидерът на партията Слави Трифонов стои зад инициирането на референдума, на който 
близо 3 млн. българи подкрепиха въвеждането им. 
При обсъжданите в момента промени в Изборния кодекс в преходните и заключителните им разпоредби ще бъде 
записано, че следващите редовни избори вече няма да са по пропорционална система, декларираха от партията на 
Слави. 
Депутатите отхвърлиха и предложението на Николай Хаджигенов от "Изправи се! Мутри вън", което предвиждаше съдии 
и висши магистрати да се кандидатират за избори в листите на партии, без да напускат поста си. 
 
√ Туризмът останал извън Плана за възстановяване, оплакаха се от бранша  
Във версията от 16 април 2021 г. на Плана за възстановяване не открихме нито един проект или целево финансиране, 
свързано с проекти в туристическата индустрия. Считаме, че е правилно да се разглежда мястото на туризма в различните 
стълбове от общата конструкция на този план. Това заяви в ефира на bTV изпълнителният директор на Националния борд 
по туризъм Поли Карастоянова.  
Тя допълни, че туристическият сектор е един от най-засегнатите от пандемията от COVID-19, като браншът е поискал 
милиард и половина. "Това е базисна позиция, от която считаме, че трябва да тръгне разговора за присъствието на 
индустрията в този план. Единственият механизъм, който сработи след назначаването на Мариана Николова чрез 
работна група беше възможно единствено да произведе една визия за дигитална трансформация. Ние не знаем дали 
този повече от скромен проект като бюджет е намерил място в последната работна версия", каза още Карастоянова.  
По думите й, от Националния борд по туризъм са потърсили многократно контакт с екипа, който работи по Плана за 
възстановяване, но механизмът е създаден така, че само министерствата да предлагат проекти.  
Относно широко обсъждания "зелен сертификат" за пътуване по време на пандемията, Карастоянова обясни, че 
Националният борд по туризъм подкрепя идеята. "До часове здравният министър трябва да издаде правилата за 
туризма", каза още тя. 
 
√ Новият IT сектор в проекция  
Международният сухопътен транспорт на стоки е един от най-динамично развиващите се сектори в България (средно 
годишен ръст от 8% за последните 3 години) и заедно с IT сектора успява да изравни заплащането на своите служители с 
това на колегите им в Европа. Но това не е единственият сходен белег на очертаващия се модел на развитие, който смело 
можем да започнем да наричаме "Новият IT сектор в проекция". 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/poli-karastojanova-v-plana-za-vazstanovjavane-njama-nito-edin-turisticheski-proekt.html
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За разлика от повечето индустрии у нас, в транспортната преобладава български инвестиционен капитал. Инвестициите 
на компаниите в инфраструктура и технологии са средно 500 милиона евро годишно, а инвестициите в периода 2019-
2023 г. се очаква да достигнат близо 2 милиарда евро. 
Транспортният бизнес прави и периодични инвестиции в “Зелени технологии” за намаляване на вредните емисии и 
устойчиви политики към околната среда. По данни на KPMG средната възраст на българските камиони, опериращи по 
международни линии на европейския пазар е малко под 3 г. 
През 2019 сектор Международен транспорт достигна размер от 2,86 милиарда евро, което е близо 6% от БВП. Заетите 
хора в бранша са над 42 000 души. Българските транспортни компании придобиват все по-голям дял на европейския 
пазар, заемайки основна роля в логистичните вериги, захранващи най-големите икономики на континента. Не бива да 
забравяме, че България има история в международния транспорт на дълги разстояния още от 60-те години на миналия 
век и конкретно инвестициите в нови технологии позволиха на компаниите ни да затвърдят позицията си. 
С развитието на бизнеса у нас, освен водачи на тежкотоварни камиони, драстично се увеличава и нуждата от нови, 
специфично подготвени кадри в административните центрове. Най-търсени у нас са специалисти в международните 
търговски отдели, които имат възможността да работят в отлична среда с перспективи за високо кариерно развитие не 
само в България. В следващите 5 години очакваме отварянето на нови 16 000 работни места в нашия сектор - ръст, който 
традиционно наблюдаваме в IT индустрията у нас, която през последните години е пример за развитие на младото 
поколение на пазара на труда в България. В днешната COVID действителност това не би трябвало да е изненада за 
никого, тъй като ръстът в дигиталната търговия не би бил възможен без технологични решения и начини на доставка до 
крайния клиент. 
 
√ ЕК предложи правила при използването на изкуствен интелект  
Европейската комисия предложи нови правила и действия във връзка с използването на изкуствения интелект. Те ще се 
прилагат пряко и еднакво във всички държави от ЕС въз основа на насочено към бъдещето определение за 
ИИ. Системите с изкуствен интелект, които са несъмнена заплаха за безопасността, поминъка и правата на хората, ще 
бъдат забранени. Това включва системите и приложенията с ИИ, които манипулират човешкото поведение с цел 
заобикаляне на свободната воля на потребителите.  
Системите с ИИ, определени като много опасни, включват технологиите с ИИ, използвани при критични инфраструктури 
например превози, които биха могли да изложат живота и здравето на гражданите на опасност; оценяване на изпитни 
резултати; приложение с ИИ в роботизираната хирургия; софтуер за подбор на професионални автобиографии при 
наемане на работа; кредитни оценки, които лишават гражданите от възможността да получат определен кредит; 
правоприлагане, което може да засегне основните права на гражданите, като например оценка на надеждността на 
доказателства; управление на миграцията, убежището и граничните проверки, като например проверка на истинността 
на документи за пътуване; правораздаване и демократични процеси.  
Високорисковите системи, в които ще се използва изкуствен интелект, ще бъдат обект на строги задължения и проверки, 
преди да могат да бъдат пуснати на пазара.  
Всички системи за биометрична идентификация от разстояние се възприемат като особено опасни и подлежат на строги 
изисквания. Използването им в реално време на обществени места за целите на правоприлагането по правило е 
забранено. Допуснатите неголеми изключения са строго определени (например когато това е строго необходимо за 
издирването на изчезнало дете, за предотвратяване на конкретна и непосредствена терористична заплаха или за 
откриване, идентифициране или подвеждане под съдебна отговорност на извършител или заподозрян в извършването 
на тежко престъпление). За подобно използване трябва да бъде получено разрешение от съдебен или друг независим 
орган, и то да бъде съответно ограничено във времето, пространството и претърсваните бази данни.  
При използването на системи с изкуствен интелект като чатботовете потребителите следва да бъдат наясно, че 
взаимодействат с машина, за да могат да вземат решение дали да продължат взаимодействието или да се откажат. 
В предложението се допуска свободното използване на приложения като видеоигри с изкуствен интелектили филтри за 
спам. Предлага се също националните власти за надзор на пазара да следят за прилагането на новите правила. 
Законопроектът подлежи на одобрение от Съвета на ЕС и от Европейския парламент.  
 
√ Европарламентът ще оценява националните планове за възстановяване  
Европейският парламент създава работна група, която ще оценява националните планове за възстановяване на 
икономиката на ЕС, пострадала от пандемията. Това съобщи групата на Европейската народна партия (ЕНП), съобщават 
международните осведомителни агенции. 
Предвижда се евродепутатите да очертаят правната рамка, по която ще следят дали залегналите в плановете бюджетни 
разходи са насочени за това, за което са предвидени. ЕНП предупреждава, че евродепутатите няма да одобряват 
планове, които не изпълняват заложените цели. Парламентарната група отбелязва, че Европейската комисия е длъжна 
да взема предвид становищата на ЕП. 
Според парламентарната група плановете следва да бъдат насочени към целите за цифровизация и прочистване на 
икономиката от вредно за природата въздействие. Допълва се, че целите включват преход в енергийната и 
транспортната инфраструктура, развитие на бърз интернет, подобряване на енергийната ефективност на сградите. 
По-рано тази седмица ЕК съобщи, че засега само една страна от ЕС не е подала чернова на плана си за икономическо 
възстановяване и потвърди, че България е сред подалите документи, предаде БТА. Комисията изрази готовност да 
одобри окончателните планове два месеца, след като ги получи. ЕК отбеляза, че след това Съветът на ЕС ще има срок от 
един месец, за да се произнесе. 
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Комисията уточни, че за да започне изплащането на сумите от бюджета на ЕС са необходими още няколко стъпки. 
Първата е националните парламенти да одобрят въвеждането на нови европейски данъци. След това ЕС ще може да 
изтегли от финансовите пазари заеми, които да бъдат изплащани чрез новите данъци. Заемите ще бъдат разпределяни 
пез общия бюджет към държавите в подкрепа на икономиката. 
 
√ Стартъп мания в САЩ постави абсолютен рекорд по инвестиции  
Стартиращите компании в САЩ са привлекли 69 млрд. долара инвестиции в рамките на първите три месеца на 2021 г. 
Това е абсолютен рекорд за инвестиции в рамките на едно тримесечие, откакто се събира такава информация, предаде 
Уолстрийт Джърнал. 
Предишният рекорд е бил през последното тримесечие на 2018 г. Новото постижение е с цели 41% повече от резултата 
тогава, показват данните на PitchBook Data.   
Сега средната оценка, която една стартираща компания има, възлиза на 1,6 млрд. долара, което е три пъти повече в 
сравнение с резултата от 2020 г. 
„Никога не съм виждал такава инвеститорска мания. Инвестиционните рундове приключват изключително бързо и са на 
много голяма стойност“,  коментира Лари Албукерк, който е посредник на сделки между инвеститори и стартъпи от 1999 
г. насам. 
Една от най-бързоразвиващите се сфери са новите социални мрежи, които са привлекли 1,2 млрд. долара от началото на 
2020 г. Много от тях използват глас, видео и съобщения, за да осъществяват връзка между непознати, фенове и 
знаменитости, откриване на стари приятели – например Discord, StationHead, Clubhouse. Други като Patreon са насочени 
към независими създатели, които могат директно да бъдат поощрявани финансово от своите фенове. 
Платформата за разговори Clubhouse привлече над 300 млн. долара за последната една година, като оценката й в 
момента е вече 4 млрд. долара, макар че все повече се чуват критични гласове, според които шумът около нея ще 
изчезне с разсейването на пандемията. Проблемът е, че докато броят на потребители на Clubhouse се увеличава над 
очакванията, то нейните приходи не следват такъв тренд. Още повече че подобна услуга скоро ще се предлага и от 
Facebook, Reddit и Twitter. 
Парите обаче не спират. Компанията OfficeTogether, основана едва миналата година, наскоро приключи само в рамките 
на 3 седмици рунд финансиране за цели 2,3 млн. долара инвестиция. 
„Инвеститорите правят всякакви залози, като се надяват на големи печалби“, коментира Албукерк. 
Други правят директно придобивки – Spotify например продължава с политиката си да се разширява чрез такива сделки 
и наскоро придоби Locker Room, приложение за аудио съдържание, насочено към спортните фенове за 80 млн. долара. 
 
√ Путин: Не преминавайте червените линии на Русия!  
Президентът Владимир Путин предупреди Запада да не прекрачва „червените линии“ на Русия, защото Москва ще 
реагира бързо и строго на всякакви провокации и отговорните ще съжаляват. 
Във времена на остра криза в отношенията с Европа и САЩ, масирани руски войски край Украйна и опозиционен лидер в 
гладна стачка в затвора лидерът на Кремъл използва традиционната си реч за състоянието на нацията пред двете камари 
на парламента, за да излъчи послание за руската сила пред външните заплахи, пише „Ройтерс“. 
„Искаме добри отношения… и наистина не искаме да изгаряме мостове“, каза държавният глава. „Но ако някой обърка 
добрите ни намерения с безразличие или слабост и възнамерява да изгори или дори да взриви тези мостове, той трябва 
да знае, че реакцията на Русия ще бъде асиметрична, бърза и сурова“, предупреди Путин. 
Къде е „червената линия“ страната ще определя според ситуацията. По думите на 68-годишния президент Русия е тигър, 
заобиколен от хиени. 
„Организаторите на всякакви провокации, които застрашават нашите основни интереси в областта на сигурността, ще 
съжаляват за извършеното, както никога не са съжалявали“, отбеляза още Путин. 
Конфронтациите със Запада 
Докато Путин изнасяше речта си, стана ясно, че Русия ще експулсира 10 американски дипломати като „огледален 
отговор“ на действията на САЩ, които руското външно министерство определи като „враждебни“. 
Миналата седмица Вашингтон затегна санкциите срещу Москва заради обвинения за участие в кибератака срещу 
правителствени учреждения на САЩ, както и за намеса в президентските избори през 2020 година, докато Чехия обвини 
Русия, че има пръст в експлозиите в склад за оръжия от 2014 година. Впоследствие и двете държави изгониха руски 
дипломати, а Москва вече им отговори. 
Междувременно опозиционерът Алексей Навални, който обяви гладна стачка от колонията в Покров, където изтърпява 
ефективна присъда, бе преместен в затворническа болница и прегледан от лекари извън затвора – нещо, за което 
привържениците и близките му многократно призоваваха, преди да бъдат предприети действия. 
 
√ Еврото се разменя за 1,2035 долара  
Курсът на еврото се стабилизира над прага от 1,20 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2035 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2007 долара. 
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√ Петролът поевтиня на фона на изненадващ ръст на запасите в САЩ  
Цените на петрола се понижиха за трети пореден ден в четвъртък на фона на неочаквания ръст на запасите от суров 
петрол в САЩ и нарастващия брой на заразените с COVID-19 в Индия и Япония, който породи опасения за забавяне на 
възстановяването на световната икономика и търсенето на суровината. 
Към 8:50 часа българско време цената на сорта Брент се понижи с 0,24 долара, или 0,37%, до 65,08 долара за барел, 
докато американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,25 долара, или 0,41%, до 61,10 долара за барел. Вчера и двата 
сорта поевтиняха с над 2%, достигайки най-ниските си нива от 13 април насам. Те са на червено с 3% за седмицата. 
Дотук се стигна, след като данните на Енергийната информационна администрация показаха, че запасите от суров петрол 
на САЩ са нараснали с 600 хил. барела през седмицата до 16 април. Анализаторите очакваха спад от 4,4 млн. барела. 
„Тази седмица цените на петрола са под натиск поради нарастващите притеснения, свързани със скока на заразените с 
COVID-19 в Индия и Япония, който може да забави възстановяване на търсенето на гориво в Азия“, коментира Тошитака 
Тазауа от Fujitomi Co. 
Индия, която е третият най-голям потребител на петрол в света, отчете нов рекорден ръст на смъртните случаи от COVID-
19 в сряда. Япония, която е четвъртият най-голям вносител на суровината, обмисля въвеждане на положение в Токио и 
Осака, тъй като новите случаи на коронавирус нарастват в големите градове, съобщи телевизионният оператор NHK. 
 
√ Силните корпоративни отчети подкрепиха борсите в Европа  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха повишения в ранната търговия в сряда, след като 
оптимизма около корпоративните отчети засенчи опасенията, свързани с нарастването на случаите на заразени с COVID-
19 в някои страни, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 1,55 пункта, или 0,36%, до 435,35 пункта. Немският показател DAX 
отчете ръст от 12,81 пункта, или 0,08%, до 15 142,32 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100напредна с 
16,37 пункта, или 0,24%, до 6 876,24 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 1,55 пункта, или 0,36%, до 435,35 
пункта. 
Най-големите печеливши са компаниите в технологичния сектор, като индексът SX8P напредна с 1,19%. Акциите на ASML 
поскъпнаха с 4,06%, след като  нидреландската компания за литографско оборудване повиши прогнозата си за 
продажбите през цялата година на фона на силното търсене и глобалния недостиг на чипове. 
Цената на книжата на Hugo Boss скочи с 7,25% до едногодишен връх, след като в медиите се появи информация, че към 
компанията има интерес за придобиване, включително от френския гигант LVMH. 
Някои анализатори обаче изразиха опасения относно глобалното икономическо възстановяване на фона на 
разрастващата се криза с COVID-19 в Индия. Днес индия съобщи за 2023 смъртни случая и 295 000 новозаразени за едно 
денонощие. 
„Въпреки че Великобритания и САЩ вървят към отваряне на икономиката, възстановяването далеч не е в права линия“, 
коментира Джошуа Махони, старши пазарен анализатор в IG. „Случващото се в Бразилия и Индия показва, че вирусът е 
огромен проблем“, добави той. 
На корпоративния фронт, очакванията са печалбите на компаниите от STOXX600 да нараснат с рекордните 61% през 
първото тримесечие на 2021 г., сочат данните на Refinitiv IBES 
Акциите на Heineken NV поскъпнаха с 3,52%, след като вторият най-голям пивовар в света отчете по-добри от 
прогнозираното продажби за тримесечието, подкрепени от търсенето на бира в Африка и Азия. 
Цената на книжата на френската група за луксозни стоки Kering се повиши с 2,52%, след като приходите от марката Gucci 
се възстановиха през първото тримесечие. 
Сред губещите днес е италианския футболен клуб „Ювентус“, чиито акции поевтиняха с 12,26%, след като президентът на 
отбора Андреа Анели заяви, че Европейската Суперлига няма да се осъществи след оттеглянето на шестте клуба от 
Висшата лига. 
Акциите на компанията за доставка на храна Just Eat Takeaway поевтиняха с 4,26%, след като „Файненшъл таймс“ съобщи, 
че Uber Eats планира да навлезе на пазара в Германия. 
Втори ден на загуби на Уолстрийт 
Борсовите индекси в САЩ регистрираха понижения за втори пореден ден във вторник, след като добрите корпоративни 
отчети не успяха да подкрепят пазара, повлиян от опасенията около нарастващия брой на заразените с COVID-19, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 256,33 пункта, или 0,75%, до 33 821,3 пункта, след като книжата на Boeing и 
Nike поевтиняха съответно с 4,13% и 4,12%. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 изтри 28,32 пункта от 
стойността си, или 0,68%, достигайки ниво от 4 134,94 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq 
отчете спад от 128,5 пункта, или 0,92%, до 13 786,27 пункта. 
Компаниите, които зависят от отварянето на икономиката, поведоха загубите във вторник. Акциите на авиопревозвача 
United Airlines се сринаха 8,53%, след като компанията отчете пето поредно тримесечие на загуба и обяви, че 
възстановяването на бизнес и международните пътувания все още е далеч. Компанията отчете нетна загуба от 1,36 млрд. 
долара през първото тримесечие при приходи от 3,22 млрд. долара, което е спад от близо 60% в сравнение с приходите 
от близо 8 млрд. долара през първото тримесечие на 2020 г. На този фон акциите на нейния конкурент American Airlines 
поевтиняха с 5,48%. 
Загуби регистрираха и операторите на крузини кораби Carnival и Norwegian Cruise Line, като цените на техните книжа 
паднаха съответно с 4,28% и 4,36%. 
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До тези разпродажби се стигна, след като Световната здравна организация заяви, че броят на новите случаи на заразени 
с COVID-19 се доближава до най-високото си ниво от началото на пандемията. 
Добрите резултати от сезона на отчетите не успяха да повдигнат пазара. Много анализатори на Уолстрийт вярват, че 
голяма част от оптимистичните новини вече са взети предвид в пазарните оценки, като борсовите индекси нараснаха 
значително през последните седмици. Dow и S&P 500 затвориха търговията в петък при рекордни нива, като Dow 
премина границата от 34 хил. пункта за първи път в историята. 
Акциите на Procter & Gamble поскъпнаха с 0,83%, след като финансовия отчет на производителя на потребителски стоки 
за ежедневна употреба надмина очакванията. 
„Досега всички свикнахме компаниите да надминават очакванията“, коментира Том Есай, основател на Sevens Report. 
„Въпросът е дали устойчивостта на тези печалби ще нарасне. Повечето фактори, които предизвикаха тези резултати, 
обикновено се считат за еднократни събития“, добави той. 
Сезонът на отчетите започна силно, като до момента 90% от компаниите от S&P 500, които са представили финансовите 
си резултати за първото тримесечие, са надминали прогнозите на анализаторите – средно с над 20%. 
Акциите на Johnson & Johnson поскъпнаха с 2,33%, следвайки по-добрите от очакваното финансови резултати за 
тримесечието. Освен това компанията отчете приходи от над 100 млн. долара за първото тримесечие на годината от 
продажбите на своята ваксина срещу COVID-19, чиято употреба в момента е на пауза в САЩ, където здравните 
регулатори разследват проблеми с тромбози. 
Акциите на Tesla се възстановиха с 0,61%, след като паднаха с 3% в предходната сесия. 
Загуби в Азия 
Основните индекси на водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно понижения в сряда. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 591,83 пункта, или 2,03%, до 28 508,55 пункта, като 
по този начин изтри близо 1200 пункта от стойността си в рамките на две сесии 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite на практика остана без промяна при ниво от 3 472,93 пункта, 
докато по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 4,53 пункта, или 0,20%, до 2 277,21 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng отчете спад от 513,81 пункта, или 1,76%, до 28 621,92 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi се понижи с 49,04 пункта, или 1,52%, до 3 171,66 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 регистрира спад от 20,3 пункта, или 0,29%, до 6 997,5 пункта, след като статистическото 
бюро на страната отчете ръст на продажбите на дребно с 1,4% през март спрямо предходния месец. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният бенчмарк 
SOFIX отчете спад от 0,75 пункта, или 0,14%, до 520,79 пункта. BGBX40 се понижи с 0,08 пункта, или 0,07%, до 117,47 
пункта. BGTR30 напредна с 0,35 пункта, или 0,06%, до 563,57 пункта. BGREIT се повиши с 0,14 пункта, или 0,10%, до 145,67 
пункта. 
 
Дума 
 
√ Бюджетът на минус с 620 млн. лв. още през март 
Ананиев призна, че правителството в оставка плаща текущи разходи с пари от фискалния резерв 
Финасовият министър в оставка Кирил Ананиев призна в Народното събрание, че още в първото тримесечие на годината 
бюджетът е излязал на червено. Дефицит в размер на близо 620 млн. лв. е отчетен в държавния бюджет за първото 
тримесечие на 2021 г. или около 0,5% от брутния вътрешен продукт, а целият дефицит за 2020 г. е разчетен на около 4,9 
млрд. лв. Това отчете Ананиев.  
Ананиев призна също, че при изтънен фискален резерв правителството покрива текущи плащания със средства от 
целевите фондове в резерва, предназначени за строго определени разходи. "Единствено Сребърният фонд е по отделна 
сметка и от него не сме взели и стотинка от създаването му. Всичко останало са средства, които временно може да бъдат 
използвани за покриване на разходи в бюджета", каза Ананиев. Във фискалния резерв наред със сметките на 
правителството са включени средствата на Сребърния фонд, двата фонда за извеждане от експлоатация на ядрени 
блокове и за обезвреждане на ядрени отпадъци, Учителският пенсионен фонд, Фонд "Сигурност на енергийната 
система", както и средства на НЗОК и НОИ. 
Пред депутатите бяха представени нови данни за фискалния резерв. Към момента той е в размер на 8,5 милиарда лева, 
посочи министърът, като е намалял значително спрямо есента на миналата година, когато е бил около 15 млрд. лева. 
Ананиев обясни това с разходите около третата вълна на коронавируса. От началото на пандемията до 31 март 2021 г. 
правителството е изхарчило 5,1 млрд. лв. за справяне с кризата, обяви още Ананиев. От началото на годината до края на 
март правителството е изтеглило 800 млн. лв. нов дълг при разрешени малко над 4 млрд., каза той. 
По думите на Ананиев на този етап не се налага преразглеждане на бюджета за 2021 г. След изричен въпрос от лидера на 
БСП Корнелия Нинова дали ще бъде внесена актуализация в рамките на сега действащия кабинет, Ананиев каза, че на 
този етап и при това състояние на бюджета подобни действия не се налагали. Според него е редно следващото 
правителство да внесе актуализация, ако това се налага. 
По време на изслушването депутатът от "БСП за България" Пламен Милев попита Кирил Ананиев какъв е размерът на 
раздадените от прозореца на джипката с решение на МС пари през първото тримесечие на 2021г. Той попита какво е 
съотношението им спрямо заложените в бюджета разходи, колко от тях са антиковид и какво е наложило извън ковид 
разходите. Според него отговорът на министъра е уклончив. "Хората ги искали. А защо не са заложени в бюджета? 
Възникнали спонтанно. Колко "спонтанно" може да възникне нуждата от ремонт на път, неремонтиран 30 години. Не 
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спонтанно, а предизборно, г-н Ананиев. Това са нашите пари, похарчени предизборно по усмотрение на човека с многото 
менискуси", коментира Милев. 
Донякъде се изясни картината със състоянието на българския бюджет, но притесненията остават, заяви народният 
представител от "БСП за България" проф. Румен Гечев. По думите му даже някои от притесненията се засилват. "Защо? По 
отношение на държавния бюджет, той на пръв поглед изглежда добре. Уважаеми колеги, добре е, защото правилно ЕС 
разреши трансферите, които той прави по едни програми, да ги прехвърлим по покриването на допълнителните разходи, 
свързани с КОВИД-19", коментира Гечев. 
"Между 2 и 4 пъти по-малко държавата е помогнала на българските семейства и бизнес, отколкото нашите партньори в 
ЕС", каза проф. Румен Гечев. Според него вторият проблем е, че помощта за българските семейства е ограничена, а по 
отношение на бизнеса малки и средни фирми от август миналата година чакат да получат своите средства. Гечев 
коментира и дълговете на правителството в оставка. "Казвате, че не сте теглили нови заеми, тъй като много уважавате 
евентуалното ново правителство. Вие просто не сте теглили преди изборите", заяви той. 
Планът за въвеждане на еврото напредвал 
Националният план за въвеждане на еврото е в напреднала фаза. По документа се работи усилено, за да може да бъде 
спазен срокът за окончателното му изготвяне - 30 юни 2021 г. Това обяви Ананиев в отговор на въпрос от депутат от ГЕРБ-
СДС. Той каза още, че индикативната дата за членство във валутния съюз остава 1 януари 2024 г., а процесът вече е 
навлязъл в заключителната си фаза. 
 
√ Проблемът с вечните длъжници остава 
10-годишната абсолютна давност за дълговете няма да важи със задна дата 
Конституционният съд обяви за противоконституционно прилагането със задна дата на гласуваната през ноември 
миналата година 10-годишна абсолютна давност за частните дългове на физическите лица. В началото на февруари 
Висшият адвокатски съвет оспори пред КС прилагането на разпоредбата за заварените дългове. Така спасяването на 
стотиците хиляди "вечни длъжници" на практика няма да произведе ефект в следващите 10 години. 
Текстовете за давността ще влязат в сила на 2 юни 2021 г., но след решението на КС от 20 април те няма да важат със 
задна дата, а ще действат само занапред - тоест за нови задължения, които предстои да се натрупат след 2 юни, или за 
заварени дългове, при които обаче 10-годишният срок ще започне да тече от 2 юни 2021 г., а не от дата в миналото, както 
гласуваха депутатите миналата година. Решението на КС е взето с 10 гласа "за", а докладчикът по делото Филип 
Димитров и Гроздан Илиев са го подписали с особено мнение. 
Спорният параграф 2, който бе обявен за противоконституционен, гласи: "За заварените случаи давността по чл. 112 
започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. При висящо изпълнително производство давността 
започва да тече от първото действие по изпълнението, а когато такова не е образувано Ц от деня на влизането в сила на 
акта, с който е признато вземането". На практика след решението на КС и за заварените случаи давността ще започне да 
тече от 2 юни 2021 г. 
Според приетите в края на миналата година текстове с изтичането на 10-годишна давност се погасяват всички вземания 
срещу физически лица, независимо от прекъсването й, стига те да не са отсрочени или разсрочени и да не попадат сред 
8-те изключения в закона. Това значи, че след изтичането на срока от 10 години за длъжниците няма да има никакви 
правни последици от факта, че не са погасили задължението си, а кредиторите им губят парите си завинаги. 10-
годишният срок няма да тече единствено по време на съдебния процес срещу длъжника за установяване на вземането. 
Конституционният съд все още не е публикувал пълния текст на решението си, както и мотивите, поради което не е ясно с 
какви аргументи е приел тезата на адвокатурата. 
 
√ Наливат милиони заради грешките в електронните поръчки  
Поправката на непрекъснато даващата грешки Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни 
обществени поръчки"  ще струва на данъкоплатците над 5,3 млн. лв. Това е почти толкова, колкото беше дадено за 
създаването на самата система, която трябваше да внесе публичност и прозрачност, но към момента се получава по-
скоро обратния ефект. Допълнителните средства се отпускат официално за надграждане на системата, а решението за 
тях бе взето вчера от правителството. Електронните обществени поръчки бяха пуснати официално през юни 2020 г. и 
предизвикаха трудности при използването им, както и жалби от страна възложителите на поръчките и на 
кандидатстващите по тях. Причината беше в чести грешки от различно естество -например, грешки при търсенето, 
невъзможност за въвеждане на данни.   
От Агенцията за обществените поръчки , която поддържа системата, признаха че има проблем, но се оправдаха, че 
системата все още е на етап разработване. Сега по-малко от година след нейния старт се оказва, че са нужни още 5 357 
000 лв. за "надграждането" на съществуващата архитектура на системата за електронни обществени поръчки. България 
закъсня с пускането на електронните обществени поръчки, което е европейско изискване. Системата беше разработена 
по европейски проект финансиран от оперативна програма "Добро управление" за близо 7 млн. лв. 
 
√ Внасяме повече домати, отколкото банани  
В последните 5 години България внася много повече домати, отколкото банани. Страната е единствената на Балканския 
полуостров, в която съотношението при вноса на тези два земеделски продукта е такова. Що се отнася до "автомобилния 
клъстър", както премиерът в оставка Бойко Борисов нарича производството на части за леки коли, там страната ни 
съвсем не е на челно място, напротив. Това се твърди в анализ на експерта по външна търговия Борислав Георгиев, 
публикуван в 3е-news.net.  
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Средногодишно за последната петилетка, до 2020 г. включително, в България се внасят близо 81 000 тона домати и малко 
над 57 000 тона банани. Т.е. българският индекс ДБ (съотношение на внасяните тонове домати и банани) е 1,41 и по него 
сме на първо място на Балканите. 
Индексите на другите са: Румъния - 0,4, Сърбия - 0,41, Северна Македония - 0,21, Гърция 0,1, Хърватия - 0,19, Турция 0,01. 
Числото за Германия е 0,55, САЩ - 0,36, Китай - 0,00, Русия - 0,35. Обобщено, единствено България от страните на 
Балканите, и не само от тях, внася повече домати, отколкото банани. "Най-вероятното обяснение за българското 
първенство тук е значителната промяна (по-скоро заради самоунищожаването) в последните десетилетия на българското 
производство като мащаб, сортова структура, качество", пише експертът. 
 
√ "Спутник V" - новата ябълка на раздора между Германия и САЩ 
Във Вашингтон проучвали дали германска поръчка на ваксината няма да е нарушение на санкциите заради Навални  
На 30 март руският президент Владимир Путин във видеоконференция с френския президент Еманюел Макрон и 
германския канцлер г-жа Ангела Меркел, обсъди (освен ситуацията в Донбас), възможни доставки на руската ваксина 
"Спутник V" за ЕС и дори съвместното й производство в държави на съюза. 
Още на 7 април баварският премиер Маркус Зьодер обяви подписването на предварително споразумение с Руския фонд 
за директни инвестиции за за закупуването на 2,5 милиона дози в случай на одобрение на лекарството от Европейската 
агенция по лекарствата (EMA) и възможното му производство в баварския град Илиртисен. Редица ръководители на 
други федерални провинции на ФРГ също обявиха готовност да купят "Спутник V".  
Ден по-късно федералното правителство пое инициативата в свои ръце. Според германския здравен министър Йенс 
Шпан, Еврокомисията е обяснила, че няма да сключи договори за доставка на руската ваксина, поради което Шпан 
изрази намерението на Германия да "разговаря с Русия на двустранна основа". Речено-сторено: на 8 април започнаха 
преговори между руския фонд и германското правителство.  
Пиар ход или отказ от европейска солидарност? 
В Германия кампанията за ваксиниране започна на 27 декември. В същото време медиите и някои политици 
разкритикуваха федералното правителство за ниските, според тях, нива на имунизация, като посочиха като примери 
Великобритания, Израел и САЩ, където те са значително по-високи. Дори между управляващите партии на 
социалдемократите (СДПГ) и консервативния блок Християндемократически съюз (ХДС) и Християнсоциалния съюз (ХДД) 
пламна открита вражда заради ниския темп на ваксинационната кампания: вицеканцлерът Олаф Шолц (СДПГ) предаде 
през януари на министъра Шпан (ХДС) дълъг списък с въпроси относно причините за грешките при поръчките на ваксини. 
Постепенно в Германия започнаха все по-често да говорят за необходимостта от сключване на нови договори за доставка 
на лекарства срещу КОВИД-19 от различни производители, включително "Спутник V". Тези гласове станаха по-силни, след 
като няколко държави от ЕС, включително Германия, спряха през март използването на ваксината "Ваксзевриа" на 
британско-шведски производител "АстраЗенека" заради странични ефекти, включително кръвни съсиреци. Доскоро в 
Германия бяха съобщени над 40 предполагаеми случая на синусова тромбоза на твърдата мозъчна обвивка след 
имунизирането с тази ваксина.  
Сега в Германия е разрешено ваксинирането с "Ваксевриа" само на гражданите над 60 години. Не всички обаче бързат да 
се възползват от тази възможност. Слуховете за "страничния ефект" вече се разпространиха и гражданите просто 
престанаха да се доверяват на това лекарство. Така че, в Берлин, можете свободно да се запишете за ваксиниране с 
"АстраЗенека" дори в самия ден на кандидатстване (при спазване, разбира се, на установения от властите ред). Но в 
центровете за ваксиниране с американо-германската "БиоНТек"/, "Пфайзер" или американската "Модерна" свободни 
"прозорци" няма дори за месец занапред. 
На този фон много политици и експерти в Германия разглеждат "Спутник V" като достойна алтернатива на "Ваксевриа". 
Освен това се проучва въпросът за производството й от компанията R-Pharm директно в Германия, в Илертисен. Властите 
на провинциите Мекленбург и Западна Померания не изключват производство и опаковане на ваксината на своите 
територии.  
Само времето може да попречи на "Спутник V" да завладее германския пазар. Както подчерта Шпан, доставките трябва 
да се извършват през следващите от два до пет месеца, а дотогава в Германия вече ще има много ваксини. В тази връзка 
еврокомисарят по вътрешния пазар Тиери Бретон, който контролира политиката на ваксиниране в Еврокомисията, заяви, 
че дори "Спутник V" да бъде допуснат в Европа, той "ще дойде твърде късно". Според него трябва да минат много 
месеци, преди да може да се създаде и пусне съответното производство. Но Бретон е известен с критиката си към 
руската ваксина. По-рано той заяви, че ЕС не се нуждае от "Спутник V". 
Белият дом притиска и съюзници 
"Спутник V" заедно с природния газ се превръща в друг продукт на руския износ, за който спорят Берлин, а в по-широк 
план ЕС и Вашингтон. Както знаете, американците са безкрайно загрижени кой, какво и защо купува от руснаците. И сега 
руското лекарство се превърна в нова тема на раздор. Както в. "Билд" съобщи миналия понеделник, позовавайки се на 
свои източници, американските власти проучват дали плановете на Германия да поръча ваксина могат да се разглеждат 
като нарушение на санкциите, наложени от Вашингтон заради случая с Алексей Навални. В крайна сметка два руски 
изследователски центъра, участвали в разработването и тестването на "Спутник V", са в санкционния списък на САЩ. 
Според вестника САЩ се дразнят, че, от една страна, германското правителство и канцлерът Ангела Меркел отстояват 
правата на блогъра и правят възможно лечението му в клиниката "Шарите", а от друга страна купуват ваксина от Русия, в 
чието създаване са участвали институти, попаднали в черния списък. "Билд" отбеляза, че "съответните сигнали са 
получени в Берлин".  
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Каква точно е заплахата от подобно развитие на събитията, все още е неизвестно, но очевидно е, че санкциите се 
превръщат в основния инструмент за оказване на натиск от САЩ и те са готови да ги заплашват не само своите 
конкуренти, но и съюзници. 
Но Вашингтон не се интересува от нуждите на партньорите в трудните за тях часове. Напоследък Германия многократно 
се оплаква от едностранните стъпки на Вашингтон към производството на ваксини срещу КОВИД-19. По-специално, 
федералният правителствен комисар по ваксинирането Кристоф Круп смята, че прекъсванията в производството на тези 
лекарства, например на "АстраЗенека" и "Джонсън&Джонсън", се случват и по политически причини, свързани с 
действията на САЩ . Той припомни, че Вашингтон не е наложил официално забрана за износ на медицински продукти, но 
САЩ действа правилото Rated Order или регламентиране на поръчката, чрез се установява приоритетът при 
изпълнението на един или друг договор.  
Rated Order (условен превод "Оценена поръчка") означава, че правителството на САЩ казва на компаниите в какъв ред и 
последователност да изпълняват определени поръчки. И това означава, разбира се, че първите доставки, които са от 
висок приоритет за американското правителство, трябва да бъдат насочени към американски фирми. "И тук отпадат 
някои европейски поръчки", обясни Круп.  
В Берлин се засилва недоволството от чичо Джо 
След като Джо Байдън стана президент на САЩ, политическият елит в Германия беше в еуфория. Берлин беше убеден, че 
командорският тон на Доналд Тръмп е отишъл в миналото и отсега нататък САЩ ще се консултират със своите съюзници 
по спорните въпроси, ще се стремят към солидарност и равноправни отношения с тях. Това обаче не се случи. От гледна 
точка на Берлин, САЩ по снабдяването с ваксини продължават политиката на "Първо Америка".  
Не се оправдаха и надеждите за уреждане на спора със САЩ за "Северен поток-2". На 7 април американското издание 
"Политико", позовавайки се на източници от Белия дом, съобщи, че там дори обсъжда възможността за назначаване на 
специален пратеник, който да преговаря за закриването на проекта. В същото време властите на ФРГ, отхвърляйки 
екстериториалните санкции, са особено недоволни от факта, че докато остро критикуват "Северен поток-2", САЩ внасят 
петрол от Русия по същия начин, както Германия прави това с газа. Тоест, оказва се, че първото, по мнението на Белия 
дом, е добро, а второто е лошо?  
Нарастващото влияние на Вашингтон върху Киев също не остана незабелязано. Очевидно е, че Украйна сега все по-малко 
изслушва Германия и Франция, които са гаранти на Минските споразумения, и разчита повече на подкрепата на 
американските власти, които само насъскват  властите в Киев с тяхната враждебна реторика, заявявайки, че Русия ще 
"плати цената", ако действа агресивно в Донбас. 
Според някои наблюдатели САЩ, пренебрегвайки европейските, предимно германските интереси, в бъдеще неизбежно 
ще доведат до сближаване между Берлин и Москва. Може би тристранните преговори между Путин, Меркел и Макрон 
са един от първите сигнали в тази посока. Възможно е сътрудничеството да стане по-тясно в области, където има общи 
интереси, било то "Северен поток-2", закупуването на "Спутник V", разрешаването на кризите в Либия и Сирия. 
 
√ Коалицията в Румъния се измъкна от разпад  
Лидерите на партиите от управляващата дясна коалиция в Румъния подписаха компромисен документ и така разрешиха 
политическата криза, възникнала след решението на премиера Флорин Кицу (Националнолиберална партия) да уволни 
здравния министър Влад Войкулеску (Партия на единството и солидарността). 
Компромисът отнема правото на премиера да прави промени в правителството, без консултации с партията, излъчила 
министъра, и с управляващата коалиция. 
В дясноцентристката управляваща коалиция влизат още Съюзът за спасение на Румъния и Демократичния съюз на 
унгарците в Румъния. 
Вицепремиерът и лидер на Съюза за спасение Дан Барна заяви, че "коалицията е преодоляла деликатна ситуация". 
Освободеният здравен министър ще бъде заменен със свой съпартиец. 
Въпреки че лявоцентристката Социалдемократическа партия спечели изборите през декември, властта беше поета от 
коалиция на три дясноцентристки партии. 
 
√ Вучич: Не се нуждаем от Република Сръбска  
"Сърбия е най-стабилната държава в региона във всеки един смисъл и аз искам това и за Босна и Херцеговина, не се 
нуждаем от нейната територия", увери сръбският президент Александър Вучич в обширно интервю за сараевската 
телевизия "Фейс ТВ". 
Така той отговори на молбата на интервюиращия да коментира предполагаемия нон пейпър на словенския премиер 
Янез Янша, в който се предлага, наред с други неща, и "окончателното разпадане на СФРЮ", тоест разделяне на Босна и 
Херцеговина (БиХ).  
В предполагаемия документ се споменава отделянето на Република Сръбска от БиХ и обединението й със Сърбия, което 
би разрешило сръбския национален въпрос. В замяна се предлага Белград да се откаже от Косово. За хърватския 
национален въпрос в БиХ, едно от възможните решения според документа е повечето населени с хървати кантони да 
бъдат присъединени към Хърватия. 
Същият документ предлага обединението на Косово и Албания с довода че 95% от населението на най-младата държава 
на Балканите иска точно това. Сръбската пък част на Косово следва да получи специален статут по модела на Южен 
Тирол. 
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√ Вижте какво реши Министерският съвет в оставка вчера, 21 април 2021 г.  
Министерският съвет реши на заседанието си вчера да предложи на президента на Република България да издаде указ 
за награждаването на четирима дейци за особени заслуги към българската държава и нацията: 
- Адриана Благоева с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ първа степен за големите й заслуги в областта на културата и 
изкуството; 
- Хикмет Мехмедов с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големи му заслуги в областта на културата и 
изкуството; 
- Михаил Петров с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ първа степен големите му заслуги в областта на културата и 
изкуството; 
- Любен Чаталов с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ втора степен за големите му заслуги в областта на културата и 
изкуството. 
Предложението е на Министерството на културата. 
Проф. д-р Адриана Благоева е създател и диригент на Хора на софийските момчета, носители на множество награди в 
страната и чужбина. 
Проф. Хикмет Мехмедов е хореограф, режисьор и балетмайстор, един от най- уважаваните творци в съвременната 
история на българския балет. 
Михаил Петров е актьор в трупата на Народния театър “Иван Вазов” от 1973 г., който в продължение на 45 сезона като 
актьор и режисьор създава незабравими роли. 
Любен Чаталов има повече от 150 кино и театрални роли, за създаването на които е удостояван с награди и отличия. 
Връчването на държавните награди е израз на висока чест и уважение към техните изключителни заслуги за развитието 
на хоровото изкуство, музиката, балета, театралното изкуство, актьорското майсторство и българската култура. 
Одобрен е План за 2021 - 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в 
България 
Правителството одобри План за 2021 - 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните 
хора в България (2019 - 2030 г.). Документът включва комплексни дейности и мерки в отговор на предизвикателствата, 
породени от застаряването на населението. 
Приоритетите в плана са свързани с насърчаването на заетостта и участието на възрастните хора в обществото, както и 
със създаването на възможности и благоприятна среда за техния самостоятелен и активен живот на национално и 
регионално ниво. 
В Плана са систематизирани задачи от различни отговорни институции в изпълнение на четирите приоритета, заложени в 
Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030г.), включително мерки за 
преодоляване на последиците от разпространението на COVID-19. 
Планът за 2021 - 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 
- 2030 г.) използва интегриран подход, включващ финансиране на набелязаните мерки чрез бюджетите на компетентните 
ведомства според Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и 2022 г., Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, други оперативни програми, финансиране по европейски и други международни 
проекти. 
Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ беше признато за национално представителна 
организация 
Правителството призна Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ за национално представителна 
организация за срок от четири години. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като защитава и 
подпомага правата и интересите на военноинвалидите и военнопострадалите за реализацията на личностните им 
качества и утвърждава основните духовни ценности и традиции на българския народ. 
Одобрен е План за извършване на оценка на изпълнението на бизнес програмите на „микро-” „малки” и „средни” 
публични предприятия за 2021 г. 
Министерският съвет прие Решение за одобряване на годишен План за извършване на оценки на изпълнението на 
бизнес програмите на „микро“, „малки“ и „средни“ публични предприятия за 2021 г. 
На 26 септември 2019 г. бе приет Закона за публичните предприятия (ЗПП), по силата на който бе създадена Агенцията за 
публичните предприятия и контрол (АППК/Агенцията), която, съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗПП изпълнява функциите на звено, 
което осъществява координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия, наблюдава и 
докладва на Министерския съвет за нейното изпълнение. 
Правната рамка относима към оценяването на изпълнението на целите на публичните предприятия, залегнали в бизнес 
програмите им се съдържа в чл.12, т. 8 и т. 11 от ЗПП. 
Правилникът за прилагане на Закона за публичните предприятия бе приет през септември 2020 г. (ППЗПП). 
По силата на чл. 16, ал. 2 от ППЗПП Агенцията за публичните предприятия и контрол оценява изпълнението на 
одобрените бизнес програми на публичните предприятия, категоризирани като "големи", с оглед на постигането на 
финансовите и нефинансовите цели. 
Оценката на изпълнението на одобрените бизнес програми на определен брой публичните предприятия, 
категоризирани като "микро", "малки" и "средни", се извършва ежегодно съгласно План за извършването на оценки на  
изпълнението на одобрените бизнес програми, одобрен с решение на Министерския съвет. 
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Като резултат от приемането на предлагания проект на акт се очаква да се изпълни императивното изискване на ППЗПП 
за одобряване на годишен План за извършване на оценки на изпълнението на бизнес програмите на „микро“, „малки“ и 
„средни“ публични предприятия, регламентирано в чл. 16, ал. 3 от ППЗПП. 
Одобрени са промени в списъка на административните органи, които възлагат дейности на системния интегратор 
Правителството одобри промени в списъка на административните органи, които възлагат дейности на системния 
интегратор - „Информационно обслужване“ АД. По този начин Изпълнителна агенция „Одит на средствата от 
Европейския съюз“ ще може да използва финансов ресурс по Оперативна програма „Добро управление“ за подновяване 
и подобряване на съществуващата IT инфраструктура на Одитния орган, без да се натоварва допълнително държавния 
бюджет. 
Други промени предвиждат МВР да възлага на системния интегратор системната интеграция на информационни и 
комуникационни системи, които са свързани с предоставянето на административни услуги по електронен път и за обмен 
на електронни документи с други административните органи. 
Одобрена е Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на икономиката по Закона за изпълнение на 
Регламент (ЕС) 2019/125 на ЕП и на Съвета от 16 януари 2019 г. 
Правителството одобри Постановление за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на 
икономиката на основание чл. 11, ал. 1 от Закона за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и 
на Съвета от 16 януари 2019 г. 
Проектът на Тарифата за таксите бе изготвен при спазване на принципа на пропорционалност и принципа за 
възстановяване на разходите при предоставяне на административни услуги, като се вземат предвид разпоредбите на чл. 
7а, ал. 6 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската 
дейност. При изготвянето на проекта са спазени изискванията на: чл. 2 от Закона за държавните такси, който предвижда 
заплащане на държавните такси в брой или безкасово и чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, с 
който се дава възможност за заплащане на дължимите държавни такси чрез виртуално терминално устройство ПОС или 
чрез терминално устройство ПОС. 
Министерският съвет одобри допълнителни средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и 
спортно-туристическа дейност 
Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане 
на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и 
спортно- туристическа дейност в държавните детски градини към министъра на отбраната и държавните висши военни 
училища. 
Средствата в размер на 20 008 лв. се предоставят за децата от детските градини към министъра на отбраната и за 
курсантите и студентите в редовна форма на обучение в държавните висши военни училища за учебно-тренировъчната и 
спортносъстезателната дейност, и за материално-техническото им обезпечаване. 
Средствата се определят за бюджетна година съгласно разработени и утвърдени проекти. 
Необходимите средства се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет и се разходват на базата на 
представени разчети за броя на децата от детските градини към министъра на отбраната и за курсантите и студентите в 
редовна форма на обучение за подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-
туристическата дейност. 
Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на 
финансите за 2021 година 
Със свое постановление правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на 
политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г. 
Чрез вътрешно преструктуриране се осигурява допълнителен финансов ресурс по бюджета на Агенцията по обществени 
поръчки за 2021 г. в размер на 5 357 000 лв. Средствата са за надграждане на съществуващата архитектура на 
Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ - за доставка на ново 
хардуерно (вкл. комуникационно) и софтуерно (вкл. базово) оборудване на ЦАИС ЕОП. Целта е все по-ефективно 
протичане на процеса по електронно възлагане на обществени поръчки в страната. 
Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г. 
Правителството се разпореди с имоти 
Министерският съвет обяви имоти - публична държавна собственост за частна държавна собственост и ги прехвърли на 
община Ловеч за предоставяне на социални услуги. Имотите се намират в сграда на ул. „Д-р Съйко Съев“ № 56, в Ловеч и 
представляват три помещения - едно на третия етаж и две на четвъртия и петия етаж в същата сграда. В тях общината ще 
предоставя здравно - социални услуги на пълнолетни лица с увреждания и възрастни хора в надтрудоспособна възраст. 
Целта е да се подобри качеството на живот на тези хора, както и да се създадат условия за достъпност, гражданско 
участие и минимално ограничаване на личната им свобода. 
Правителството прехвърля безвъзмездно правото на собственост върху два имота - частна държавна собственост, на 
община Вълчи дол. Те ще се ползват във връзка с изпълнение на публичните функции на общината, свързани със 
създаването на зона за спорт и отдих, облагородяване, поддържане на зелени площи и създаване на нови такива, както и 
за обособяване на кътове за деца със специални образователни потребности. Имотите се намират в гр. Вълчи дол и са с 
обща площ 6220 кв. м. 
За ратификация е предложен договорът относно придобиването на наземни терминали от MIDS за Българските 
Военновъздушни сили 
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Министерският съвет прие решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на международен 
договор BU-P-LAY „Придобиване на наземни терминали от Мултифункционална система за обмен на информация (MIDS) 
за Българските Военновъздушни сили”. 
Този договор бе подписан на 01.03.2021 г. от българска страна въз основа на Заседание на Министерски съвет от 
27.01.2021 г. С него се договаря доставката от Правителството на САЩ за българските въоръжени сили на оборудване, 
услуги за избор на места за инсталиране и обучение, с включен четири годишен гаранционен срок на поддръжка. 
След влизане в сила на закона за ратификация на договора от Народното събрание, МВнР ще уведоми насрещната 
страна за изпълнение на националните процедури за това. 
В рамките на днешното правителствено заседание Министерският съвет прие също Решение, с което одобрява проект на 
Съгласие по Изявление за намерение (SOI) на министъра на отбраната на Френската република, за присъединяване към 
„Техническото споразумение между правителството на Република България и Върховното главно командване на 
Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната домакин на 
дейности на съюзни сили в контекста на Съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF)”, ратифицирано от 
Народното събрание на Република България със закон, Обн., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г. и влязло в сила от 11 януари 2018 
година. 
С цитираното Решение на Министерския съвет, Република България потвърждава поетите ангажименти за оказване на 
поддръжка от страната домакин на сили на НАТО, което е принос към колективната отбрана и за гарантиране на 
националната сигурност. 
Одобрен е проект на програмно споразумение относно хармонизиране на военните изисквания, свързани с 
митническите режими 
Министерският съвет прие Решение, с което одобрява проект на Програмно споразумение между федералния министър 
на отбраната на Република Австрия, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на 
Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Република 
Кипър, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Република Естония, 
Министерството на отбраната на Република Финландия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното 
министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република 
Гърция, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, 
Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, 
министъра на отбраната на Великото херцогство Люксембург, Министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, 
Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на националната отбрана на Република Полша, 
Министерството на националната отбрана на Португалската република, Министерството на националната отбрана на 
Румъния, Министерството на отбраната на Словашката република, Министерството на отбраната на Република Словения, 
Министерството на отбраната на Кралство Испания, и Европейската агенция по отбрана, относно хармонизиране на 
военните изисквания, свързани с митническите режими. 
С цитираното Решение на Министерския съвет, Република България ще бъде в състояние да изпълни поетите 
ангажименти по Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на Европейския съюз, с което ще бъдат повишени 
отбранителните способности за гарантиране на националната сигурност и интегриране към колективната отбрана. 
Изменя се наименованието  на програмата за сътрудничество с Черна гора в областта на културата 
Министерският съвет прие решение, с което одобри съществено отклонение от проекта на Програма за сътрудничество в 
областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на образованието, 
науката, културата и спорта на Черна гора за периода 2021-2023 г. 
С Решение № 923 от 10 декември 2020 год. на Министерския съвет на Република България беше одобрен проект на 
Програма за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на Република България и 
Министерството на културата на Черна гора като основа за водене на преговори. 
Междувременно, след проведени парламентарни избори в Черна гора Министерство на културата е влято в новото мега-
министерство - Министерство на образованието, науката, културата и спорта на Черна гора. 
Това налага промяна в наименованието на Програмата, което съставлява съществено отклонение от проекта на договор 
и, съгласно чл. 11, ал. 2 от Закона за международните договори, е необходимо повторно съгласуване на проекта на 
програма. Останалите текстове и условия на програмата остават непроменени. 
Проектът на Програма удовлетворява взаимните интереси на двете страни и съдържа всички необходими текстове за 
развитие на отношенията между Република България и Черна гора в областта на културата. 
Предлаганият проект на Програма регламентира възможностите за сътрудничество в областта на театъра, литературата, 
превода и публикуването на творби на писатели от другата страна, библиотечното и музейно дело, изобразителното 
изкуство, организирането на художествени изложби и музикални фестивали, киното, музиката и танца. Уточняват се 
ангажиментите на двете страни по опазването на историческото и културното наследство. 
Чл.19 от проекта на Програма предвижда влизането й в сила от датата на нейното подписване. 
Одобрени са резултатите от неформални видеоконферентни заседания на ресорни министри от държавите членки 
на ЕС 
Министерският съвет одобри резултатите от неформалното видеоконферентно заседание на министрите по енергетиката 
на Европейския съюз, проведено на 15 юни 2020 г. Обсъжданията бяха свързани с икономическото възстановяване 
вследствие на пандемията от COVID-19 и Европейската зелена сделка. Европейската комисия информира за актуалното 
състояние на националните енергийни и климатични планове, а делегацията на Латвия запозна министрите с 
информационна нота относно ядрената безопасност. Германия представи пред енергийните министри работната 
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програма на своето председателство на Съвета на ЕС, което започна на 1 юли 2020 г. По време на видеоконферентното 
заседание бе подчертано, че въпреки сериозните последици от пандемията от COVID-19 върху значителна част от 
икономическите сектори, енергийната система на ЕС е продължила да предоставя надеждни и непрекъсваеми доставки 
на потребителите. Добре функциониращият енергиен пазар е резултат на готовността на ЕС за реакция при кризисни 
ситуации и на адекватно разработените мерки. В съответствие с одобрената позиция България посочи, че, в контекста на 
възстановяването, водещо за нас сега е минимизирането на щетите върху европейската икономика и последващото 
преодоляване на последиците от кризата. Стабилността и адекватността на енергийната система и осигуряването на 
достъпна енергия в периода след кризата ще бъде с изключително важно значение за социалното и икономическото 
възстановяване. 
Неформално видеоконферентно заседание на министрите по енергетиката на Европейския съюз беше проведено на 6 
октомври 2020 г. В рамките на сесията бяха обсъдени европейски подходи за разходоефективно постигане на 
енергийните цели на равнище ЕС и евентуално завишаване на амбицията до 2030 г. Дискутирани бяха и основните 
предизвикателства и възможности за енергийния сектор в процеса на възстановяване от пандемията от COVID-19, в т.ч. 
ролята на търговията с емисии, финансовите инструменти и регионалното сътрудничество във ВЕИ проекти в процеса на 
енергийна трансформация. 
Европейската комисия представи информация за актуалното състояние на националните планове за енергетиката и 
климата и подчерта, че през 2023 г. предстои тяхната преработка в посока повишаване на амбициите. В областта на 
сигурността на енергийните доставки, системата е показала своята устойчивост в условията на пандемията, беше 
отчетено по време на заседанието. 
В съответствие с одобрената позиция, България подчерта необходимостта всички чисти технологии, включително и 
ядрената, да допринасят за постигане на целта за климатична неутралност. Страната ни информира, че продължава да 
работи върху проекти за подобряване на електроенергийната и газовата свързаност, което ще съдейства за правилното 
интегриране на ВЕИ и другите нови технологии.  
На 14 декември се проведе неформално видеоконферентно заседание на енергийните министри на Европейския съюз. В 
рамките на заседанието беше обсъдена темата за интеграция на енергийните системи в контекста на пътя към 
климатична неутралност до 2050 г. Европейската комисия представи информация за последното развитие в областта на 
външните енергийни отношения на ЕС, а от делегацията на Португалия беше представена работната програма на 
ротационното председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2021 г. 
В съответствие с одобрената позиция, България увери, че разбира важността на това ЕС да се превърне в устойчива и 
климатично неутрална икономика до 2050 г. В този процес следва да се вземат под внимание различното ниво на 
икономическо развитие, спецификите на енергийния микс, наличния природен потенциал и други специфични фактори 
за всяка държава. Българската страна подчерта необходимостта да се спазват принципите за технологична неутралност, 
равен достъп до нискоемисионни технологии и гъвкавост по отношение на тяхното използване. 
Одобрени са също резултатите от българското участие в неформалната видеоконференция на министрите, отговарящи за 
конкурентоспособността (вътрешен пазар и индустрия), проведена на 22 март 2021 г. На заседанието беше обсъдена 
концепцията за отворена стратегическа автономност на ЕС от гледна точка на укрепването на единния пазар, веригите за 
създаване на стойност, диверсификацията на доставките, идентифицирането на стратегически области и уязвимости и 
съответните мерки за справяне с тях, както и насърчаване на равни условия за конкуренция и отвореност на ЕС към света. 
Подчертано бе значението на добре функциониращ единен пазар, основаващ се на свободна и лоялна конкуренция, като 
основна предпоставка за излизане от кризата, предизвикана от COVID-19. 
Министрите се обединиха около необходимостта от продължаващи усилия за индустриална трансформация и 
осъществяване на прехода към зелена и цифрова икономика, диверсификация на веригите за доставка и суровини, 
стимулиране на иновациите, нови инструменти в отговор на нелоялни търговски практики. Бяха обсъдени и начините за 
справяне с нарушенията на единния пазар, причинени от чуждестранни субсидии, повишаване на инвестициите в 
киберсигурност и защита от кибератаки, като фактори, които ще засилят стратегическата автономност и ще допринесат за 
икономическото възстановяване на ЕС като цяло. 
Неформална видеоконферентна среща на министрите по транспорт на Европейския съюз се проведе на 30 март 2021 г. 
Основният дебат бе в контекста на обявената 2021 г. за „Европейска година на железопътния транспорт“. Инициативата 
има за цел да насърчи използването на железопътния транспорт, като безопасен и устойчив вид превоз на товари и 
пътници. 
В позицията си, страната ни отбеляза, че прехвърлянето на по-голям дял от пътнико- и товаропотоците към железниците 
е един от най-ефективните начини за декарбонизация на транспортния сектор. Тъй като железопътният транспорт е един 
от най-екологосъобразните и безопасни видове транспорт, който генерира много ниски нива на вредни въглеродни 
емисии и в значителния си обем е електрифициран. В рамките на заседанието беше подчертано, че около 80% от жп 
мрежата в България е електрифицирана. Също така ускорената дигитализация в железопътния транспорт, внедряването 
на енергийно ефективен подвижен състав и проучване на възможностите за използване на устойчиви алтернативни 
горива, следва да са сред ключовите мерки, които да спомогнат за постигане на целите на Европейския съюз за 
намаляване на емисиите на парникови газове в транспорта с 90% до 2050 г. 
В рамките на заседанието, страната ни посочи, че при товарните железопътни превози се наблюдава ръст от 10%, като 
очакванията са тази тенденция да се запази и занапред. Предпоставка за това е модернизацията на железопътната 
инфраструктура. Друго от решаващо значение за разгръщането на сектора е запазването на нивото на инвестициите, 
както и стимулирането на мултимодалността. 
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Министрите на транспорта на държавите членки изразиха подкрепа към съвместния документ „Призив към Комисията за 
стартиране на инициатива в полза на операторите на товарни превози с цел насърчаване на прехода към чисти видове 
транспорт“, изготвен от Франция. Очаква се чрез него да се засилят мерките, насочени към иновации и цифровизация в 
полза на железопътния товарен превоз, както по отношение на жп инфраструктура, така и на товарните железопътни 
оператори. 
Неформална видеоконференция на министрите на земеделието и рибарството на Европейския съюз ще се проведе на 26 
април 2021 г. По време на заседанието ще бъде представена актуална информация за ситуацията на пазарите на 
селскостопански продукти, както и данни относно свързаните с търговията въпроси на селското стопанство. България 
счита, че стремежът към балансираност в търговските преговори ще доведе до ползи не само за нашата страна и ЕС като 
цяло, но ще допринесе за ефективни и справедливи резултати за всички преговарящи страни. Страната ни е категорична, 
че ЕС трябва да продължава да защитава и отстоява своите позиции при търговията с чувствителни за всички държави 
членки земеделски продукти. Министрите ще имат възможност да се запознаят и с актуализацията на проучването на 
Съвместния изследователски център от 2016 г. за кумулативното въздействие на бъдещите търговски споразумения. 
На 22 април 2021 година ще се проведе неформално видеоконферентно заседание на енергийните министри на 
Европейския съюз. По време на заседанието се предвижда да бъде обсъден процесът на екологизиране на сградния 
фонд, както и стратегията за интеграция на енергийната система. Очаква се белгийската делегация да информира за 
съвместна политическа декларация на страните от Петстранния форум в Северозападна Европа, потвърждаваща 
ангажимента им да засилят сътрудничеството си по отношение на водорода. 
Със своята позиция българската страна подчертава, че разбира важността и подкрепя превръщането на ЕС в устойчива и 
неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. В контекста на икономическото възстановяване от COVID-19 е 
необходимо да бъдат продължени усилията за гарантиране на стабилност и адекватност на енергийната система, 
съобразени с националните специфики. Това е от ключово значение за осигуряване на достъпна енергия за 
потребителите и водещ фактор за социалното и икономическото възстановяване. По отношение на стратегията на 
Европейската комисия за мащабно обновяване на сградния фонд, българската страна счита, че тя е от съществено 
значение за постигане на енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд с мобилизиране на целенасочени 
финансови ресурси. 
Неформалната видеоконферентна среща на министрите на околната среда на ЕС ще се проведе на 23 април 2021 
г.Министрите на околната среда ще обсъдят предизвикателства пред управлението на водния сектор в контекста на 
адаптирането към изменението на климата и новата Стратегия на Европейския съюз за адаптиране към климата. Акцент 
ще бъде поставен върху недостига на вода и повишения риск от засушаване в Европа и необходимостта от разработване 
и прилагане на приоритетни действия за справяне с тези проблеми в контекста на адаптацията към изменението на 
климата. 
В рамките на неформалната видеоконферентна среща обект на дискусия ще бъде и международно измерение на новата 
европейска Стратегия за адаптиране към климата, тъй като въздействията от изменението на климата изискват 
прилагане на по- интегриран подход за ефективна адаптация, управление на риска и действия за намаляване на 
бедствията в целия свят. Очаква се да бъде поставен фокус и върху необходимостта от значително увеличение на 
финансовите потоци, намаляване на уязвимостта и засилена устойчивост към неизбежните въздействия на изменението 
на климата.  
Министерският съвет прие годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2018 г. и 2019 г. в 
системата на МТИТС 
Министерският съвет одобри годишен отчет на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
Росен Желязков за изпълнението през 2019 г. на проектите за концесии, включени в Плана за действие и в 
Актуализирания план за действие за държавните концесии за периода 2019-2020 г. Със същия отчет бе одобрено и 
изпълнението през 2018 г. и 2019 г. на действащите концесионни договори, сключени от министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията. 
Отчетът обхваща 17 концесионни договори за държавни концесии, сред които са: пристанищните терминали Леспорт, 
Свищов, Оряхово, Видин-север, Фериботен комплекс- Видин, Бургас-изток 2, Бургас-запад, гражданските летища във 
Варна и Бургас, интермодалният терминал в Пловдив и други обекти. 
„Еко-Хидро-90" ООД ще добива пясъци и чакъли от находище „Орешака“ 
„Еко-Хидро-90" ООД ще добива строителни материали - пясъци и чакъли, от находище „Орешака", област Пазарджик. 
Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, определяйки дружеството за концесионер на находището. 
Концесията се предоставя за срок от 35 години. През този период концесионерът ще вложи над 2.9 млн. лв. за 
осигуряване на добивната дейност и необходимите предпроизводствени инвестиции. Очакваните концесионни 
плащания за целия период на договора са 3.5 млн. лв. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства 
тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в 
случая това е община Пазарджик. 
„Пим Минерал” ЕООД е новият концесионер на находище „Крепост”, участък „Запад” 
Хасковското дружество „Пим Минерал" ЕООД е новият концесионер на находища „Крепост" - участък „Запад", от което се 
добиват строителни материали - мрамори. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки 
поисканата от предишния концесионер промяна. 
Находище „Крепост" - участък „Запад", се намира на територията на община Димитровград. Концесията за него е 
предоставена през март 2005 г. за 30 години на „Пим продукт" ЕООД. С днешното решение на МС правата и 
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задълженията по предоставената концесия се прехвърлят изцяло на „Пим Минерал" ЕООД. Условията по концесионния 
договор остават без промяна. 
Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 1 от 
Закона за подземните богатства. 
Концесионният договор за добив на скалнооблицовъчни материали от находище „Чатала”се прекратява 
Концесионният договор за добив на скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище „Чатала“ ще бъде 
едностранно прекратен поради неизпълнение на основни договорни задължения от страна на концесионера. Това реши 
Министерският съвет на днешното си заседание. 
Концесионерът не е заплатил концесионно възнаграждение и дължими неустойки за неизпълнение, не са предоставени 
банкови гаранции, обезпечаващи задълженията за концесионно плащане и за възстановяване на околната среда и 
рекултивация на засегнатите земи. Констатирано е и неизпълнение на непарични договорни задължения. 
Находище „Чатала” се намира на територията на община Ивайловград, област Хасково. През ноември 2011 г. за него е 
сключен концесионен договор с „Гнайс Кобилино" ООД, с. Кобилино, община Ивайловград. Впоследствие 
наименованието на фирмата на концесионера е променено на „Гнайс Комерс" ООД. 
Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Кабакум - централен“ 
Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Кабакум - 
централен“, община Варна, област Варна. С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от 
обществен интерес за срока на концесията. 
Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на 
концесията да е 15 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за 
дългосрочно развитие на морския плаж. 
Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 46 427,39 лева без ДДС. Той е определен съгласно 
приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за 
морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие. 
С настоящото решение се цели да се обезпечи морски плаж „Кабакум - централен“, община Варна, област Варна, със 
задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, 
здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги 
от обществен интерес. 
Правителството номинира български юристи, които ще бъдат включени като членове на Постоянния арбитражен 
съд в Хага 
Със свое решение Министерският съвет определи юристите проф. д-р Благой Видин, доц. д.ю.н. Красен Стойчев, Лазар 
Томов и Юрий Щерк за арбитри, които да бъдат включени в списъка с членове на Постоянния арбитражен съд (ПАС) със 
седалище в Хага, Нидерландия. 
Лицата са одобрени за арбитри и ще бъдат включени като членове на Постоянния арбитражен съд, в съответствие с 
изискванията на чл. 44 от Конвенцията за мирно уреждане на международните спорове, приета на 18 октомври 1907 г. в 
Хага, Нидерландия. 
Постоянният арбитражен съд е една от най-старите международни институции, учредена за разрешаването на 
международни правни спорове чрез арбитраж и медиация. ПАС действа като постоянна институционна рамка, която 
осигурява организационна инфраструктура и административно подпомагане на арбитражни трибунали, разрешаващи 
правни спорове.  
Отпускат се допълнително средства за рехабилитация на военноинвалиди 
Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 7 016 лв. по бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2021 година. Със средствата ще се разплатят извършени разходи за престой и ползване на дейности и 
услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД от правоимащи лица по Закона за военноинвалидите и 
военнопострадалите. 
България и Румъния ще си сътрудничат в областта на противоградовата защита в пограничната област  
Министерският съвет одобри проект на Споразумение между България и Румъния за сътрудничество в областта на 
активните въздействия в атмосферата. Целта е да се засили двустранното оперативно сътрудничество в пограничната 
зона за опазване на селскостопанската продукция от опасни метеорологични явления като градушки. 
Двете страни ще си сътрудничат при извършаването на съвместни дейности в атмосферата чрез авиационна технология и 
изстрелването на противоградови ракети. Те ще се информират взаимно за настъпването на екстремни метеорологични 
събития в региона, особено в районите за защита от градушка. Ще разработват съвместни проучвания и изследвания в 
областта на технологиите за борба с опасни метеорологични явления. 
Одобрен е проект на ЗИД на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на 
имущество 
Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и 
постановяване на актове за обезпечаване на имущество, в чиито преходни и заключителни разпоредби са предвидени 
промени и в Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за 
налагане на финансови санкции. Със законопроекта се осигурява ефективното прилагане на Регламент (ЕС) 2018/1805 на 
Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация, като се 
дава изрична уредба на националните органи, компетентни да функционират като издаващ или изпълняващ орган по 
смисъла на Регламента и процедурите, които се развиват пред тях. 
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Регламент (ЕС) 2018/1805 е първият инструмент с пряка приложимост в областта на взаимното признаване на актове по 
наказателноправни въпроси, като съдържащите се в него правила се прилагат за всички актове за обезпечаване и 
конфискация, издадени в рамките на производства с наказателноправен характер. 
Регламентът е насочен към оптимизиране на процедурите за взаимно признаване на тези актове с оглед улесняването на 
трансграничното възстановяване на имущество и ускоряването и опростяването на обезпечаването и конфискацията на 
активи, придобити от престъпна дейност, в Европейски съюз. Изхожда се от разбирането, че обезпечаването и 
конфискацията са сред най-ефективните средства за превенция и борба с престъпността, включително с тероризма и 
организираната престъпност. 
Очакванията са прилагането на Регламента да доведе до отнемането на повече активи, генерирани от престъпна 
дейност. 
Одобрено е изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други 
предприятия за колективно инвестиране 
Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните 
инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ). 
Законопроектът цели да въведе в националното законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/1160 на 
Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 
2011/61/ЕС по отношение на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране („Директива (ЕС) 
2019/1160“), както и въвеждането на мерките по прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1156 на 
Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за улесняване на трансграничната дистрибуция на 
предприятия за колективно инвестиране („Регламент (ЕС) 2019/1156“) и на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в 
сектора на финансовите услуги („Регламент (ЕС) 2019/2088“). 
Предвидено е въвеждането на нормативна уредба на презграничните предварителни предлагания на алтернативни 
инвестиционни фондове (АИФ), които се провеждат без уведомления до компетентния орган от държавата членка по 
произход, или до компетентния орган на държавата членка, в която такова предлагане се извършва. Също така се 
въвежда хармонизирана процедура, по реда на която предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни 
книжа (ПКИПЦК) и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), които са изпратили 
уведомление за предлагане в дадена държава членка, могат да прекратят предлагането на територията на Република 
България (когато ПКИПЦК или АИФ е с произход от друга държава членка) или в друга държава на даден фонд (когато 
ПКИППЦК или ЛУАИФ е с произход от Република България). Законът регламентира преодоляването на различията при 
прилагането на правилата за маркетинговите съобщения при предлагане на дялове или акции на ПКИПЦК и ЛУАИФ, 
което се постига чрез въвеждането на изискванията от чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/1156. На следващо място, с Регламент 
(ЕС) 2019/2088, се въвеждат хармонизирани правила за оповестяване на информация във връзка с устойчивостта от 
определените в регламента участници на финансовите пазари и финансовите съветници, с цел осигуряване на 
прозрачност за инвеститорите и подобряване на съпоставимостта на финансовите продукти. Регламентът изисква от 
участниците на финансовите пазари и финансовите съветници преддоговорно и текущо оповестяване на информация на 
крайните инвеститори, когато те действат като агенти на тези крайни инвеститори. В тази връзка, с изменението на 
ЗДКИСДПКИ, се предлагат мерки в съответното секторно национално законодателство, които осигуряват условия за 
ефективно прилагане на Регламент (ЕС) 2019/2088 от страна на участниците на финансовите пазари и финансовите 
съветници. 
Правителството одобри промени в Закона за опазване на околната среда 
Правителството прие промени в Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Промените прецизират ключовите 
инструменти, свързани с комплексното предотвратяване на замърсяването от промишлени дейности и контрола на 
опасностите от големи аварии с опасни вещества. Това гарантира най-добрите екологични резултати като се засилва и 
ефективността на контролната дейност. 
С текстовете се изпълняват препоръките на Европейската комисия (ЕК) за неизпълнение на задълженията ни по 
разпоредби от Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно контрола на 
опасностите от големи аварии. Промените са в отговор и на изискванията от ЕК за транспонирането на разпоредби 
относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) и оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. 
С промените в ЗООС се улесняват процедури по предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване, 
повишава се публичността и се прецизират понятия в съответствие с тези на действащата европейска и национална 
нормативна уредба. Изпълняват се и мерки от Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в 
Република България (2019 - 2023 г.) за поддържането на Регистъра на регистрираните по EMAS (Схемата за управление по 
околната среда и одитиране) организации в България. 
Правителството одобри промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и 
пристанищата 
Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, 
вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. 
Целта на промените е въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 
17.04.2019 г. относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби. 
С измененията се регламентира, че експлоатационните разходи на пристанищните съоръжения за приемане и третиране 
на отпадъците от корабите се покриват чрез събирането на такси, и се посочват принципите за определяне на техния 
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размер. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, като управителен орган на пристанищата за обществен 
транспорт, е структурата, която осигурява приемни съоръжения за отпадъци, както и средствата за борба с нефтени 
разливи и аварии в пристанищата. 
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и 
пристанищата на Република България предвижда и внасяне на необходимите промени в Кодекса на търговското 
корабоплаване, които уреждат основанието за приемане на подзаконовия нормативен акт. 
Приети са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 
Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), с които 
подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП (обн., ДВ, бр. 107 от 
18.12.2020 г.). 
Основната част от промените са свързани с използването от 01.01.2020 г. на националната платформа за електронно 
възлагане, поддържана от Агенцията по обществени поръчки (АОП). С цел предотвратяване на грешки в практиката са 
прецизирани разпоредбите, уреждащи подписването, криптирането и съхраняването на заявленията за участие и 
офертите до отварянето им в платформата, включително и броенето на сроковете. За улеснение на стопанските субекти 
се приема, че с подписване на заявлението или офертата чрез функционалностите на платформата от лице с 
представителна власт по закон или по пълномощие, се считат за подписани всички документи, които съдържат 
волеизявление на това лице и се потвърждава верността на документите, които не са представени в оригинал. 
Поради установено в практиката несъответствие е направена и промяна, свързана с публичното оповестяване на 
подадените единични цени. Уточнено е, че кандидатите и участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по 
отношение на ценовото предложение, както и на единичните цени, които го формират. 
Променени са условията и редът за включване в списъка на външни експерти, които възложителите могат да използват 
при подготовката и възлагането на поръчките, като то ще се извършва и поддържа изцяло чрез функционалностите на 
платформата. Предвид въвеждане на данните лично от експертите, организациите и сдруженията ще могат да 
предоставят само препоръки за конкретен експерт от списъка, но не и да отправят предложения за включване в него. 
Изменени са и правилата за осъществяване на външен предварителен контрол от АОП - обменът на документи между 
възложителите и АОП ще се осъществява чрез платформата.  
Определят се специфичните изисквания към някои частично или напълно дехидратирани млека 
Министерският съвет прие на Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека.  
В нормативния акт са определени изискванията към наименованията, състава и характеристиките на тези продукти, както 
и изисквания при етикетирането им. Включени са и методите за вземане на проби за целите на химичния анализ на 
обхванатата група храни, и методите за анализ на състава им. Наредбата се издава на основание новия Закон за храните 
от 2020 г. и отменя действащата до сега Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, 
предназначени за консумация от човека. 
Тези изисквания съществуват и са прилагани и към момента, но с новата наредба те са прецизирани и съобразени с 
настъпилите промени в законодателството на ЕС, както и в националното законодателство, по-специално Закона за 
храните, Закона за управление на агрохранителната верига и др. 
За ратификация е предложено изменението на Споразумението за предоставяне на подкрепа за проекти между КЕВР 
и ЕБВР 
Министерският съвет одобри Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на 
Споразумение за изменение № 1 към Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти от 30 януари 2019 г. между 
Комисия за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие 
(Споразумение за изменение). 
Споразумението за изменение е към подписано между ЕБВР и КЕВР Споразумение за предоставяне на подкрепа за 
проекти между Комисия за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за 
възстановяване и развитие по отношение на програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор, със срок на 
действие до 31.12.2020 г. 
Целта на Споразумението за изменение е осигуряване на непрекъснатост в изпълнението на планираните дейности по 
Споразумението, както и тяхното окончателно приключване. В тази връзка Споразумение за изменение № 1 към 
Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти от 30 януари 2019 г. между Комисия за енергийно и водно 
регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие се предвижда същото да се 
прилага временно от 01.01.2021 г. до влизането му в сила след изпълнението на вътрешноправните процедури по 
ратификация. 
С предложеното изменение ще се постигне осъществяване на дейностите предвидени в Споразумението, като в тази 
връзка Комисията за енергийно и водно регулиране и нейната администрация ще получи консултантска услуги от 
Европейската банка за възстановяване и развитие за разработването на проекти на наредба, методики, инструкции и 
правила и др., свързани с мониторинга на пазара на електрическа енергия, единната регулаторна отчетност за 
електроразпределителните оператори, оценката на стойността на капиталовите и оперативните разходи на 
електроразпределителните предприятия, обвързването на регулираните приходи на електроразпределителните 
предприятия с показателите за ефективност и качество на услугите.  
Предвижда се развитие на капацитета на Комисия за енергийно и водно регулиране във връзка с изпълнение на 
правомощията й по прилагането на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно 
интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия, свързани с провеждане на проверки, изземване на 
електронни доказателства и снемане на устни обяснения и налагане на наказания, уреждане на спорове и начини за 
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обжалване от страна на дружествата и други процедурни и правни въпроси с оглед на тяхната ефективност, прозрачност 
и предсказуемост. 
Правителството одобри позиция на България за сезиране на Общия съд на ЕС заради изключване от финансиране на 
мерки, направени по линия на ЕФГЗ 
Правителството одобри позиция на България за сезиране на Общия съд на ЕС заради изключване от финансиране на 
мерки, направени по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). 
Страната ни настоява за отмяна на решението на Комисията, тъй като Генерална дирекция „Земеделие и развитие на 
селските райони“ е допуснала нарушение на принципите на прилагане на правото на ЕС, насоките за финансови 
корекции и секторното законодателство в областта на финансирането. Също така е приложена неточна процедура по 
уравняване на съответствие поради липса на регламентирана процедура за изключване на финансиране от страна на ЕС, 
в случаи на несъответствие с международен характер. 
Правителството утвърди таксите за кандидатстване и обучение на студенти и докторанти за 2021/2022 г.  
Правителството утвърди таксите за кандидатстване и обучение на студенти и докторанти за новата академична 
2021/2022 година. В държавните висши училища средната такса за кандидатстване за следващата година ще е в размер 
на 45 лева при средна такса за обучение 1090 лева. В сравнение с тази година таксата за кандидатстване е 50 лева, а за 
обучение 950 лева. Новите суми са утвърдени въз основа на постъпили предложения от страна на академичните 
ръководства.  
Таксите за кандидатстване и обучение в БАН и научните организации през следващата година остават непроменени - 
съответно 30 лева за кандидатстване при средна такса за обучение на докторанти - 460 лева. 
За ратификация се предлага споразумението, свързано с инсталирането и поддръжката на приложението на ООН 
goAML 
Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на Стандартното 
споразумение за нивото на обслужване между Службата по наркотиците и престъпността на ООН (UNODC), Център за 
корпоративни приложения - Виена (EAC-VN) и Държавна агенция „Национална сигурност“, Република България за 
предоставяне на услуги за информационно-комуникационни технологии, свързани с инсталирането и поддръжката на 
приложението на ООН goAML, подписано на 9 декември 2020 г. за Държавна агенция „Национална сигурност“ и на 18 
февруари 2021 г. за Службата по наркотиците и престъпността на ООН. 
Споразумението предвижда въвеждането в експлоатация в Държавна агенция „Национална сигурност“ на приложението 
на ООН goAML и осигуряването на услуги по неговата поддръжка. Приложението на ООН goAML цели подпомагане на 
държавите членки в противодействието на финансовите престъпления, включително изпирането на пари и 
финансирането на тероризъм. 
Предвижда се текстът на Стандартното споразумение да не бъде обнародван в „Държавен вестник.“ 
Министерският съвет прие доклад за работата на Работната група за Зелената сделка 
Министерският съвет разгледа доклад за дейността на междуведомствена работна група за първоначален анализ на 
екологичните и социално-икономически последици, произтичащи от Европейската зелена сделка на ЕК за България, и 
изготвяне на Национален план за действие за справедлив преход за периода август 2020 г. - март 2021 г. 
През отчетния период продължи работата по първоначалния анализ на ефектите, които се очаква да произтекат от 
приемането на предложените от Европейската комисия инициативи и промени в законодателството. Бяха разработени 
допълнителни анализи и обосновка за идентифицираните като най-засегнати райони, които на 5 март 2021 г. бяха 
изпратени на Европейската комисия заедно с трети нон-пейпър, показващ необходимостта от включване на 
допълнителни региони сред областите, допустими за финансиране по Фонда за справедлив преход. 
През следващите месеци съществено значение ще има работата на двамата консултанти - „ПрайсуотърхаусКупърс 
България“ ЕООД и Международна банка за възстановяване и развитие (Световната банка) - за подготовката на проекти 
на териториални планове за справедлив преход за трите въглищни региона и допълнителните осем, идентифицирани 
като най-силно засегнати в социален план, по линия на енергоинтензивни и свързани индустрии. Необходимо е 
администрацията да работи активно с тях и да ги подпомага, като осигурява нужната координация, навременно 
предоставяне на информация и оперативно вземане на решения. Осигуряване на активното участие на заинтересованите 
страни и добрата комуникация между тях, както и между тях и централната власт би било ключово в същинската част на 
разработването на плановете за справедлив преход. 
 
√ Започва второто виртуално издание на Международната туристическа борса HOLIDAY&SPA EXPO  
Второто виртуално издание на Международната туристическа борса HOLIDAY&SPA EXPO ще бъде достъпно 24/7, от всяка 
точка на света, от 9:00 ч., на 22 април (четвъртък) до 18:00 ч. на 25 април (неделя) на https://travelmarket.bg 
Входът е безплатен, с регистрация, която дава възможност да се ползват различните функционалности на събитието - чат 
в реално време, конкретни актуални оферти и персонализирано рекламно съдържание, видео срещи на живо с 
предварително програмирани сесии, специална функция за размяна на визитки с всички участници и посетители на 
събитието. 
HOLIDAY&SPA Virtual Show SUMMER EDITION представя над 50 хотели и комплекси, туроператори, общини и туристически 
райони от България, компании от Гърция и Испания, Национална туристическа организация на Сърбия. Събитието се 
провежда под егидата на Министерството на туризма, което представя България, като туристическа дестинация на 
национален щанд. В две изложбени зали са събрани персонализираните виртуални щандове, а съпътстващата програма 
е в хибриден формат - на живо в нашето студио и чрез видео връзка с директен стрийминг се провеждат онлайн 

https://travelmarket.bg/


30 

 

дискусии и фирмени презентации, фокусирани върху предизвикателствата, непрекъснато променящите се потребности 
на пазара, тенденциите и иновациите в туристическия бранш. 
Ще чуем мнения, предложения и работещи решения от представители на бизнеса, на браншови организации, висши и 
средни професионални училища за проблемите с КАДРИТЕ В ТУРИЗМА. Дискусията е организирана от Варненска 
туристическа камара и Икономически университет - Варна.  
Ще поговорим за ОБЕКТИТЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ ТУРИЗЪМ, за проблемите и възможностите пред културния 
туризъм, за политиките, стратегията и подхода към националните ценности, за инфраструктурата, реалната достъпност 
до забележителностите, липсата на информация и неубедителната комуникация, с експерти в областта на туризма, 
туроператори и екскурзоводи, на културното наследство, археологията и др. 
Тази година два форума в сферата на туризма си подават ръка и се провеждат паралелно във Варна и София - 14-ти 
ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ и HOLIDAY&SPA Virtual Show Summer Edition. Чрез нашият виртуален мост ще 
можете да проследите събитията в двата форума, да се срещнете с професионалисти, да се запознаете с предложенията 
на компании за предстоящия сезон.  
След приключване на HOLIDAY&SPA Virtual Show SUMMER EDITION, цялото съдържание ще остане достъпно онлайн до 30 
юни 2021 г. Така разширяваме възможностите на участниците за продължено рекламно присъствие и даваме шанс на 
посетителите да намерят важна информация и контакти. В безопасна среда, с богати формати на съдържанието и 
обособени функционални зони, без ограниченията на физическото пространство, посетителите ще се запознаят с 
конкретни актуални оферти и персонализирано рекламно съдържание. 
Всички оферти, предлагани от участниците в събитието, могат да бъдат открити, освен на щандовете на участниците и в 
зоната Travel Market, събрани на едно място, с възможност за търсене по различни критерии. 
 
√ ЕК ще съди „АстраЗенека“  
Европейската комисия се подготвя за съдебно дело срещу производителя на ваксини „АстраЗенека", съобщава 
„Политико", позовавайки се на дипломати от ЕС. 
На среща на посланиците в сряда мнозинството от страните членки на ЕС са подкрепили идеята компанията да бъде 
съдена заради неуспеха ѝ да достави обещаните дози ваксини на общността. 
Целта на съдебното производство е „АстраЗенека" да бъде задължена да осигури дозите, заложени в договора с 
Евросъюза е заявил неназован дипломат. 
„АстраЗенека" възнамерява да предостави около 70 млн. дози до края на второто тримесечие на годината, когато 
трябваше да достави всичките 300 млн. дози, предвидени в договора. 
Други двама дипломати заявили, че е даден срок, който изтича тази седмица. В него страните членки трябва да дадат 
писмено съгласие за започване на правна процедура. 
 
√ До 25 г. Северна Ирландия ще напусне Обединеното кралство  
Мнозинството хора от двете страни на северноирландската граница смятат, че Северна Ирландия ще напусне 
Обединеното кралство до 25 години, показва ново проучване. 
Проучването, поръчано от програмата „Спотлайт" на Би Би Си Северна Ирландия, показва, че повечето анкетирани 
смятат, че Северна Ирландия ще бъде част от Обединеното кралство до 10 години, информира БНР. 
Но на въпрос дали смятат, че до 25 години ще се запази това положение, 51% от северноирландците и 55% от 
ирландците са отговорили, че Северна Ирландия ще напусне Обединеното кралство. 
При положение, че се проведе референдум днес за бъдещето на Северна Ирландия 49% от местното население са 
заявили, че биха искали оставане в рамките на съюза, 43 на сто са поискали обединение с Република Ирландия и 8% са 
отговорили, че не могат да решат. В Република Ирландия, където по закон гласуване трябва да се проведе, ако има 
такова в Северна Ирландия, 51% са казали, че ще гласуват за обединена Ирландия, 27% за оставане на провинцията в 
Обединеното кралство и 22% процента са колебаещи се. 
Много хора от двете страни на границата са заявили в анкетата, че се притесняват, че в провинцията ще се завърне 
политическото насилие. 
 
√ Зеленски покани Путин на среща в Донбас  
Украинският президент Владимир Зеленски призова Владимир Путин да се срещнат в Донбас за разговори за 
прекратяване на конфликта там и за намаляване на напрежението между двете държави. 
Зеленски отправи поканата във видеообръщение, разпространено късно снощи. Той призова западните съюзници на 
Киев да дадат ясни сигнали, че са готови да подкрепят страната му в противопоставянето на Русия. 
Изявлението идва на фона на ескалацията в отношенията между Киев и Москва и на голямото струпване на руски войски 
край Украйна и в анексирания Кримски полуостров. 
„Иска ли Украйна война? - Не! Но готова ли е Украйна за война? - Да! Ще спре ли Украйна да се опитва да постигне мир с 
дипломатически средства? - Не, никога! Ще се защитава ли Украйна при всички случаи? - Винаги! Нашата позиция е 
проста - Украйна никога не започва войната първа, но Украйна винаги издържа до края ", заяви Зеленски. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Как ще се подрежда политическият пъзел в парламента и ще успеят ли партиите да излъчат работещо 
правителство - в студиото Михаил Миков и Иван Сотиров; 
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- Каква е целта на поправката в НПК, предложена от група депутати от „Изправи се! Мутри вън!" - отговаря 
вносителят адв. Николай Хаджигенов; 

- Расте напрежението между Москва и Прага. Има ли българска следа в скандала - говорят експертите Йордан 
Божилов и проф. Тодор Тагарев; 

- Маскирани ограбиха близо половин милион лева от инкасо автомобил в пернишко. Какви са причините за 
поредния обир в района - в студиото криминалистът Иван Савов; 

- Почти половината деца до 18-години у нас са били жертви на насилие, показва изследване на УНИЦЕФ. Какви са 
причините и има ли решение - дискусия с експерти в студиото; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Въоръжен грабеж на половин милион лева от инкасо автомобил. Какви са били пропуските в сигурността и как са 

действали маскираните нападатели?; 
- Ще бъде ли променено изборното законодателство и защо от „Изправи се! Мутри вън!” бяха обвинени в 

конфликт на интереси заради поправката в Наказателно-процесуалния кодекс? Разговор с Николай Хаджигенов; 
- Жители на Бояна срещу бившия футболен национал Даниел Боримиров заради строеж на спортен комплекс. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Ще търсят наемател или концесионер за плажа на Доган, но чак когато има път до него; 
в. Труд - Тройка прави Слави за кабинет; 
в. Телеграф - Педофил атакува 300 деца; 
в. Монитор - Полицаите хвърлят униформите по Великден, за да дебнат за обирджии; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Забраняват на депутатите да пишат закони на коляно и да ги приемат в празна зала; 
в. 24 часа - Вече за 82% от софиянци е удобно да има метро до Симеоновския лифт; 
в. Труд - Пенсиите растат с над 10% за две години; 
в. Труд - Газът поскъпва с 16%, парното – не; 
в. Телеграф - Финансовият министър в оставка Кирил Ананиев: Актуализация на бюджета не се налага; 
в. Телеграф - Шефовете на БНР И БНТ кръстосаха шпаги; 
в. Монитор - Бойко Борисов обяви при изписването си от болницата: ГЕРБ-СДС връщат мандата днес или утре, ако не 
намерят подкрепа; 
в. Монитор - 120 000 овце фантоми точат евросубсидии; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Милен Велчев, бивш министър на финансите: Не е добре да се вдигат данъци, но ако се налага, може да е 
ДДС, при това временно; 
в. Труд - Председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Георги Щерев пред "Труд": 
Туристическият сезон е пред провал заради бюрокрация; 
в. Телеграф - Стоян Братоев, директор на Метрополитен: Перничани с метро от събота; 
в. Монитор - Ивайло Спасов, директор Комуникация за социално развитие в УНИЦЕФ България: Социалният и здравният 
статус правят децата по-уязвими при насилие; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Радев ще е белият еднорог, с който ще се върне Борисов; 
в. Труд - Кой ще хване горещия картоф?; 
в. Телеграф - Животът на село - лукс, достъпен за малцина; 
в. Монитор - Райка и приятелите й да избират какви да бъдат. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 22 април 
София 

- От 9.00 ч. ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 ч. Гранитната зала на Министерски съвет ще се проведе брифинг за актуалната епидемична обстановка 

и противоепидемичните мерки. 
- От 10.00 ч. чрез платформата CISCO Webex Meeting ще се проведе заседание на Столичния общински съвет. 
- От 10.30 ч. ще се проведе онлайн пресконференция „Възгледите на младите хора за климатичните промени, 

миграцията и ролята на обществото и правителството". 
- От 10.30 ч. в Националния учебно-логистичен център на БЧК ще стартира Национална кампания 

#УмножиДоброто по повод Деня на Земята и във връзка с отбелязване на 100-годишнината на младежката 
организация. 

- От 12.00 ч. в Конгресния център на НДК ще се проведе дигиталната конференция „Де е България? Литература 
между глобално и локално". 

- От 14.00 ч. Нов български университет организира онлайн конференция във „Фейсбук" на тема „Избори и след 
изборите накъде?". 

- От 14.00 ч. във Facebook страницата на Атлантическия клуб ще бъде излъчен на живо виртуален разговор за 
Интегрирания преглед по сигурността, отбраната, развитието и външната политика на Обединеното Кралство под 
надслов „Глобална Британия: Приоритетите на Обединеното Кралство в един променящ се свят". 
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- От 14.30 ч. в зала 134 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 ще се проведе заседание на 
Комисията по бюджет и финанси. 

- От 15.30 ч. в зала 130 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 ще се проведе заседание на 
Комисията по здравеопазването. 

- От 16.00 ч. онлайн ще се проведе интервю на тема „Бъдещето на ритейла. Мястото на технологиите в него" с 
Михаил Петров, , управител на Schwarz IT България. 

- От 18.00 ч. на живо в страницата си във "Фейсбук" евродепутатът Петър Витанов ще отговаря на въпроси на 
граждани и журналисти по темата за дигиталните зелени сертификати. 

- От 18.00 ч. на оградата на Централния военен клуб, София, бул. „Цар Освободител"7, ще бъде подредена 
изложбата „Природата като убежище". 

*** 
Благоевград 

- От 11.00 часа в зала „22-ри Септември" на Общината ще се проведе пресконференция на председателя на 
Общинския съвет Андон Тодоров. 

*** 
Бургас 

- От 10.00 до 13.00 часа и от 15.00 до 18.00 часа в южната част на Атанасовското езеро в района на кръговото 
кръстовище на пътя от централната част на града в посока кв. „Сарафово" ще се проведе екоакция по повод Деня 
на земята. 

*** 
Видин 

- От 13.00 часа в залата на Общинския съвет ще бъдат връчени грамоти и награди на трима участници в 24-тия 
традиционен екоконкурс, организиран от екокомисията към Туристическо дружество „Бонония". 

- От 13.00 часа в заседателната зала на Областния информационен център в сградата на Общината ще се проведе 
публично представяне на финалния доклад-отчет за изпълнението на Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие на Видин за периода 2014-2020 (ИПГВР). 

*** 
Добрич 

- От 15.30 ч. в Художествената галерия ще се проведе Великденска работилница за въображение. 
*** 
Перник 

- От 09.30 ч. в зала "Панорама" ще се състои заседание на Общинския съвет. 
*** 
Русе 

- От 11.00 ч. ще се проведе онлайн пресконференция на проект: „Подобряване на структурата и функциите на 
местообитания с код 91ЕО* И 91 FO на територията на Поддържан резерват Сребърна", изпълнен от Регионална 
инспекция по околната среда и водите - Русе. 

*** 
Търговище 

- От 11.00 ч. в Народно читалище „Пробуда - 1928" - с. Кралево ще се изработват сувенири от природни 
материали, почистване на двора на читалището и засаждане на цветя с децата от село Кралево. 

- От 17.30 ч. в Образцово народно читалище „Напредък - 1864" ще се проведе пролетен концерт на Вокално-
инструментална група „Златни зари". 

*** 
Ямбол/с. Тенево 

- От 16.30 ч. в читалище „Просвета" Михаела Аройо ще открие първата си самостоятелна изложба „Корен". 
 

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

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

