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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
В. Монитор 
 
√ ПАРАДОКС: Нощният ток по-скъп от дневния  
В последната седмица средните цени са над 130 лв. за мегаватчас 
От началото на април се наблюдава парадокс на енергийната борса - за уикендите цената на извънпиковата (обикновено 
за времето късно вечер и през нощта) е по-висока отколкото на пиковата (дневната), сочи справка в сайта на Българската 
независима енергийна борса (БНЕБ) за сегмента „Ден напред“. 
Аномалията се регистрира дори за 3 от работните дни през тази седмица 
- за сряда, за четвъртък и за петък цената на извънпиковия ток за часовите пояси 01:00-08:00 часа и 21:00-24:00 е по-
висока от тази от времето с по-натоварена консумация от 09:00 до 20:00 часа. За 21 април извънпиковата е била 
изтъргувана по 146,54 лв./мВтч, а пиковата - по 129,24 лв./мВтч. За четвъртък разликата е по-малка - 136,75 лв./мВтч за 
нощната, срещу 136,03 за пиковата. Отново пиковата енергия (9:00-20:00 ч.), която ще бъде доставяна в петък, е по-
евтина, макар и с малко, от извънпиковата (01:00-08:00 ч. и 21:00-24:00) съответно 130,80 лв. срещу 132,56 лв. за 
мегаватчас. 
В последните почивни дни за 17 и 18 април постигнатите нива бяха съответно за пиковата 132,05 и 120,38 лв./мВтч срещу 
164,38 и 126,38 - за енергията извън върховите часове на натоварване на електроенергийната ни система. Седмица по-
рано - за 10 и 11 април, положението не бе по-различно. Котировките за пиковия ток на борсата бяха съответно - 108,99 
лв./мВтч и 92,49 лв./мВтч, а извънпиковия - 119,02 лв./мВтч и 103,68 лв./мВтч. Макар и с доста по-ниски котировки, в 
първата събота и неделя на месеца парадоксът отново бе налице 
За 3 и 4 април извънпиковата енергия е била изтъргувана средно съответно по 97,61 и 92,12 лв./мВтч, а пиковата - по 
79,41 и 66,79 лв./мВтч, сочат още данните на БНЕБ. 
От началото на предпоследната седмица на април въпреки пълните язовири, даващи възможност да се произвежда 
евтин ток, средната му цена на свободния пазар у нас е стабилно над 130 лв. за мегаватчас. За 19-и (понеделник) 
въпросната цена е почти 156 лв. за мегаватчас, за вторник леко пада до 153,80 лв. За сряда и четвъртък тя бе на нива 
съответно 137,89 лв. и136,39 лв. за мегаватчас, а за петък пък средната цена в сегмента „Ден напред“ с ден на доставка в 
петък (23 април) бе 131,68 лева за мегаватчас. 
Според Румен Радев, зам.-председател на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), не е логично цените да са 
високи при пълни язовири, а също и при слънчево време и вятър. По думите му една от причините за високите котировки 
е, че големите базови производители на електроенергия в България така и не са се научили да излизат в планов ремонт. 
„Когато това става, започват драми на пазара. При изключването на единия от блоковете на АЕЦ за ремонт сега се получи 
дори парадокс на енергийната борса - токът извън пиковите часове, и то в почивни дни, да бъде по-скъп, отколкото за 
пиковия. На практика това е поредната глупост в енергетиката ни. След като се знае графикът на излизане в годишен 
планов ремонт на блок от АЕЦ-а, толкова ли е трудно да се организират заместващи мощности и да се направят 
съответните търговски оферти за предлагане“, казва той. „От месец българският индустриален бизнес се чуди как да си 
направи сметката, за да може да предлага конкурентни цени 
на продукцията си“, пояснява Радев. Според експерта поскъпването на тока се дължи и на нарастване на цени на квотите 
за парниковите емисии. Поскъпване при тях с 10 евро на тон обикновено качва цената на добития ток в Европа с от 3 до 6 
евро за мегаватчас, но сега вече има увеличение с 10 евро/мВтч спрямо миналия април. „Едновременно с това 
българската индустрия усеща и поскъпването на металите, на легиращите компоненти, а също и на суровините за 
текстила. Средно то е 20%, но при синтетичните влакна цените на суровините са скочили почти двойно от декември 
досега. Това удря най-силно базовите производства. 
Така се създават условия за инфлация - предупреди браншовикът. „Във Франция атомните й електроцентрали правят 
търгове за годишни договори за индустрията, които са на нива около 45 евро за мегаватчас. У нас имаше подобни опити, 
но някои решиха, че индустриалците ще препродават тока. Правеха се и обещания на борсата да има отделен сегмент за 
промишлеността, което си беше лъжа, защото това не може да стане. Затова цялата ликвидност се насочи към сегмента 
„Ден напред“. Той обаче е с големи колебания и това удря по индустрията“, каза още Радев. 
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Енергийният експерт Христо Казанджиев потвърди, че поскъпването на квотите за парниковите газове, а също и на 
природния газ в последно време ще продължи да стимулира нарастването на цените на електроенергията на борсата. 
Относно очакваното от 11 май свързване на електроенергийните системи на Гърция и България в единен пазар Румен 
Радев смята, че ще се увеличи ликвидността, но цените няма да паднат, а дори напротив 
„От началото на годината средната цена у нас е 53 евро за мВтч, а в Гърция е близо 56. Затова бизнесът у нас 
непрекъснато иска по-бързо да се случи връзката с пазара в Централна и Западна Европа през Румъния. Засега има само 
уверения“, каза още зам.-председателят на АИКБ. 
 
Информационна агенция „БЛИЦ“ 
 
√ Лудост: Нощният ток по-скъп от дневния 
В последната седмица средните цени са над 130 лв. за мегаватчас 
От началото на април се наблюдава парадокс на енергийната борса - за уикендите цената на извънпиковата (обикновено 
за времето късно вечер и през нощта) е по-висока отколкото на пиковата (дневната). Това сочи справка в сайта на 
Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за сегмента „Ден напред“, уточнява Монитор. 
Аномалията се регистрира дори за 3 от работните дни през тази седмица - за сряда, за четвъртък и за петък цената на 
извънпиковия ток за часовите пояси 01:00-08:00 часа и 21:00-24:00 е по-висока от тази от времето с по-натоварена 
консумация от 09:00 до 20:00 часа. За 21 април извънпиковата е била изтъргувана по 146,54 лв./мВтч, а пиковата - по 
129,24 лв./мВтч. За четвъртък разликата е по-малка - 136,75 лв./мВтч за нощната, срещу 136,03 за пиковата. Отново 
пиковата енергия (9:00-20:00 ч.), която ще бъде доставяна в петък, е по-евтина, макар и с малко, от извънпиковата (01:00-
08:00 ч. и 21:00-24:00) съответно 130,80 лв. срещу 132,56 лв. за мегаватчас. 
В последните почивни дни за 17 и 18 април постигнатите нива бяха съответно за пиковата 132,05 и 120,38 лв./мВтч срещу 
164,38 и 126,38 - за енергията извън върховите часове на натоварване на електроенергийната ни система. Седмица по-
рано - за 10 и 11 април, положението не бе по-различно. Котировките за пиковия ток на борсата бяха съответно - 108,99 
лв./мВтч и 92,49 лв./мВтч, а извънпиковия - 119,02 лв./мВтч и 103,68 лв./мВтч. Макар и с доста по-ниски котировки, в 
първата събота и неделя на месеца парадоксът отново бе налице. 
За 3 и 4 април извънпиковата енергия е била изтъргувана средно съответно по 97,61 и 92,12 лв./мВтч, а пиковата - по 
79,41 и 66,79 лв./мВтч, сочат още данните на БНЕБ. 
От началото на предпоследната седмица на април въпреки пълните язовири, даващи възможност да се произвежда 
евтин ток, средната му цена на свободния пазар у нас е стабилно над 130 лв. за мегаватчас. За 19-и (понеделник) 
въпросната цена е почти 156 лв. за мегаватчас, за вторник леко пада до 153,80 лв. За сряда и четвъртък тя бе на нива 
съответно 137,89 лв. и136,39 лв. за мегаватчас, а за петък пък средната цена в сегмента „Ден напред“ с ден на доставка в 
петък (23 април) бе 131,68 лева за мегаватчас. 
Според Румен Радев, зам.-председател на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), не е логично цените да са 
високи при пълни язовири, а също и при слънчево време и вятър. По думите му една от причините за високите котировки 
е, че големите базови производители на електроенергия в България така и не са се научили да излизат в планов ремонт. 
„Когато това става, започват драми на пазара. При изключването на единия от блоковете на АЕЦ за ремонт сега се получи 
дори парадокс на енергийната борса - токът извън пиковите часове, и то в почивни дни, да бъде по-скъп, отколкото за 
пиковия. 
На практика това е поредната глупост в енергетиката ни. След като се знае графикът на излизане в годишен планов 
ремонт на блок от АЕЦ-а, толкова ли е трудно да се организират заместващи мощности и да се направят съответните 
търговски оферти за предлагане“, казва той. „От месец българският индустриален бизнес се чуди как да си направи 
сметката, за да може да предлага конкурентни цени на продукцията си“, пояснява Радев. 
Според експерта поскъпването на тока се дължи и на нарастване на цени на квотите за парниковите емисии. Поскъпване 
при тях с 10 евро на тон обикновено качва цената на добития ток в Европа с от 3 до 6 евро за мегаватчас, но сега вече има 
увеличение с 10 евро/мВтч спрямо миналия април. „Едновременно с това българската индустрия усеща и поскъпването 
на металите, на легиращите компоненти, а също и на суровините за текстила. Средно то е 20%, но при синтетичните 
влакна цените на суровините са скочили почти двойно от декември досега. Това удря най-силно базовите производства. 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/paradoks-noshtnijat-tok-po-skyp-ot-dnevnija-tablica-261241
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Така се създават условия за инфлация - предупреди браншовикът. „Във Франция атомните й електроцентрали правят 
търгове за годишни договори за индустрията, които са на нива около 45 евро за мегаватчас. У нас имаше подобни опити, 
но някои решиха, че индустриалците ще препродават тока. Правеха се и обещания на борсата да има отделен сегмент за 
промишлеността, което си беше лъжа, защото това не може да стане. Затова цялата ликвидност се насочи към сегмента 
„Ден напред“. Той обаче е с големи колебания и това удря по индустрията“, каза още Радев. 
 
  

 
 
Енергийният експерт Христо Казанджиев потвърди, че поскъпването на квотите за парниковите газове, а също и на 
природния газ в последно време ще продължи да стимулира нарастването на цените на електроенергията на борсата. 
Относно очакваното от 11 май свързване на електроенергийните системи на Гърция и България в единен пазар Румен 
Радев смята, че ще се увеличи ликвидността, но цените няма да паднат, а дори напротив. 
„От началото на годината средната цена у нас е 53 евро за мВтч, а в Гърция е близо 56. Затова бизнесът у нас 
непрекъснато иска по-бързо да се случи връзката с пазара в Централна и Западна Европа през Румъния. Засега има само 
уверения“, каза още зам.-председателят на АИКБ. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Борисов: Връщаме мандата за съставяне на правителство  
Приемам решението на Изпълнителната комисия да върнем мандата. Това заяви премиерът в оставка Бойко Борисов във 
видео на живо във Фейсбук. 
"Най-лесно е да откажеш среща, защото там трябва да взимам веднага решения. Връщаме мандата за съставяне на 
правителство", каза той. 
От "Има такъв народ" и ДБ отказаха среща с ГЕРБ. 
"Българските граждани успяха да видят как би изглеждал наш кабинет в такава революционна ситуация. Вчера 
видях как веднага се метнаха на депутатските Мерцедеси. Видях, че в първите решения бяха да си направят 
заплатите над 10 000 лв. Видях как се върна най-порочната практика в парламента - гласуването с чужди карти и 
то тези от "Има такъв народ", които обясняваха как депутатите трябва да работят", каза Борисов. 
По думите на премиера в оставка, "ако имаше разумна политическа класа, те щяха да разчетат какво казва народът". 
"Народът каза - ГЕРБ трябва да бъде в управлението. И второ, народът каза ГЕРБ трябва да бъде контролиран - сиреч 
народът не ни е дал превес. Това е моят прочит на изборите", каза премиерът в оставка. 
 
√ Подобряват ли се условията на труд в шивашките предприятия? 
Тази седмица България се включи в международна кампания за подобряването на условията на труд и заплащането в 
шивашките предприятия. Инициативата е на международната организация на индустриалните работници по повод осем 
години от трагедията в сградата Рана плаза в Бангладеш. Тази година кампанията е под наслов "Шивашките фабрики и 
шивашките работниците имат нужда от безопасни места за работа". 
Валентина Терзиева е учила за шивачка и от 30 години практикува професията. Казва, че преди години условията на труд 
са били по-различни. Работила е в цех, където е било значително по-тъмно с малко място предвид големия брой 
работници, за разлика от сега. 
"И почивки има, и работното място погледни колко широко, светло и не е такова малко помещение къде не можеш 
да дишаш. Добре е при нас, тоалетните чисти и просто условията много добри", споделя Валентина Терзиева - 
шивачка. 
От Българската асоциация за текстил, облекло и кожи наблюдават значително по-добри условия в шивашките фабрики 
през последните няколко години у нас. Това заяви изпълнителният директор на Агенцията, който е и собственик на 
шивашко предприятие в Кюстендил. 
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"Чуждестранните възложители правят така наречените социални одити на фирмите, които социални одити 
именно това проверяват: условия на труд, битови условия... Нашите фирми, ако искат да изпълняват поръчките, 
те трябва да подобряват тези условия и действително се направиха много инвестиции в тази насока", обясни 
Йордан Беловодски - изпълнителен директор на Българската асоциация за текстил, облекло и кожи. 
Според заетите в бранша има какво още да се желае. 
"Предполагам, че може още много неща, и стол и храна, купони, може би от тоя род, при нас има достатъчно 
разстояние, виждате много добре, че е широка залата и е удобна, уютна, приятна", каза Мария Филипова - шивачка. 
От синдикалните организации в сферата на леката промишленост настояват за въвеждане на така наречената "заплата за 
издръжка", както и да бъде отменено отчитането на работното време. 
"Минималната заплата често пъти поставя много от работещите хора под линията на бедност, за съжаление. А 
всъщност тия хора работят и те работят денонощно и дават всичко от себе си, така че да могат да изхранват 
семействата си. Отчитане на работното време засяга и заплащането и условията на труд. Това всъщност 
натоварва, в много голяма степен води до намаляване на доходите и и до нерегулярно отчитане на извънредния 
труд, а той се налага, ние разбираме, че се налага", уточни Цветелина Милчалиева - председател на Федерацията 
на независимите синдикални организации от леката промишленост към КНСБ. 
Междувременно средната заплата на заетите в бранша бележи ръст през последните години. 
"По официална статистика средната брутна заплата в бранша превишава с около 40% минималната работна 
заплата, като за последните 3 години преди кризата говоря, преди Ковид кризата тя се е увеличила с 20%", 
коментира Йордан Беловодски. 
В българските шивашки предприятия се изработват поръчки най-вече от Германия, Франция и Италия. 
 
√ Мартин Захариев: Трябва да се пренапише Националната стратегия за развитието на туризма  
За рестарт на летния сезон тази година апелира заместник-председателят на Националния борд по туризъм Мартин 
Захариев. 
В "Още от деня" той посочи някои от нещата, които са залегнали в мерките, които според него трябва да бъдат взети за 
сезон лято 2021. Мерките, които предлагат от борда са изпратени в Парламента, но отговор оттам все още няма. 
От Националния борд по туризъм настояват за пълен рестарт на националния брандинг и маркетинг в постковид условия, 
с изцяло дигитална насоченост. 
Захариев заяви, че трябва да се пренапише Националната стратегия за развитието на туризма, която да бъде приета от 
парламента. Според Захариев, трябва да има ясни послания считано от 1 май за сезон - лято 2021. 
"Как влизат туристите, какви са изискванията на българската границата, какви са доказателствата, че ние ги 
приемаме в здравно обезопасена среда, ваксинирани ли са на първа линия служителите в българския туризъм, има ли 
достатъчно инструментариум в РЗИ-та, които да поемат тези изследвания, готови ли са хотелите да поемат 
карантиниране, ако се наложи", пита Захариев. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
БНР 
 
√ Президентът проведе работна среща с посланика на Германия 
Президентът Румен Радев и посланикът на Германия Кристоф Айххорн са обсъдили на работна среща на „Дондуков“ 2 
икономическото партньорство между София и Берлин, както и възможностите за развитие на бизнес климата у нас. 
Сред темите на срещата са били енергийната трансформация в Европейския съюз и подходите за изграждане на модерна 
и въглеродно неутрална енергетика, като се отчитат социалните аспекти. 
Радев и Айххорн са разменили мнения по политиката на разширяване на Европейския съюз и предстоящата среща в 
София на инициативата „Три морета“, на която Германия е стратегически партньор.  
 
√ Парламентът обсъжда промени в Изборния кодекс  
Парламентът ще обсъди шест законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс.  
Комисията по правни въпроси одобри само един от шестте законопроекта за промени в Изборния кодекс, внесени от 
партиите в новия парламент.  
Мнозинство събра само проекта на "Има такъв народ", чийто законопроект включва гласуване по пощата за 
сънародниците ни в чужбина, ако има такава възможност, изцяло машинно гласуване, включително и зад граница, но с 
поддържането от секциите на резерв от хартиени бюлетини, които могат да бъдат използвани при неразрешим 
технически проблем. 
Предложенията на партията включват и създаване на изборен район извън страната, за да могат българите в чужбина да 
гласуват с преференция и за независим кандидат. 
От „Има такъв народ“ са разписали също да няма ограничения на броя секции в чужбина, видеозаснемане и 
видеоизлъчване от районните избирателни комисии, както и подготовка за експериментално електронно дистанционно 
гласуване, като първият експеримент да се проведе още на изборите за президент тази година. 
Предлагат също и смяна на ЦИК, а комисията да стане малък и компактен орган, като в нея да се премахне квотата за 
партиите, които имат членове в Европейския парламент. 
Мнозинството в Правната комисия отхвърли предложението на ГЕРБ за въвеждане на изцяло мажоритарни избори в два 
тура. 

https://bnt.bg/bg/a/oshte-ot-denya
https://bntnews.bg/news/martin-zahariev-tryabva-da-se-prenapishe-nacionalnata-strategiya-za-razvitieto-na-turizma-1104323news.html
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Днес обсъждането ще се повтори в пленарната зала на НС, след което започват да текат и сроковете за нови 
предложения за Изборния кодекс. 
Депутатите ще обсъдят и промени в Закона за политическите партии - предлага се размерът на държавната субсидия за 
глас, който е получила съответната партия или коалиция, да бъде 1 лев, вместо сегашните 8 лева, като така се зачита 
волята на гражданите, изразена на референдума на 6 ноември 2016 г.  
 
√ НС прие мораториум върху действията на правителството  
Парламентът наложи мораториум върху концесии, назначения, извършени от правителството в оставка. Депутатите 
решиха още да се наложи забрана и за поемане и предоставяне на държавни заеми, промени на концесионни такси и 
разпоредителни сделки с имущество на държавни болници. 
Предложението беше подкрепено от 151 народни представители, депутатите от ГЕРБ - СДС не участваха в гласуването. 
Бяха разгледани два сходни проекта - единият на Корнелия Нинова, а другият на Мая Манолова.  
„Целта ни е моделът на управление ГЕРБ и Борисов да бъде променен докрай, а не само с това да поставим ГЕРБ в 
изолация, да не могат да съставят правителство и Борисов да не е премиер, защото вторите и третите нива на управление 
в държавата остават същите. Истинското правене на избори се прави от тези хора - второто ниво на властта - шефове на 
агенции, на служби, на горски стопанства. Какъвто и прекрасен изборен кодекс да направим, ако не променим надолу 
модела на управление на ГЕРБ, те ще саботират всеки прозрачен и честен избор“, заяви лидерката на БСП Корнелия 
Нинова. 
„Днес ще внесем промени и в Закона за публичните предприятия, които да дадат всички тези назначения на "партийни 
калинки" по високите нива на държавните предприятия, публичните предприятия, регулаторите и органите да бъдат 
ревизирани от съответните следващи министри, дали служебни или редовни по преценка на следващия министър във 
всеки един сектор да има възможност да започнат нови конкурси - прозрачни, публични, в които кандидатите ще бъдат 
оценявани не по партийната им принадлежност, а по техните качества“, каза от своя страна председателката на 
парламентарната група на ИМВ Мая Манолова. 
Сблъсък имаше между лидерът на БСП Корнелия Нинова и Йордан Цонев от ДПС. 
„Онзи ден с мен се проведе арогантен и нахален разговор: „Оттегли това предложение“, „Ще те подкрепим след една 
седмица, защото има няколко обществени поръчки и няколко концесии на плажове“. Цитирам Йордан Цонев. Кой си ти, 
че ще казваш какво ще прави БСП?“, каза Нинова. 
Йордан Цонев отвърна: „Не съм произнасял такива думи. Най-малкото не бих си позволил да ги кажа на Корнелия 
Нинова“. 
Съмнения, че проектът на решение за налагане на мораториум може да бъде атакуван пред Конституционния съд, 
предизвика скандал. 
Мая Манолова от „Изправи се! Мутри вън!“ заяви: „След парламентарните избори кабинетът „Борисов 3“ в оставка 
наистина ударно пристъпи и към раздаване на концесии“. 
Атанас Славов от „Да, България“ предупреди: „Трябва да сме особено внимателни, когато въвеждаме мораториум с 
решение на Народното събрание, защото Конституционният съд е поставил много ясни изисквания“. 
Този мораториум отнема правомощия на изпълнителната власт, каза Йордан Цонев от ДПС. Групата на движението 
обаче подкрепи мораториума. 
Покрай мораториума се стигна и до темата за мандата и съставянето на ново правителство. 
Тошко Йорданов от „Има такъв народ“: „Ще подкрепим така наложения мораториум. Дали ще има служебен кабинет, 
дали ние ще върнем мандата или ще направим правителство, ще видите съвсем скоро“. 
Депутатът от ГЕРБ Тома Биков разкритикува действията на трите партии, настояващи за мораториум, които определи като 
„неадекватни“: 
„Ако искате да спрете всички концесии, всички сделки, всички назначения или да промените начина, по който се прави, 
вие трябва да направите правителство. Хората не знаят вече 2 седмици какво ще се случи в следващия ден. Може ли 
такова нещо да правите и да ми стоите тука един час и половина и да говорите глупости за някакъв мораториум, който, 
пак повтарям, е противоконституционен от всяка една гледна точка!“. 
„Ние няма да участваме в това гласуване, защото то е противоконституционно и това е ясно на всички в тази зала. Ако 
искате да спрете всички концесии, всички сделки, всички назначения или да промените начина, по който се правят, вие 
трябва да направите правителство“, каза още Биков. 
ГЕРБ не участва в гласуването. 
В залата говори и министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която заяви, че мораториумът не е състоятелен. 
„Не се извършва нищо, което е в противоречие със закона така, както вие се опитвате да внушите. В момента се прилага 
един закон за публичните предприятия, който вие уважаеми колеги от БСП не сте гласували „против“. Ето я стенограмата 
от 3 юли 2019 година, на какво налагате мораториум вие с това предложение?“. 
Мораториумът ще е в сила до назначаването на нов Министерски съвет. 
 
√ Народното събрание реши: Премиерът и заместниците му ще се явяват в парламента веднъж месечно 
Всеки първи четвъртък на месеца министър-председателят и заместник министър председателите ще се явяват в 
парламента и ще отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството.  
При реализиране на допълнителни задачи, възложени с решение на парламента, депутатите могат да получават 
допълнителни възнаграждения до 25 на сто от основното месечно трудово възнаграждение. 
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Това реши вчера парламентът след над деветчасово заседание, което беше излъчвано пряко по програма "Хоризонт" на 
БНР и по БНТ 1.  
Прието беше и предложението на "Изправи се! Мутри вън!" да се ограничи ползването на служебни автомобили от 
депутатите, както и привилегията да се покриват всички транспортни разходи. 
Остават и така наречените "черни каси" за средства за сътрудници.  
Депутатът Мария Капон обясни пред "Хоризонт" смисъла на предложението ѝ: 
"Приключването на "черната каса" на народните представители. Тези пари, които се разнасят, тези 2/3 по пликове, по 
чанти, при секретариат, така че да могат народните представители да си вършат работата, да имат сътрудници. Смятам, 
че това трябва да се случва при сътрудници, които са акредитирани в Народното събрание, които са местни за приемните 
или друг вид като примерно стажантски програми и съответно за разходи, които са в избирателните региони, за да 
можеш да наемеш приемна, която ти трябва, или зала за пресконференции. Тоест има определени нива, в които това да 
се случи. Народният представител да не взима парите, а те да бъдат прехвърлени точно така, както е европейската 
практика, в счетоводна къща, която да прави всичките тези отчети и съответно да я закачат на страницата на Народното 
събрание".  
 
√ Задължиха главния прокурор, шефовете на ВКС и ВАС да са през 3 месеца в НС  
Главният прокурор ще се явява задължително на всеки три месеца пред Комисията по правни въпроси в парламента. 
Това гласуваха народните представители с приемането на текстовете за правилника за дейността на Народното 
събрание. 
По предложение на ДПС бе прието най-малко веднъж на всеки три месеца да бъдат изслушвани председателите на 
Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС). 
Не бе подкрепено предложението на „Изправи се! Мутри вън!“ депутат от парламентарна група, която е преустановила 
своето съществуване, да може да бъде приет за член на друга парламентарна група, както и да бъде образувана нова 
парламентарна група.  
 
√ Удължават извънредната епидемична обстановка до края на май 
България излиза от третата вълна на Covid-19, уверен е Костадин Ангелов 
Репортаж на Цветелина Стоянова в предаването „12+3“ 
С един месец ще се удължи действието на извънредната епидемична обстановка и тя ще остане в сила до края на май, 
обяви здравният министър в оставка Костадин Ангелов, като допълни, че ако има следващо правителство, то ще може да 
ревизира това решение  
На брифинг Ангелов заяви, че България излиза от третата вълна на Covid-19. За да се задържи добрата тенденция обаче 
трябва да продължи темпът на ваксинирането и спазването на противоепидемичните мерки, включително носенето на 
маски: 
„Да продължим  и да запазим темпа на ваксинация, който през месец май може да достигне до 50 хиляди 
ваксинирани  на ден. Второто задължително условие - носенето на маски, избягването на масови събития, всичко онова, 
което трябва да бъде запазено и съхранено, а не да се водим от емоцията и радостта от постигнатите резултати, защото 
тази победа е крехка“. 
Ангелов съобщи вчера, че в 12 часа ваксинационният щаб ще заседава, за да реши за ваксината на „Янсен“ („Джонсън и 
Джонсън“) и дали могат да се отворят зелени коридори. От 13 часа пред сградата на Министерството на 
здравеопазването ще има брифинг, на който ще се обявят решенията на Националния ваксинационен щаб във връзка с 
използването на ваксината срещу Covid-19 на производителя "Джонсън и Джонсън", съобщиха от ведомството.  
Проф. Ангелов призова политическите партии да излъчат нови представители за Националния оперативен щаб, за да се 
вземат бързи решения, ако това се налага. Никой от сегашните членове на щаба не е получил покана да продължи да 
работи в него, стана ясно още на традиционния седмичен брифинг на здравните власти.  
На свой ред главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев съобщи, че България е на 14-о място в Европейския 
съюз и на 5-о място на Балканите по заболеваемост от Covid-19. Страната е на 2-ро място в ЕС по смъртност и на 3-то на 
Балканите. Кунчев призова при предстоящите празници да продължи спазването на противоепидемичните мерки. От 
началото на пандемията у нас са починали 15 618 души, съобщи още  доц. Ангел Кунчев. По последни данни смъртността 
за две седмица е намаляла с 5 на сто.  
Председателят на НОЩ проф. Венцислав Мутафчийски прогнозира, че спадът на заболеваемостта ще продължи още 
седмица, след което може да се очаква и ново покачване. 
„Нищо не е свършило. Не би трябвало да се успокояваме с това, че идва лято. Миналото лято, знаете, че ние бележехме 
едни доста сериозни скокове в заболеваемостта и въпреки повечето контакти на открито“. 
Репортаж по темата можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Зорница Русинова: 20 години Икономически и социален съвет – ролята му днес  
2021 година е юбилейна за Икономическия и социален съвет, тази година се навършват 20 години от учредяването му в 
България. Защо беше създаден и каква е ролята му в преходни ситуации като сегашната? 
Темата коментира в “Нашият ден“ Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет: 
“Преди 20 години, точно по това време, 38-ото Народно събрание е приело Закона за икономическия и социален съвет. 
Обнародван е на 24 април преди 20 години. Малко по-късно започват и първите пленарни заседания.  

https://bnr.bg/post/101457317/udaljavat-izvanrednata-epidemichna-obstanovka-do-kraa-na-mai
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За времето си това е един изключително модерен проевропейски закон. В този етап България вече е навлязла в 
интензивна фаза на подготовка за присъединяване към Европейския съюз, но той буди доста сериозни противоречия и в 
парламента, и в обществото. 
Тъй като за първи път има ясно разграничаване между социалния диалог, който се води между синдикати, работодатели 
и държава, и гражданския диалог, където държавата отсъства. Т.е. между Тристранния съвет, който в рамките на 
Министерски съвет подпомага вземането на решения, там има и процес на договаряне между работодатели и 
синдикати. 
Тук говорим за обединена консенсусна позиция на обединеното гражданско общество, което се състои от работодатели, 
синдикати, организациите от третия сектор – неправителствените. 
Той осигурява истинска консултативна роля. Подпомага и работата на Народното събрание, и Министерския съвет, и 
Президентството. От началото на своето съществуване досега са приети общо 130 акта, 74 становища, 38 резолюции, 18 
анализа. Но важното е, че в по-голямата си част, две трети от тях имат не само националния контекст, но и европейска 
политика. 
Винаги са били важни темите като – бъдещето на Европа, прилагането на стълба за социалните права, европейският 
семестър, всички национални стратегически документи, свързани с България – 2030. Национална програма за реформи и 
т.н.“ 
Ролята на Съвета сега 
“Във времена като сегашните ролята му е изключително важна. Надявам се лека-полека да преодоляваме здравната 
криза. България е изправена пред сериозни икономически и социални предизвикателства. Доходите намаляват, 
безработицата постепенно започва да расте. 
След разхлабването на мерките ще видим каква част от бизнесите са оцелели, каква – не. Много е важно да се вземе 
предвид мнението на бизнеса, на хората. Какви са следващите мерки, които правителството трябва да направи? Затова 
ние през май месец ще изготвим едно становище на база на досегашните мерки. 
Изключително важно е в тази сложна политическа обстановка да може бързо да се задействат и европейските 
програми. И да може България бързо да ползва средства и по Плана за възстановяване и устойчивост. Това е причината 
на вчерашното заседание ние да приемем една резолюция от името на Икономическия и социален съвет. 
Важни са теми, свързани с либерализацията на енергийния пазар. Това е другото становище, което вчера беше прието от 
Съвета.“ 
Подкрепата за хората и бизнеса 
“Изключително тревожно е, че голяма част от мерките са писани до края на май, затова е необходимо наистина да има 
стабилитет в управлението. И съответно да могат да се договорят и европейските средства, защото, знаете, че в голяма 
степен мерките в подкрепа на бизнеса и хората бяха от различните оперативни програми и от новия пакет, който беше 
подготвен от Европейската комисия. 
Нашите приоритети за този мандат са свързани със зелената трансформация, с технологичната трансформация – 
дигитализацията, и с това, не само Европа, но и голяма част от политиките в България да бъдат по-социални, прилагането 
на европейския план за действие на европейския стълб за социалните права. 
Една от темите, която вчера беше разглеждана и предстои да обявим в събота на брифинг, е нашата резолюция по Плана 
за възстановяване. Единият от инструментите, който ще помогне на България бързо да реализира не само 
непосредствена подкрепа на бизнеса и хората, веднага след преодоляване на здравния проблем, но и в бързи темпове 
възстановяване на икономиката и отново, макар и плавен, ръст на доходите.“ 
Чуйте повече от звуковия файл. 
 
√ МОН предлага увеличение на приема на студенти наесен  
С 3,2 на сто или 1256 места  да бъде увеличен приемът на студенти наесен, предлагат от Министеството на 
образованието и науката.  
Най-голямо увеличение на приема в 38-те държавни висши училища  от МОН предлагат да има в професионарни 
направления като Общо инженерство, Машинно инженерство, Материали и материалознание, Химични технологии, 
Комуникационна и компютърна техника  и други. Намаление на приема се предлага в направления като Администрация 
и управление  и Икономика. 
Очакваният  размер на средствата за издръжка на  обучението на бъдещите студенти  и докторанти  за първи курс е в 
размер на близо 123 милиона лева. 1/5 от тези средства ще бъде предоставена на студенти по Медицина за заплащането 
на разходите им за обучение по сключени договори с работодател. 
През следващата академична година се предвижда да бъдат приети близо 40 000  студенти държавна поръчка и над 15 
000 платено обучение. 
 
√ Любомир Дацов: Проблемите в бюджета са от политически, не от антипандемични решения 
Едно от важните неща е да има приемственост между правителствата 
Как да продължи подкрепата за бизнеса и за хората, какви са рисковете за икономиката? Темата коментира Любомир 
Дацов, бивш заместник-министър на финансите: 
“Стратегията може да бъде само една, преди всичко трябва да се ускори ваксинацията, защото всички последващи 
стъпки и решения са базирани в зависимост от това как ще се развие по-нататък пандемията. Колко бързо ще бъде 
овладяна?  

https://bnr.bg/post/101457366/20-g-ikonomicheski-i-socialen-savet-rolata-mu-dnes
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Всичките тези проблеми, които съществуват и са в сферата на здравеопазването, но и чисто психическият натиск върху 
хората, колко бързо това нещо ще отпадне и хората ще се върнат към една нова нормалност. 
В зависимост от хода на пандемията и напредване на ваксинационния процес ще се разглеждат всички опции за 
подпомагане на хората. Нещата не могат безкрайно дълго да продължават в тази посока, при което се подпомагат 
затворени бизнеси, а не се подпомага преструктуриране на бизнеси, нови възможности, и онова, което е като нормално 
излизане от един такъв тип криза. 
Тази криза не е специфична. Ако забелязвате, има относително добро потребление при затварянето на отделни бизнеси. 
Други в момента работят въпреки всичко. 
Виждаме едно правителство, което си отива, няма ясни ангажименти и не гарантира приемственост между двете 
правителства. Няма значение дали ще има служебно правителство, или ще бъде конструирано ново такова. Едно от 
важните неща е да има приемственост. 
Това е големият проблем – имаме едни мерки, за които се знае, че са планирани или до април, или до средата на 
годината. След това не се знае дали ще има бюджет. Знае се, че има дефицит в бюджета, но не се знае дали ще има 
таван на дълга, който да бъде възможно да бъде усвоен и дали има достатъчно средства в бюджета.“ 
Финансовият министър гарантира в Народното събрание стабилността на бюджета, това, че в него са взети всички мерки, 
за да няма рискове. 
“Смятаме, че има напрежение, много от нещата са чисто технически. Въпрос на политическа култура, за да не се 
предизвиква умишлено напрежение. Защото приходната част на бюджета е стабилна в момента и всичките проблеми в 
бюджета всъщност са от решения, които се взимат от разходната част. Голяма част от проблемите не са от разходите, 
свързани с кризата, както се опитват да твърдят в момента голяма част от управляващите, а всъщност тези решения, 
които направиха и вдигнаха нивото на разходите, близо 24-25% спрямо миналата година, са вследствие на вдигане на 
пенсии, различни социални подпомагания, и в голяма степен заради вдигането на работните заплати. Това не са мерки 
свързани с коронавируса. 80% от проблемите идват от чисто политически решения, които ограничават маневреността в 
бюджета.“ 
Разговора можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ "Топлофикация София" иска скок на парното и топлата вода с 15 на сто от юли  
"Топлофикация София" е поискала парното и топлата вода да поскъпнат с 15 процента от юли, а токът, произведен от нея 
по комбиниран начин - с 32 на сто. Това става ясно от публикуваните на страницата на Комисията за енергийно и водно 
регулиране заявления на топлофикациите.  
Исканото увеличение при останалите дружества е между 5 и 71 процента за топлоенергията.  
До края на миналия месец всички дружества трябваше да внесат в енергийния регулатор своите искания за промяна в 
цените на произвежданите от тях топлоенергия и ток.  
С писмо Столичната топлофикация тогава е поискала от Комисията отлагане с няколко дни, а поисканите от нея цени 
стават ясни сега, след публикуването им от регулатора и предвиждат 15-процентен скок на парното и топлата вода.  
Втората по големина топлофикация - Пловдивската, още в края на март обяви, че ще поиска да продава топлоенергията 
си с 23 на сто по-скъпо.  
За най-голям скок настояват топлофикациите във Велико Търново - със 71 на сто и в Перник - с 61 процента. От 
дружеството във Враца изчисляват, че при тях увеличението трябва да е с 41 на сто, в Бургас - с една трета, а в Плевен - с 
16 процента. Най-малко поскъпване са поискали Варненската топлофикация - със 7 на сто, и Сливенското дружество - 5 
процента.  
При произвеждания по високотехнологичен начин ток исканията за поскъпване се движат между 17 и 40 процента. Тези 
заявления на топлофикациите енергийният регулатор ще разгледа през месец юни, но досегашната практика сочи, че 
дружествата искат доста по-високи цени от тези, които накрая Комисията за енергийно и водно регулиране постановява. 
 
√ РЗИ-Варна: Започва активна ваксинация на заетите в туризма  
Няма да има затягане на противоепидемичните мерки във Варна заради първото място по заболеваемост от Covid-
19  през последните две седмици, напротив, мерките ще се облекчават, защото случаите постепенно намаляват и 
свободните легла в болниците вече са много. Това коментира Стоян Пасев - областен управител на Варненска област. 
Д-р Дочка Михайлова - директор на Р,ЗИ, съобщи, че започва активна ваксинация на заетите в туризма, тъй като 
доставките на ваксините "Пфайзер" и "Модерна" ще се увеличават през следващите седмици. В училищата и детските 
градини във Варна има карантинирани класове и групи заради Covid-19, информира д-р Михайлова. 
Подробностите чуйте в звуковия файл. 
 
√ Отбелязваме Световния ден на книгата  
Световният ден на книгата и авторското право ще бъде отбелязан днес с редица прояви в столицата. Празникът се 
отбелязва от 1995-та година с решение на ЮНЕСКО.  
Дeнят не е избран случайно. На 23 април са починали Сервантес и Шекспир, а идеята на символичната дата е да се 
насърчи четенето и защитата на интелектуалната собственост, издателската дейност и авторското право. На този ден в 
Каталуня традиционно се подарява книга.  
В Столичната библиотека празникът ще бъде отбелязан с поредица от събития. В 11 часа посланикът на Република Корея 
ще дари книги, албуми и дискове. Половин час по-късно в Мраморното фоайе ще се открие изложба с преводни книги от 

https://bnr.bg/post/101457431/lubomir-dacov-probelmite-v-budjeta-sa-ot-politicheski-ne-ot-pandemichni-reshenia
https://bnr.bg/post/101457537
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фонда на библиотеката, като сред тях са преводи от Кирил Христов, Гео Милев, Екатерина Каравелова, Елена Мутева, 
Мара Белчева.  
По обед Столичната библиотека ще дари в читалището в село Негован 250 нови книги с детска, класическа и съвременна 
българска и чужда литература.  
Пак по обед в Американския център ще се открие експозиция на ученици от ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“.  
 
√ ЕС договори техническите спецификации на Цифровия зелен сертификат  
Европейската комисия съобщи в четвъртък, че представителите на страните от ЕС от мрежата за електронно 
здравеопазване (eHealth Network) са постигнали споразумение относно техническите спецификации за въвеждането на 
Цифров зелен сертификат, който трябва да даде възможност за "свободно и безопасно движение" в Европейския съюз на 
фона на продължаващата пандемия Covid-19. 
Сертификатите вероятно ще включват QR код и "споделяне на ключове за електронен подпис", което ще помогне на 
процеса на проверка в целия блок. 
Страните от ЕС също така се споразумяха за използването на "референтни внедрения за софтуер за издаване на цифрови 
зелени сертификати, справочно приложение за проверка на сертификати, както и шаблон за мобилно приложение за 
гражданите, което приложение да съхранява данните". 
Единният блок планира да внедри цифровия документ до юни 2021 г. 
 
√ ЕК прие подход за изкуствения интелект с четири нива на риск  
Европейската комисия предложи нови правила и действия за постигане на надежден изкуствен интелект, определени от 
нейния изпълнителен заместник-председател Маргрете Вестегер като “революционни”. Те предвиждат забрана за 
системите с изкуствен интелект, които са несъмнена заплаха за безопасността, поминъка и правата на хората. Сред тях са 
и такива, които манипулират човешкото поведение с цел заобикаляне на свободната воля на потребителите. 
Надпреварата в иновациите и високотехнологичното развитие и все по-интензивна, защото този пазар генерира 
милиарди приходи за държавите и създава милиони нови и високоплатени места. Европейският съюз иска да е част от 
тази революция и да бъде лидер от тази конкуренция, отбеляза Никола Миладинов, съветник по въпросите на медиите в 
Представителството на ЕК за България в подкаста за изкуствен интелект на Програма “Хоризонт” - “Черната кутия”. 
Важна част от цифровия преход е свързана с изкуствения интелект, който се усъвършенства активно през последните 
години. Хората обаче трябва да имат превес в решенията и системите с изкуствен интелект да бъдат под наш контрол. 
Затова и Европейският съюз реши да регулира тази сфера и Регламентът за изкуствения интелект ще бъде гаранция, че 
европейците ще могат да гласуват доверие на това, което изкуственият интелект може да предложи. В предложения 
европейски закон Европейската комисия предлага подход с четири нива на риск, обясни Никола Миладинов. 
Повече подробности ще намерите в подкаста “Черната кутия”. 
 
√ Регламентът за изкуствен интелект - гаранция за доверие  
Цифровата трансформация е един от приоритетите на Европейския съюз /ЕС/.  Център на стратегията на ЕС са 
технологиите, които ще бъдат от полза на европейските граждани. Вторият стълб е изкуственият интелект в подкрепа на 
предприятията, а третият - технологии в полза на околната среда и неутралност по отношение на климата до 2050 
година. Регламентът за изкуствен интелект  /ИИ/  ще бъде гаранция, че европейците могат да гласуват доверие на това, 
което ИИ може да предложи. Пропорционалните и гъвкави правила ще обхванат специфичните рискове, които възникват 
при системите с ИИ и ще заложат най-високите стандарти в световен мащаб. ЕС е способен да наложи строги правила в 
областта на изкуствения интелект, към които другите държави да се придържат, коментира Ева Майдел, член на 
специалната комисия по въпросите на изкуствения интелект в Европейския парламент /ЕП/: 
"Водим консултации с компании, предприемачи, с хора, които развиват този тип системи, както и с тези, които ги 
използват - медицински лица, лекари, инженери, фермери, шофьори. Цялата информация от тези срещи ще бъде 
комплектована във финален доклад с визия за развитие на изкуствения интелект в Европа до 2030 година. Търсим 
баланса как регулирайки, да не заставаме на пътя на малките и средни предприятия, на стартиращите компании, 
които използват тази технология." 
Европейският парламент е първата институция, която прави значителни стъпки в процеса на изработване на правила и 
регламенти в областта на изкуствения интелект. Главната цел е да бъдат предпазени гражданите и техните демократични 
права, а европейската икономика да се възползва от възможностите, които предоставят новите технологии. Очаква се 
общата етична рамка да донесе на ЕС почти 295 млрд. евро допълнителен Брутен вътрешен продукт и 4,6 млн. 
допълнителни работни места до 2030 г.  Ясмина Якимова, пресаташе на ЕП в Брюксел коментира регулациите: 
"Не става въпрос за прекалено стриктни регулации, понеже вече съществува законодателство в тази област. 
Трябва да стане ясно кои са тези високорискови системи, които използват изкуствен интелект и секторите, за 
които новите правила трябва да се въвеждат." 
ЕП предлага да има застраховки за технологии, които използват изкуствен интелект, за да се гарантира допълнителна 
защита. Правата върху интелектуалната собственост и патентната система трябва да се преразгледат и актуализират. 
Крайните права, когато се използва изкуствен интелект трябва да са възможни само за хората, а не за машините. 
Необходимо е да се прави разграничаване между творби, създадени от хора с помощта на изкуствен интелект и на 
такива, създадени изцяло от изкуствен интелект. 
По данни на Евробарометър 88% от европейците смятат, че технологиите с изкуствен интелект изискват внимателно 
управление. В същото време 61% гледат положително на изкуствения интелект и роботите. 

https://bnr.bg/post/101457746/ek-prie-podhod-za-izkustvenia-intelekt-s-chetiri-niva-na-risk
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Чуйте повече в прикачения звуков файл. 
 
√ Топ военни на България и ЕС обсъдиха ситуацията в Черноморския регион  
Нарастват рисковете и заплахите за европейската сигурност, посочи началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. 
В София той разговаря с председателя на Военния комитет на Европейския съюз генерал Клаудио Грациано. 
По думите и на генерал Грациано, и на адмирал Емил Ефтимов стана ясно, че ситуацията в Черно море е била тема на 
разговорите. Без да навлиза в подробности началникът на отбраната каза: 
„Наблюдават се все повече рискове и заплахи за европейския ред и сигурност, както и тенденция към нарастване на 
конфликтите в непосредствена близост до границите на Евросъюза“. 
„Необходимо е да продължи съвместната работа по ключови за двете организации проекти, като военната мобилност и 
взаимодействието при провеждане на мисии и операции в отговор на кризи“, добави той. 
Генерал Грациано посочи сложната обстановка и обясни, че е нужно активно ангажиране на страната ни: 
„Във времена на пандемия и криза е важно да подчертаем значението на презграничните коридори, като коридор №8, 
който е важен за поддържането на доставките и транспортирането на критично важни товари, особено важни за 
военната мобилност в рамките на Европейския съюз. Ситуацията в източния регион остава напрегната, затова трябва да 
останем ангажирани с осигуряването на нашите общи граници, срещу новите и старите заплахи“. 
Преди дни в Черно море приключи учение "Морски щит 2021". Сега в момента тактическа група с две корвети провежда 
съвместни ракетни и артилерийски стрелби и ескорт на кораби. 
В ход е учение за откриване и унищожаване на котвени мини и стрелба по въздушна и морска цел, подводни операции.  
Генерал Грациано припомни, че страната ни има ключова роля в региона на Западните Балкани. Той благодари и за 
участието на страната ни в мисии и операции на Европейския съюз. 
Генерал Грациано се е срещнал и с министъра на отбраната в оставка Красимир Каракачанов. 
 
√ ЕЦБ запази без промяна лихвените ставки и силно стимулиращата парична политика  
Европейската централна банка остави без промяна основните си лихви и размера на "Пандемичната програма за 
извънредни покупки" (PEPP), потвърждавайки, че ще продължи до края на това тримесечие с ускорените покупки на 
активи по тази програма, известна като "количествени улеснения". 
Вчерашните решения на ЕЦБ за запазване на силно стимулиращата парична политика потвърдиха очакванията на 
икономисти, анализатори и на финансовите пазари. 
На вчерашното си трето за 2021 година редовно заседание ЕЦБ запази без промяна основната лихва по операциите по 
рефинансиране (т.нар. "репо лихва") на ниво от 0,00% и заемната си лихва на ниво от 0,25%. Тя остави без промяна 
депозитната лихва от -0,5%, което означава, че на свободните резерви на търговските банки от еврозоната ще 
продължава да бъде налагана "наказателна" лихва от 0,5 на сто. 
Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище, 
докато не се отбележи, че перспективите за инфлацията се доближават солидно към равнище, достатъчно близко, но под 
2% в рамките на прогнозния период, и че това доближаване е намерило устойчиво отражение в базовата инфлационна 
динамика. 
Управителният съвет на ЕЦБ ще продължи да извършва нетни покупки на активи по програмата PEPP, чийто общ размер 
остава 1,85 трлн. долара, най-малко до края на март 2022 г., и във всеки случай докато не прецени, че кризата с 
коронавируса е отминала. Тъй като постъпващата информация потвърждава успоредната оценка на условията за 
финансиране и на перспективата за инфлацията, извършена на заседанието по паричната политика през март, 
Управителният съвет очаква през текущото тримесечие покупките по програмата PEPP да продължат да се провеждат със 
значително по-висок темп, отколкото през първите месеци на годината. 
Централната банка отбеляза, че ще прилага гъвкавост при покупките съобразно с пазарните условия и с оглед на това да 
не допусне затягане на условията за финансиране, несъвместимо с предотвратяването на низходящото въздействие на 
пандемията върху прогнозния тренд на инфлацията. Освен това гъвкавият във времето подход към покупките на активи 
ще продължи да подпомага гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. 
ЕЦБ отбеляза, че ако се запазят благоприятни условията за финансиране, не е задължително общият размер на 
прогрмата PEPP от 1,85 млрд. евро да се използва докрай. Също така, общият размер може да бъде рекалибриран, ако 
това е необходимо, за да се запазят благоприятни условия за финансиране, така че да се преодолее негативното 
сътресение от пандемията върху тренда на инфлацията. 
Централната банка също така запази месечния темп от 20 млрд. евро при покупките на активи по програмата за 
закупуване на активи (APP). Управителният съвет продължава да очаква месечните нетни покупки на активи по 
програмата APP да продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да засилят стимулиращото въздействие на 
основните лихвени проценти на ЕЦБ, и да приключат малко преди той да започне да ги повишава. 
Управителният съвет на ЕЦБ също така ще продължи да предоставя значително количество ликвидност посредством 
операциите си по рефинансиране. По-специално, в последната операция от третата поредица целеви операции по 
дългосрочно рефинансиране (TLTRO III) бе отбелязано голямо търсене на средства, посочи ЕЦБ и подчерта, че 
финансирането, получено посредством TLTRO III, има решаваща роля в подкрепа на банковото кредитиране за 
предприятията и домакинствата. 
Централната банка на еврозоната е готова да приспособи всички свои инструменти, както е целесъобразно, за да осигури 
устойчиво доближаване на инфлацията към целевото равнище в съответствие със стремежа си към симетрия. 

https://bnr.bg/post/101457061/reglamentat-za-izkustven-intelekt-e-garancia-za-doverie
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Вчерашните решения на ЕЦБ бяха напълно очаквани, като вниманието се насочи към пресконференцията на нейния 
управител Кристин Лагард от 15,30 ч. българско време. 
 
√ Лагард: ЕЦБ ще продължи да купува облигации с ускорени темпове  
Европейската централна банка ще продължи да купува облигации с ускорени темпове, обяви гуверньорът на банката 
Кристин Лагард след редовното заседание на Управителния съвет по паричната политика на Франкфурт. Водещите лихви 
остават на рекордно ниските си нива,  
Програмата за спешни покупки по време на пандемия, чиято стойност е 1,850 трилиона евро, ще се запази до март 
следващата година или толкова дълго, колкото е необходимо до края на пандемията от коронавирус, заяви Кристин 
Лагард и потвърди, че ръководената от нея Европейска централна банка ще продължи с гъвкавия подход при покупката 
на дългови книжа: 
"Управителният съвет очаква през текущото тримесечие покупките по програмата да продължат да се провеждат със 
значително по-висок темп, отколкото през първите месеци на годината". 
Франкфурт с внимание следи и обменния курс на еврото, тъй като той има пряко отношение към нивото на инфлацията в 
страните от валутния съюз. Лагард призова за по-голяма гъвкавост за приемане на пакета за собствените ресурси, 
откъдето трябва да се финансира възстановителният план. 
"Това би позволило на програмата „Следващото поколение Европейски съюз“ да спомогне за по-бързо, силно и 
хомогенно възстановяване на страните – членки, както и да подсили устойчивостта на икономиките от блока и 
потенциала им за растеж, с което пък би се усилил ефектът на паричната политика в еврозоната". 
Лагард призова за ефективно разходване на паричните ресурси с цел подкрепа на икономиката, като припомни, че за 
осигуряването им страните поемат сериозен обем нов дълг. 
Краткосрочните икономически перспективи продължават да бъдат обект на несигурност, като коронавирусната 
пандемия все още ограничава бизнес дейността, посочи управителят на ЕЦБ на пресконференция след края на редовното 
заседание на централната банка. 
Те "са заобиколени от несигурност относно възраждането на пандемията и темповете на ваксинация срещу Covid-19", тъй 
като високите нива на коронавирусни инфекции и мерките за тяхното ограничаване "продължават да ограничават 
икономическата активност в краткосрочен план", обясни тя. 
Според Лагард европейската икономика вероятно ще се свие отново през първото тримесечие, след като в края на 
миналата година БВП на еврозоната беше с 4,9% под нивото от преди пандемията, но има сигнали за възобновяване на 
растежа през второто тримесечие. 
Въпреки това тя заяви, че има очевидни сигнали за подобрение, като "напредъкът в кампаниите за ваксинация и 
планираното постепенно облекчаване на ограничителните мерки поддържат очакванията за стабилно възстановяване на 
икономическата дейност с течение на 2021 г.". 
Според нея икономиката на еврозоната ще се върне до предпандемичните си нива през втората половина на 2022 г., но 
тя предупреди, че някои страни "ще изостават". 
Лагард добави, че инфлацията се е увеличила през последните месеци, но отдаде повишаването ѝ на "идиосинкратични 
и временни фактори и на увеличаване на енергийната ценова инфлация". Междувременно основният ценови натиск 
(изключвайки енергията) "остава сдържан в контекста на значителната икономическо отпуснатост и все още слабото 
търсене“. 
Председателят на ЕЦБ заяви, че макар условията за финансиране в еврозоната да останаха "стабилни напоследък", 
остават рисковете за финансовите условия, което доведе до решението на централната банка да потвърди настоящата 
стимулираща парична и лихвена политика. 
 
√ Европейският парламент гласува търговското споразумение между ЕС и Великобритания на 27 април  
Европейският парламент ще гласува за ратифициране на търговското споразумение между ЕС и Обединеното кралство 
през следващата седмица, предаде ирландската медийна компания RTE. 
Според източник, запознат с въпроса, гласуването би трябвало да се проведе на 27 април - малко преди крайния срок на 
30 април, който беше удължен по-рано през годината. 
През миналата седмица така нареченото споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство 
(TCA) беше одобрено от комисиите по външни работи и по търговия на Европейския парламент. 
Британският парламент ратифицира търговската сделка още на 30 декември 2020 година. 
 
√ Значително нарастване на държавните дефицити и дългове в ЕС през пандемичната 2020 г. 
България продължава да има едни от най-добрите показатели в целия ЕС  
Бюджетните дефицити и държавните дългове в ЕС и в еврозоната се увеличиха значително през 2020 г. спрямо годината 
по-рано с оглед на масивните финансов мерки, предприети в отговор на коронавирусната пандемия, показват данни на 
Евростат. 
В еврозоната бюджетният дефицит нарасна от 0,6% спрямо БВП през 2019 г. до 7,2% през 2020г., докато в рамките на 
целия ЕС сочи от 0,5% до 6,9% от БВП. 
В същото време държавният дълг нарасна в еврозоната до 98,0% от БВП спрямо 83,9% година по-рано, а в целия ЕС - до 
90,7% от 77,5 на сто. 
 
 

https://bnr.bg/post/101457561
https://bnr.bg/post/101457561
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БВП, бюжетен баланс, държавен дълг, правителствените разходи и приходи в еврозоната и ЕС 

 
 
Според европейската статистика, всичките страни членки на ЕС излязоха на дефицит през пандемичната 2020 г., като най-
голям беше дефицита в Испания (цели 11% от БВП), следваната от Малта (-10,1%), Гърция (-9,7%), Италия (-9,5%), Белгия (-
9,4%), Франция и Румъния (с дефицити в размер на 9,2% от БВП), Австрия (-8,9%), Словения (-8,4%) и Унгария (-8,1%). 
Единствено бюджетният дефицит на Дания (-1,1%) беше по-нисък от европейския лимит от 3% спрямо БВП. 
С относително ниски дефицити също така бяха още Швеция (3,1% от БВП) и България (3,4% от БВП). 
През 2020 г. с най-ниски нива на държавния дълг като процент от БВП бяха Естония (18,2%), следвана от Люксембург 
(24,9%) и България (25,0% от БВП), докато дълговете на 14 страни членки на ЕС надвишиха европейския лимит от 60% 
спрямо БВП. С най-голям държавен дълг останаха Гърция (205,6% от БВП), Италия (155,8%), Португалия (133,6%) и 
Испания (120,0%). 
По тези два показателя (държавен дълг и дефицит) България продължава да заема едно от най-добрите места сред 
останалите 27 страни членки на ЕС, въпреки че нашата страна излезе през 2020 г. на дефицит от 3,4% спрямо БВП, след 
като през 2019 г. беше на излишък от 2,1%, докато държавният дълг нарасна до 25,0% от БВП спрямо 20,2% от БВП година 
по-рано. 
Данните на Евростат също така показват, че правителствените разходи в еврозоната и в целия ЕС се увеличиха рязко през 
2020 г. (съответно до 54,1% от БВП спрямо 47,0% през 2019 г. и до 53,4% от БВП спрямо 46,6% година по-рано), докато 
държавните приходи се увеличиха много по-слабо (до 46,8% от БВП спрямо 46,4% пре 2019 г. за еврозоната и до 46,5% от 
БВП спрямо 46,1% от БВП година по-рано в рамките на целия ЕС). 
През 2020 г. правителствените разходи в България се увеличиха по-скромно до 42,9% от БВП спрямо 36,3% от БВП през 
2019 г., докато приходите се увеличиха до 39,5% от БВП спрямо 38,5% година по-рано. 
 

БВП, бюжетен баланс, държавен дълг, правителствените разходи и приходи за България 

 
 

√ Подобрение на европейските потребителски нагласи през април  
Потребителското доверие в еврозоната и в рамките на целия Европейски съюз се подобриха през април за втори 
пореден месец, достигайки 16-месечен връх, показват предварителни резултати от редовно проучване на Европейската 
комисия. 
Индексът на потребителското доверие в еврозоната нарасна през април до -8,1 пункта от -10,8 пункта през март, 
достигайки най-високо ниво от декември 2019 г. - няколко месеца преди началото на коронавирусната пандемия. 
Очакванията на финансовите пазари бяха за слабо понижение към -11,0 пункта. 
Аналогичният индекс на потребителските нагласи в рамките на целия Европейския съюз се повиши през април до -9,0 
пункта от -12,1 пункта през март, което е най-високото ниво от февруари 2020 г. 
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И двата индекса, определяни от ЕК, вече са над техните осредни дългосрочни нива съответно от -11,1 пункта за 
еврозоната и от -10,6 пункта за ЕС, след като година по-рано (през април 2020 г.) те доближиха рекордните дъна от 
Голяма рецесия през 2009 г., посочва Европейската комисия. 
Окончателните резултати от проучването на Европейската комисия ще бъдат оповестени на 29 април 2021 г., когато ще 
бъдат представени и данните за икономическите и бизнес нагласи на стария континент през третия месец на новата 
година. 
 

Графики на потребителските нагласи в ЕС и еврозоната 

 
 
√ Путин заяви, че е готов да разговаря със Зеленски в Москва  
Президентът на Русия Владимир Путин прие предложението на украинския си колега Володимир Зеленски за лична 
среща. 
"Ако украинският президент иска да обсъдим двустранните отношения, готови сме да го приемем в Москва по всяко 
време", заяви Путин. 
Той добави, че ако Зеленски иска да обсъди ситуацията в Донбас, първо трябва да се обърне към лидерите на Донецката 
и Луганската народна република. 
Руският президент заяви това по време на разговори в Кремъл с президента на Беларус Александър Лукашенко. 
Путин обяви готовността си да обсъжда двустранните отношения със Зеленски в Москва по всяко удобно време. 
Според руския държавен глава, ако Зеленски иска да започне да възстановява отношенията си с Руската федерация, 
Москва ще приветства това: 
„За да реши проблема с Донбас, украинското ръководство трябва да общува с ДНР (Донецка народна република) и ЛНР 
(Луганска народна република), а чак след това с Русия“, каза обаче Путин в отговор на скорошната покана, отправена му 
от Зеленски, двамата да се срещнат в конфликтната зона. 
Руският президентът добави, че предложенията за преместване на контактната група по Донбас от Минск са подобни на 
опит за избягване на реално решение на проблемите. 
Донецката народна република е самопровъзгласила се държава в Донецка област, Украйна. 
Луганската народна република също e непризната държава, самопровъзгласила се през април 2014 година на 
територията на Луганска област в Източна Украйна. 
 
√ Русия понижи прогнозирания икономически растеж през 2021 г. до 2,9 на сто  
Очаква се руската икономика да нарасне с 2,9% през тази година при предходна прогноза за експанзия от 3,3%, с оглед 
на ангажиментите на Москва към споразумението на "ОПЕК +" за ограничаване на производството на петрол, съобщава 
Ройтерс, цитирайки източник, запознат с новите оценки на икономическото министерство. 
Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ, ръководени от Русия, известни общо като групата 
"ОПЕК +", се съгласиха постепенно да започнат да облекчават от месец май договорните съкращения на добивите, като 
на предстоящата следваща седмица на петролния картел не се очакват големи промени в тази политика. 
Нарастващите цени на петрола подкрепят руската икономика, но като цяло Москва добива по-малко петрол, отколкото 
може, което засяга редица сектори, свързани с петролното производство, каза източникът на Ройтерс, визирайки 
низходящо ревизираните икономически прогнози. 
На този етап от Министерството на икономика отказаха да коментира тази информация. 
Според същия източник икономическото министерство е повишило прогнозата си за цената на петрола сорт Урал за тази 
година до $ 60,3 за барел спрямо предишна прогноза за $ 45,3 за барел. Според министерството основният лихвен 
процент ще бъде около 5% или по-нисък до края на годината, а инфлацията в страната ще се увеличи с 4,3 на сто. 
Очаква се също така руската валута да се търгува към 71 или 72 рубли за един щатски долар до края на годината при 
средно ниво от 73,3 за долар през 2020 г. 
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Министерството на икономиката обаче не е взело предвид при тези нови прогнози наличните геополитически рискове - 
повишеното напрежение с Украйна и възможните нови санкции, посочи източникът на Ройтерс. 
 
Investor.bg 
 
√ Дългът на България за 2020 г. достига близо 30 млрд. лв. 
Бюджетният дефицит през миналата година е над 4,5 млрд. лева, показват предварителните данни на НСИ 
Дългът на България за 2020 г. е в размер на 29,703 млрд. лева, или 25% от БВП, показват предварителните данни на 
Националния статистически институт (НСИ), разпространени вчера. 
През миналата година бюджетният дефицит на институционалния сектор „Държавно управление“ е на минус с 4,056 
млрд. лева, или 3,4% от БВП. 
Недостигът в подсектор „Централно управление“ е в размер на 4,551 млрд. лева, или 3,8% от БВП. 
Подсектор „Местно управление“ е реализирал излишък от 330 млн. лева, а подсектор „Социалноосигурителни фондове“ 
е излязъл на плюс със 165 млн. лева. 
 
          БВП, държавен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на България 

 
 
Статистическата информация за дейността на институционален сектор „Държавно управление“, включително за дълга, 
дефицита и излишъка, се изготвя по хармонизирана методология на ЕС . 
От НСИ напомнят, че в изпълнение на Регламент на Съвета № 479/2009 за прилагане на Протокола за процедурата при 
прекомерен дефицит всяка държава членка предоставя на Евростат предварителни данни за дефицита/излишъка и дълга 
за отчетната година към 31 март на следващата година и окончателни данни - към 30 септември на следващата година. 
 
√ Карастоянова: В Плана за възстановяване няма нито един туристически проект 
Браншът настоява за 1,5 млрд. лева целево финансиране за рестарт на туристическия сектор в България 
Сектор „Туризъм“ отсъства от Националния план за възстановяване и устойчивост на България. Във версията от 16 април 
2021 г. на плана не открихме нито един проект или целево финансиране, свързано с проекти в туристическата индустрия. 
Това каза по bTV Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм. Тя допълни, че планът 
има нужда от доработване и развиване.  
Туристическият сектор е един от най-засегнатите от пандемията, акцентира тя и потвърди, че браншът е поискал 1,5 
милиарда лева целево финансиране за рестарт на туристическия сектор в България. 
„Това е базисна позиция, от която считаме, че трябва да тръгне разговорът за присъствието на индустрията в този план“, 
каза Карастоянова. 
От бранша имат готовност да аргументират проекти за сектора на стойност близо 2 милиарда лева, уточни Карастоянова. 
„Считаме, че е правилно да се разглежда мястото на туризма в различните стълбове от общата конструкция на този 
план“, допълни тя. 
Полина Карастоянова каза още, че са потърсили многократно контакт с екипа, който работи по Плана за възстановяване, 
но механизмът е създаден така, че само министерствата да предлагат проекти. 
В така предложения план има много възможности за включване на туристически проекти, каза директорът на 
Националния борд по туризъм. Туризмът има място в частта за кръгова икономика, енергийна ефективност, за създаване 
на работни места, обясни специалистът. 
Относно широко обсъждания „зелен сертификат“ за пътуване по време на пандемията Карастоянова каза, че 
Националният борд по туризъм подкрепя идеята. 
 
√ Търсят се 2 млрд. долара след краха на една от най-големите криптоборси в Турция 
Страховете се увеличиха, след като стана ясно, че 27-годишният главен изпълнителен директор е напуснал 
страната 
Една от най-големите криптоборси в Турция обяви, че няма достатъчно финансова сила, за да продължи дейността си, 
карайки стотици хиляди инвеститори да се страхуват за спестяванията си. Притесненията се разпалиха още повече, след 
като стана ясно, че 27-годишният основател на платформата е напуснал страната, съобщава Bloomberg. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/hotelierskiiat-bransh-poiska-celevo-podpomagane-326248/
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Не е ясно колко точно потребители на борсата Thodex са засегнати, нито за какви суми става въпрос. В изявление от 
неизвестно място изпълнителният директор Фарук Фатих Йозер обеща да възстанови парите на инвеститорите и да се 
върне в Турция, за да се изправи пред правосъдието. Към четвъртък вечерта сметките на компанията са запорирани, а 
полицията е обискирала централата на фирмата. 
Според данни на турския в. Haberturk може да става въпрос за сума около 2 млрд. долара. Според адвокат, 
представляващ жертвите, инвестираните пари от около 390 хил. активни потребители са станали „невъзстановими“. 
Йозер оспорва и двете цифри, според него става въпрос за засегнати 30 хил. потребители, става ясно от позиция на сайта 
на компанията. 
Адвокатът на Thodex също потвърди пред Bloomberg, че Йозер не е в Турция, но заяви, че не знае къде се намира той. 
Според информация на агенция Demiroren той е заминал за Албания във вторник, като преди това е публикувал своя 
снимка от летището в Истанбул. 
И докато власти и потребители се опитват да изяснят какво точно е станало, то от кабинета на президента Реджеп 
Ердоган веднага призоваха за незабавни регулации на криптопазара. 
Турското правителство трябва да предприеме действия „колкото се може по-бързо“, каза пред Bloomberg Чемил Ертем, 
старши икономически съветник на Ердоган. „Създават се пирамидни схеми. Турция несъмнено ще създаде регулация, 
която да е в унисон с икономиката, но също и следвайки международните тенденции“. 
Алтернативни инвестиции 
Thodex бе част от бума, който привлече тълпи от турци към криптовалутите в търсене на защита за спестяванията си от 
растящата инфлация и несигурната валута. Инфлацията в страната достигна 16,2% през март – повече от три пъти целта на 
централната банка за 5%. Само през тази година турската лира се обезцени с 10% спрямо долара, отбелязвайки девета 
поредна година на загуби. 
По-рано тази седмица стана ясно, че турските власти са използвали 165 млрд. щатски долара от валутните резерви на 
централната банка през 2019 и 2020 г. По думите на Ердоган в момента централната банка разполага с резерви от около 
90 млрд. долара“, каза той пред депутатите в Анкара. „Тези резерви могат да бъдат използвани отново, когато е 
необходимо, или могат да се повишат до над 100 млрд. долара“ в бъдеще, каза още той пред депутати. 
Именно притесненията за свиващите се валутни резерви на страната, разпалиха още повече тревогите за депозитите 
както в лири, така и в долари, тласкайки потребителите към алтернативни инвестиции. 
Миналия петък обемът на търговия на турския криптопазар се утрои до над 1,2 млрд. долара спрямо само седмица по-
рано, показват данни, публикувани от coingecko.com. За сравнение дневният обем, търгуван в рамките на основния 
турски индекс, е в размер на около 3,1 млрд. долара. 
„Човек може да отвори криптоборса със само 50 хил. лири (около 6000 долара) капитал“, посочва Огюз Еврен Кълъч, 
адвокат на потребители на Thodex. „Има огромна регулаторна пропаст в този сектор“, допълва той. 
Доуджкойн кампания 
Миналия месец Thodex започна кампания за увеличаване на своите потребители, предлагайки милиони безплатни 
доуджкойни за всяка нова регистрация. Според сайта на компанията 4 млн. токена са били раздадени, въпреки че според 
съобщения в социалната мрежа много от потребителите така и не са ги получили. 
„Роден съм като едно от трите деца на държавен служител“, каза Йозер в изявление, в което допълва, че не е завършил 
средно училище. Той самият споделя още, че когато компанията му е започнала да има финансови проблеми, той е 
мислил или за самоубийство, или да се предаде на властите. Но и двата варианта са означавали, че активите на 
потребителите няма да бъдат възстановени. 
„Затова реших да остана жив и да се боря, да работя и да ви изплатя дълговете си“, казва още той. „В деня, в който 
изплатя дълга си, ще се върна в моята страна и ще се предам на правосъдието“, посочи още Йозер. 
 
√ Байдън на срещата на върха за климата: Цената на бездействието расте 
Американският президент събра 40 световни лидери в "момент на опасност, но и на възможности" за борбата с 
климатичните промени 
Американският президент Джо Байдън откри днес световната среща на върха за климата, която има за цел да подтикне 
световните лидери да се ангажират с по-голямо намаляване на въглеродните емисии, предаде AP. 
"Срещата в този момент е за нещо повече от това да опазим планетата си", каза Байдън, говорейки по видеоконферентна 
връзка на форума, в който участват 40 световни лидери. "Става въпрос за осигуряване на по-добро бъдеще за всички ни", 
добави той, наричайки срещата "момент на опасност, но и на възможности". 
"Сигналите са безспорни, научните данни са неоспорими, цената на бездействието продължава да нараства", допълни 
американският президент. 
Неговият нов ангажимент за намаляване на въглеводородните емисии на САЩ с 52% до 2030 г. бележи завръщането на 
Америка към глобалните усилия за климата след четири години на отдръпване при управлението на Доналд Тръмп. 
Япония, която е голям потребител на въглища, обяви днес собствени нови цели за съкращаване на въглеродните емисии 
с 46% на фона на желанието на САЩ и съюзниците им да дадат тласък на срещата. 
Китайският президент Си Дзинпин, чиято страна е най-голям източник на въглеродни емисии, следвана от САЩ, говори 
първи преди останалите лидери. Той не спомена споровете, несвързани с климата, които направиха до вчерашния ден 
несигурно самото му участие в срещата на върха, и каза, че Китай ще работи със САЩ за намаляването на емисиите. 
"Да опазваш природата е равнозначно на това да защитаваш производителността. Напредъкът в областта на околната 
среда е напредък в производителността. Всичко е много просто", каза Си Дзинпин, цитиран от БТА. 

https://www.investor.bg/novini/130/a/turciia-e-izpolzvala-165-mlrd-dolara-ot-rezervite-si-za-dve-godini-326472/
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Индия, която е третият по обем на въглеродни емисии източник в света оказва натиск върху САЩ и други по-богати 
държави да отпуснат обещаните от тях милиарди долари на по-бедните страни, за да им помогнат да изградят 
алтернативни мощности на мястото на въглищните електрически централи и енергийно неефективните електрически 
мрежи. 
"Ние в Индия вършим нашата част от работата", каза премиерът Нарендра Моди пред участниците в срещата. 
"Предприели сме много смели стъпки", добави той. 
Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е заинтересована в сътрудничеството с други държави за решаване 
на острите глобални въпроси, включително за промените в климата, отбелязва ТАСС. 
"Бих искал още веднъж да подчертая, че Русия е искрено заинтересована в активизирането на международното 
сътрудничество за това да продължим търсенето на действащи решения на проблема за промените в климата (...) Както, 
впрочем, и на всички други остри глобални проблеми". Руският лидер подчерта, че глобалното развитие, "трябва да бъде 
не просто "зелено", но и устойчиво в целия смисъл на това понятие". 
В речта си Путин призова за "широко и ефективно международно сътрудничество в количествената оценка и 
наблюдението на обема изхвърляни в атмосферата вредни емисии от всякакъв вид". 
Руският лидер заяви, че Москва е готова да предложи съвместни проекти и да обмисли облекчения за чужди компании, 
желаещи да инвестират в "зелени" технологии, включително за проекти в Русия. 
Путин каза, че е възложил на правителството "значително да съкрати обемите на изхвърляните вредни емисии" в Русия 
до 2050 г., но не назова конкретни цели. 
 
Мениджър 
 
√ България остава сред страните с най-нисък държавен дълг в ЕС  
България продължава да бъде сред страните с най-нисък правителствен дълг в целия ЕС. Според последните обобщени 
данни на Евростат към края на 2020 г. единствено Естония има по-ниско ниво на държавен дълг към обема на БВП. 
У нас това ниво се увеличава от 20% към БВП към края на 2019 г. до 25%. Сумата на държавния дълг е 29,7 млрд. лв. През 
миналата година България пласира успешно емисия евро облигации на стойност около 5 млрд. лв. От началото на тази 
година Министерството на финансите продаде на вътрешния пазар три емисии облигации на обща стойност от 800 млн. 
лв. 
Заради икономическите мерки срещу коронакризата всички държави в рамките на ЕС са увеличили своят държавен дълг. 
Най-чувствително е това увеличение в Гърция, Италия и Кипър.  Средно за целия ЕС нивото на държавния дълг се 
увеличава от 78% до 90% от БВП, като в някои държави като Италия, Гърция, Франция, Белгия и Португалия това ниво 
надхвърля 100%. 
През миналата година България прекъсна серията си от няколко поредни години, в които се отбелязваше излишък по 
държавния бюджет. У нас разходите на държавата бяха с 3,4% от БВП повече, отколкото приходите. Няма държава от ЕС, 
която да е отбелязала излишък по бюджета си през 2020 г. Най-голям дефицит бе отбелязан в Гърция (10% от БВП), 
Испания (11%), Италия (10%), Малта (10%), Румъния (9%). Най-малък е дефицитът в  Дания – само 1,1% от БВП. 
 

Държавен дълг спрямо БВП 

  
2020 
г. 

2019 
г.  

Естония 18% 8% 

България 25% 20% 

Люксембург 25% 22% 

Чехия 38% 30% 

Швеция 40% 35% 

Дания 42% 33% 

Латвия 44% 37% 

Литва 47% 36% 

Румъния 47% 35% 

Малта 54% 42% 

Нидерландия 55% 49% 

Полша 58% 46% 

Ирландия 60% 57% 
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Словакия 61% 48% 

Финландия 69% 60% 

Германия 70% 60% 

Унгария 80% 66% 

Словения 81% 66% 

Австрия 84% 71% 

Хърватия 89% 73% 

Белгия  114% 98% 

Франция 116% 98% 

Кипър 118% 94% 

Гърция 120% 95% 

Португалия 134% 117% 

Италия 156% 135% 

Източник: Евростат  

 
√ ГЕРБ изпраща решението за мораториума в Конституционния съд  
Ще поискаме тълкувателно решение от Конституционния съд на решението за мораториум и обявяването му за 
противоконституционно. Това каза председателят на ПГ на ГЕРБ - СДС Десислава Атанасова по време на брифинг в 
Народното събрание.  
Народното събрание вчера наложи мораториум върху възлагането на концесии, включително определяне на 
концесионни възнаграждения и предоставянето на разрешения за търсене и проучване на подземни 
богатства. Забраната включва също поемането и предоставянето на държавни заеми по смисъла на Закона за държавния 
дълг, както и правенето на промени в състава на органите за управление и контрол на държавните публични 
предприятия, на държавните лечебни заведения за болнична помощ и на другите дружества с над 50 на сто държавно 
участие в капитала, както и избора или назначаването на други управителни или контролни органи. 
Мораториумът засяга също извършването на разпоредителни сделки с недвижимо и движимо имущество, включително 
на държавните лечебни заведения за болнична помощ, избора или назначаването на лица, заемащи висши публични 
длъжности по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество, и назначенията в държавната администрация. 
"Според нас, а и не само - и други парламентарни групи говориха в този смисъл, че вече има решение на 
Конституционния съд от 2014 г. по отношение на налаганите мораториуми от страна на Народното събрание, които 
засягат неопределен кръг лица, които спират действието на определени закони и които засягат интереси и на граждани, 
включително. От няколко часа от момента, от който това решение стана публично известно, нашата парламентарна група, 
многократно е сезирана от Националното сдружение на общините, включително такива общини, които не се управляват 
от ПП ГЕРБ, защото в решението има точка по отношение на назначенията в държавната администрация", коментира 
действията на ГЕРБ Десислава Атанасова. 
По думите й, съгласно Закона за държавния служител и в Народното събрание председателят на парламента едва ли 
след това решение може да прави назначения на различни експерти, които изпълняват функцията на държавни 
служители, предава Агенция "Фокус". 
"Нашата парламентарна група взе решение, че ще поискаме тълкувателно решение от Конституционния съд по 
отношение на взетото от Народното събрание решение и обявяването на противоконституционност на днешния 
мораториум. Важното е, че този мораториум засяга сфери от обществения и икономическия живот, които не се знае 
какви последствия ще носят, тъй като има редица примери в тази посока", каза още Десислава Атанасова.  
 
√ 45% от компаниите в България готови да запазят възможностите за дистанционна работа  
45% от компаниите в България възнамеряват да увеличат дългосрочно възможността за дистанционна работа, но все още 
не са разработили стратегия за това, докато 39% вече имат план или работят активно по него. Това сочи проучване за 
гъвкавото работно време “Thrive HR Voice 2021“ на Mercer Marsh Benefits (MMB), част от Marsh & McLennan 
Companies.  То проследява как компаниите в България реагират на „новото нормално“ в условията на Covid-19 и включва 
данни от общо 207 компании. 
Много корпорации вече са открили, че ключът към отговаряща на бъдещето фирмена култура е в това да дадеш избор на 
служителите - като се започне от мястото, където те могат да работят. Ето защо 46% от бизнес организациите дават 
възможност хората сами да решат колко дни да са в офиса, а 13% от тях съобщават, че ще предоставят възможности за 
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отдалечена работа без ограничения, докато 17% са готови да дадат възможност за отдалечена работа за половината от 
общото работно време на техните служители. 
Като цяло тенденцията във всяка индустрия се отлага в зависимост от конкретния вид работа и оперативния бизнес на 
всяка компания. За повече от 76% от организациите в България гъвкавост като вид договор за наетите работници, както и 
променливи работни седмици, остават неприложими. Тази локална тенденция е доста далеч от прогнозата, която Mercer 
Global Talent Trends Summary отчита. Според 77 на сто от интервюираните изпълнителни директори в световен мащаб 
през следващите 3 години значителна част от работната сила ще се състои от хора на свободна практика. Резултатите за 
България сочат, че работниците на свободна практика са били използвани в 27% от високотехнологичните компании 
преди Covid-19 и оттогава се разрастват. 
Най-често компаниите в страната осигуряват или възстановяват разходи за лаптопи (95%) и монитори (74%). Въпреки 
факта, че българският Кодекс на труда е по-изгоден за служителите, като работодателят има задължението да осигурява 
всички комунални услуги, интернет, електричество и др., само 25% от работодателите плащат такива разходи. 
Междувременно повечето компании (82%) са прехвърлили съществуващо офис оборудване за своите хора, работещи 
дистанционно, докато 20% възстановяват разходите въз основа на разписки, а 10% от организациите предоставят 
еднократни плащания. Преведено в числа, средната сума за еднократни плащания е  714 лева (по данни, предоставени 
от 11 компании). 54 лева е сумата, която 3 компании предоставят като месечно плащане. В настоящата среда това, което 
компаниите виждат като съществено, е трупането на повече опит в новите условия за работа. От 16 възможности, които 
могат да отбележат, участниците в проучването се фокусират най-вече върху културата, разбирането и удобството на 
отдалечено работно място. Важно е да се отбележи, че компаниите са наясно с факта, че преструктурирането на начина 
на работа в организацията като цяло ще повлияе и на всеки човек, който работи за нея, като това включва и здравето 
благосъстоянието или специфични нужди на служителите при работа от разстояние. 
След стрес-теста, зададен от пандемията от COVID-19 за вида и начина на работа в световен мащаб гъвкавостта на 
компаниите остава ключова и в предстоящите пост-пандемични условия. Корпорациите ще трябва да преразгледат и 
изменят своите политики и разпоредби за човешките ресурси, така че да осигурят ефективност в работата от дистанция, 
гласи основният извод от проучването. 
 
√ Българите все още предпочитат книгите на хартия. Харесват най-много криминалните романи  
Поне една книга годишно четат активните в интернет българия, а около 60% успяват да отделят време за прочитането на 
до 10 книги годишно. Това установи проведено наскоро онлайн изследване на Нилсен Адмосфер България и Български 
национален панел въз основа на извадка от 500 души на възраст 15+.  
Читателите не намират достатъчно време да четат на спокойствие – половината от тях отделят време само веднъж 
седмично или по-рядко. Категорично все още предпочитаме книгите в хартиен вариант вместо алтернативните 
дигитални или аудио формати. Въпреки това безплатното сваляне на книги от интернет е вторият най-предпочитан метод 
за набавяне на книги след закупуване от книжарница. А що се отнася до любимите жанрове книги, криминалните 
романи водят класацията в България. 
Резултатите от проучването разкриват, че българите не са сред най-зарибените читатели в света, но въпреки това обичат 
да четат средно по няколко книги годишно. В отговор на въпроса колко книги/аудиокниги са прочели/изслушвали през 
изминалата година, 58% отговарят с 1-10 книги (39% от 1-5 и 19% от 6-10). 22% са прочели повече от 10 книги през 
изминалата година, а 20% не са чели никакви. 
Жените се изявяват като по-силни читатели, отколкото мъжете (84% от тях са прочели поне една книга през изминалата 
година в сравнение със 76% от мъжете). Анализирайки различните възрастови групи, най-стабилната база от читатели е 
съставена от по-възрастното поколение (на възраст 55+), но също така и от най-младото (15-34 годишните). Броят 
прочетени книги нараства с всяка следваща степен на завършено образование. 
Мишката все още не е изяла книжката 
Учудващо за ерата на дигиталния свят преглед на данните по видовете предпочитани формати показва, че най-
големият брой прочетени книги се пада на традиционния хартиен вариант – средно 7 книги годишно. След него се 
нареждат е-книгите – българските читатели четат средно около 4 книги в електронен формат в годината. Аудиокнигите 
остават на последна позиция, като средният им брой не достига дори 1 аудиокнига годишно. 
Книгите в традиционния хартиен вид са най-често първи избор сред участвалите в проучването – 78% от респондентите 
споделят, че най-много обичат да четат именно тях. Е-книгите са сравнително по-непопулярни – 19% сочат тях за любими 
(било то на електронен четец, смартфон или др.). Само 3% споменават аудиокниги. 
Средната честота на четене (включително слушане на аудиокниги) върви ръка за ръка с броя прочетени книги. Около 
една четвърт от българите четат всеки ден и също толкова отделят време за това занимание няколко пъти седмично. 
Останалите (около половината читатели в извадката) четат веднъж седмично или по-рядко. 
Любими жанрове 
Разнообразието тук е голямо, но въпреки широкия спектър от предпочитания, най-голям брой от запитаните в 
изследването избират книгите с криминална тематика (45%). Следват тези на историческа (харесвани от 42% от 
респондентите) и класическите романи (40%).  ТОП жанровете на мъжете са историческите (51%), криминалните (49%), 
класическите (38%) и шпионските (37%) романи. Списъкът на жените включва три жанра на топ позиция с 41% – 
криминалните, класическите и романтичните/еротични романи, следвани от историческите (35%) и тези с профил 
психология и личностно развитие (33%).  Мъжете най-малко предпочитат книги за юноши, както и комикси или графични 
романи (и двата с 5%), а жените тези на военна тематика (3%). 
Средно колко книги на хартия има в едно домакинство?  
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Около 33% от хората притежават колекция от 40 до 200 книги, докато 30% имат повече от 200 книги у дома. Останалите 
37% държат по-малко от 40 книги вкъщи. 
На въпрос към респондентите откъде най-често си набавят книги, половината от тях отговорярат от книжарницата, но 
вторият най-често посочван начин е чрез безплатно сваляне от интернет, било то е-книги или аудиокниги. А който смята, 
че библиотеката е отживяла институция, това изследване го опровергава напълно – 30% от читателите в България си 
набавят книги именно от там. 28% ги взимат от близки или приятели, а 24% от книжен или битпазар. 
 
√ 2020 година е била рекордно топла в Европа  
Миналата година е била най-топлата в Европа, откакто се водят наблюдения, съобщи Ройтерс по данни на европейската 
спътникова система "Коперник". Средната годишна температура в Европа през 2020 г. е с поне 0,4 градуса над 
следващите пет най-топли години, всичките през миналото десетилетие. 
"Температурите се повишават през всички сезони в Европа", каза Фрея Вамборг, старши учен от програмата "Коперник". 
Температурата през зимата е най-топлата, откакто се води статистика - с 3,4 градуса над типичните средни стойности за 
Европа за периода 1981-2020. Времето варира най-много през този сезон, затова екстремните температури обикновено 
се проявяват през него, предава БТА.  
Есента на 2020 г. също е най-топлата, но летните горещини не са били толкова интензивни или продължителни, колкото 
през предишни години с някои изключения в Скандинавия и Франция. В Арктика обаче годината е "зрелищна", по думите 
на Вамборг. 
В Сибир пожарите са рекордни през лятото, като ги влошават високите температури и по-малката от средната снежна 
покривка. Средната температура в Арктически Сибир миналата година подобрява рекордите с 4,3 градуса Целзий над 
средното за 1981 - 2020 г. 
В света по данни на програмата "Коперник" 2020 г. е една от най-топлите. Те потвърждават информацията на Световната 
метеорологична организация. Концентрацията на парниковите газове в атмосферата тази година достига рекордни 
стойности за периода след 2003 г. и продължават да се увеличава, показват също данни от спътниковата програма 
"Коперник". Концентрацията на въглероден двуокис от 2010 г. се е увеличила с 0,6%, а на метан - почти с 0,4%. 
 
√ Германия се плъзга към по-трудно предвидима епоха "след Меркел"  
Образът на стабилната и предсказуема Германия се руши: с обявената тази седмица номинация на кандидатите на 
Зелените, които имат реални шансове за властта и на консерваторите, отслабени от война между лидерите, започна една 
изпълнена с несигурност предизборна кампания. След 16 години на власт, оставили отпечатък върху страната и Европа, 
Ангела Меркел ще се оттегли след изборите на 26 септември. А политическият пейзаж вече започна да се пренарежда, 
пише Матийо Фулкес от Франс прес.   
Зелена канцлерка? 
Това е само едно проучване на общественото мнение, но то подейства като хвърлена бомба. Зелените излизат за пръв 
път начело, с 28 на сто от гласовете, далеч преди консервативния съюз на ХДС и ХСС (Християндемократическия съюз и 
Християнсоциалния съюз, с 21 на сто), показва публикувано във вторник проучване на Ер Те Ел и Ен Те Фау.  
Динамиката изглежда се промени в полза на Зелените в понеделник, с номинирането на 40-годишната Аналена Бербок, 
която ще се опита да наследи Ангела Меркел. Бившата шампионка на трамплин, лишена от управленчески опит, но 
прекрасно познаваща администрацията, е "ново начало", иска да вярва седмичникът "Шпигел".  
Ясно показвайки амбициите си, тя заяви неотдавна, че иска "да ръководи правителството" след изборите. Правейки, без 
да вдигат много шум, избора си между двамата съпредседатели на партията Бербок и Роберт Хабек, 
природозащитниците дадоха урок по зрялост, докато консерваторите излагаха на показ междуличностни конфликти.  
Времето на някогашните идеологически сблъсъци между "реалисти" и "фундаменталисти" в партията изглежда е 
отминало. 
Неотдавнашните успехи на европейските избори през 2019 г. и на регионалните избори през март насърчават Зелените 
да прикрият разногласията си. С риск "куражът да се дискутира и спори, който беше тяхна характерна черта в 
продължение на десетилетия, да бъде подчинен на спечелването на властта", разкрива седмичникът "Цайт".  
Зелените залагат на картата на обновлението. Те дават за пример Еманюел Макрон и новозеландската лейбъристка 
Джасинда Ардърн, преизбрана триумфално на 40 години.  
Идните седмици се очертават като критично важни, защото "имиджът на Бербок сред избирателите се изгражда в 
момента", обяснява пред АФП политологът Торстен Фаас, от берлинския Свободен университет.  
Съюз в упадък  
С една все още популярна Ангела Меркел и ефективни действия през първите месеци на пандемията, дълго време 
изглеждаше, че пътят за нов триумф на консерваторите на 26 септември е открит. Но недоволството след повече от 
година на ограничения, подозренията за корупция при закупуването на маски и изтощението от упражняването на 
властта са довели съюза между ХДС и малката му баварска сестричка ХСС до "абсолютно ужасно състояние", според 
"Билд".  
Безмилостният сблъсък на лидерите, в който един срещу друг се изправиха недолюбваният председател на ХДС Армин 
Лашет и много популярният му съперник Маркус Зьодер, отслаби още малко германската десница.  
Във вторник консерваторите най-накрая застанаха зад Лашет, но тази измъчена номинация, противоречаща на мнението 
на повечето симпатизанти, ще остави следи. Така например в някои региони недоволни активисти върнаха партийните си 
книжки.  
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Зьодер, "кандидатът на сърцата" според негови близки, увери, че не пази "никакви лоши чувства", но поздравът му във 
вторник към депутатите от ХДС "смели (...), млади, модерни", които подкрепяха кандидатурата му, кара да се съмняваме 
в това, пише изданието.  
Освен това консерваторите ще трябва да подготвят програма, предизвикателство след 16 години на власт, част от които - 
в коалиция със социалдемократите. Дори тотемът на "нулевия дефицит", който ги характеризираше, се разпадна с 
пандемията.  
Да защитават наследството на Меркел или да са въплъщение на промяната? "Никой не знае какво защитават 
консерваторите без Меркел като канцлерка", заявява иронично "Шпигел".  
Коалициите 
Дълго време германската политика, доминирана от двете големи консервативни партии и социалдемократите, 
изглеждаше сякаш върви без засечки. Появата на крайната десница в Бундестага през 2017 г. беше повратна точка.  
Динамичността на Зелените и възможното им излизане начело правят възможно сформирането на няколко коалиции 
тази есен, избор, който ще е определящ за бъдещето на Германия, пише изданието.  
Така Зелените могат да изградят "зелено-черен" съюз с консерваторите, какъвто е случаят в различни провинции, или да 
се насочат наляво с коалиция със социалдемократите на Олаф Шолц и либералите, или дори с крайнолявата партия 
"Левите".  
 
√ Гърция намалява данъците и осигурителните вноски  
Министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис обяви поредица от намаления на данъците и осигурителните 
вноски по време на телеконференция за рестартиране на икономиката, съобщава електронното издание на атинския 
ежедневник Kathimerini.  
Мерките са насочени към подпомагане на бизнеси, които са пострадали сериозно по време на пандемията от 
коронавирус и към осигуряването на ликвидност в икономиката, също чрез привличане на чуждестранни инвестиции, 
предава Агенция "Фокус". 
Корпоративният данък е намален от 24% на 22% по отношение на доходите за тази година, които ще бъдат дължими 
през следващата година. Мярката е постоянна, което означава, че ще се прилага и за доходите през следващите години.  
От тази година, но за постоянно, депозитът за данък върху доходите на всички лица, извършващи професионална 
дейност, ще бъде намален от 100% на 55%. Мицотакис също така обяви намаляването на вноските за социално 
осигуряване с 3%. 
 
√ Португалия първа внесе в ЕК националния си план за възстановяване  
Португалия, която е ротационен председател на ЕС, първа внесе официално националния си план за възстановяване на 
икономиката днес в Европейската комисия, предаде Франс прес. Това е ключов етап за получаване на европейски 
помощи за възстановяване след пандемията. 
До два месеца комисята трябва да одобри проекта, който след това ще бъде разгледан от Съвета, обединяващ страните 
членки, преди да бъдат отпуснати предвидените средства от общата европейска схема за заеми в размер на 750 
милиарда евро, припомня БТА. За Португалия следва да бъде отпусната субсидия от 13,9 милиарда евро. 
Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен приветства в комюнике връчването на португалския план и изтъкна, че 
целта на Брюксел е всички планове да бъдат приети до лятото, за да се премине към първите плащания. 
Отпускането на средствата, които трябва да помогнат за финансиране на инвестиции, насочени към околната среда и 
цифровизацията, ще бъде възможно едва след като европейският план бъде ратифициран от 27-те страни членки. Към 
днешна дата все още десет страни не са сторили това, сред които Германия, Полша, Нидерландия, Унгария, Австрия и 
Финландия. Освен инвестиции, националните планове трябва да включват структурни реформи, за да бъдат одобрени от 
Брюксел. 
 
√ Къде в Европа се плаща най-много за интернет?  
Наред с храната, водата и подслона, достъпът до интернет се превърна в ежедневна необходимост за много от нас. Както 
всички добри неща, той си има цена. Къде в Европа хората плащат най-малко и къде най-много за достъпа до интернет? 
Макар че няма официални данни за разликите в цените на континента, от AddictiveTips.com са използвали ценови данни 
за широколентов интернет от Cable.co.uk и информация на Numbeo за годишните нетни доходи, за да изчислят 
гражданите на кои от 37-те държави в Европа плащат най-много за достъп до мрежата спрямо своя годишен доход. 
Класацията се оглавява от Албания, като според AddictiveTips.com гражданите на балканската страна дават средно 7,1% 
(292,37 евро) от нетния си доход за годината от 4 100,58 евро. 
На второ място се нарежда съседната ни Северна Македония, където 6,8% (300,58 евро) от годишната заплата на хората 
от 4 363,41 евро отива за интернет връзка. 
Следват Черна Гора (4,4), Гърция (4,3), Португалия (3,3%), Босна и Херцеговина (3,2) и Сърбия (3,1%). 
България се нарежда на 14-та позиция, като според изчисленията у нас за интернет отиват 2% (127,96 евро) от нетните ни 
доходи за годината, които според Numbeo се равняват на 6 375,97 евро. 
Делът на доходите, отделян за интернет, е най-малък в Швейцария – 1,1% (699,59 евро) от годишен нетен доход от 61 
659,94 евро. В Литва и Франция за интернет отиват 1,2% от годишните доходи на гражданите, във Великобритания - 1,3%, 
а в Германия и Дания – по 1,4%. 
Ако направим сравнение само на крайните разходи, то Интернетът е най-скъп в Норвегия, където плащат 798,12 евро на 
година за достъп до мрежата. Това означава, че норвежците дават по 66,51 евро на месец. 

https://www.addictivetips.com/
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Най-малко като чиста сума плащат украинците – средно 64,66 евро за година, което се равнява на 5,39 евро на месец. 
България се нарежда на 32-о от 37 места по цена на интернет –с средно 127,96 евро на година, или 10,66 евро на месец. 
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√ Световното потребление на вино спадна до най-ниското си ниво от 2002 г. насам  
Световната консумация на вино през 2020 г. се оценява на 234 милиона хектолитра, което е с 3% по-малко в сравнение 
с 2019 г. и достига най-ниското си ниво от 2002 г. насам. Това сочат данните от доклад, публикуван от Международната 
организация за лозарство и вино, цитиран от ТАСС.  
В същото време световното производство на вино се е увеличило с 1% спрямо 2019 г. и е достигнало 260 милиона 
хектолитра, което е под средното ниво. 
Според експерти спадът в консумацията на вино е повлиян от пандемията, поради която властите на различни държави 
трябваше да затворят барове и ресторанти, както и да ограничат влизането на туристи.  
Най-значителният спад в консумацията на вино е в Китай (-17,4%) и Южна Африка (-19,4%). 
"Спадът в лозовите площи, производството и потреблението на вино в Китай вероятно сигнализира за забавяне на 
бързия растеж на пазара на вино, започнал преди 20 години", твърдят експертите.  
 
√ Локдауните свиха най-големите икономики с над 7%  
Повсеместните локдауни и други ограничителни мерки в периода на пандемията костват на най-големите икономики 
средно 7,1 процентни пункта от БВП, според съвместен преглед на ACRA и китайската рейтингова агенция Golden Credit 
Rating. Общо в проучването са взети предвид данните за 27 държави, които съставляват 81% от световния БВП. 
Заключението на анализаторите е, че дълбочината на спада  икономиките зависи главно от тяхната структура и тежестта 
на карантинните мерки. 
Индия, Филипините, Испания и Обединеното кралство са имали най-строги мерки и най-големи загуби (в сравнение с 
очаквания растеж). Изключение правят Китай, Турция, Виетнам и Казахстан - те са понесли много по-малко загуби от 
други. Първите три държави дори успяха да поддържат положителна динамика на БВП: във Виетнам растежът през 2020 
г. възлезе на 2,9% (както поради малкия брой случаи, така и заради влизането в сила на споразумението за свободна 
търговия с ЕС), в Китай - 2,3 %, в Турция - 1,8%. В Русия, спадът е  3,1%. 
Сред индустриите най-засегнатите сектори очаквано са транспортът (минус 10,7% спрямо 2019 г.), строителството (минус 
7,4%), минното дело (минус 7,4%), услугите (минус 7,7%) Производството и търговията на дребно също са били засегнати 
от ограничителни мерки, но са се възстановили в различна степен през втората половина на 2020 г. 
Темпът на ваксинация ще повлияе на скоростта на икономическо възстановяване, отбелязват анализаторите. И двата 
показателя неизбежно ще бъдат неравномерни, което може да предопредели последствия от рода на възникване на 
нови огнища на заразата, посочват авторите на доклада. Засега в световен мащаб средното темпо на имунизация е 
едва  десет дози на 100 жители, което не е достатъчно за отмяна на ограниченията. Израел, Обединените арабски 
емирства, Великобритания, САЩ и Сингапур са водещи по отношение на дела на ваксинираните. 
 
√ Русия изтегля войските си от границата с Украйна  
Руският министър на отбраната Сергей Шойгу обяви, че страната започва да изтегля войските си, разположени до 
границата с Украйна, предаде ТАСС. 
Издадено е нареждане на върховното военно командване да започне да връща войските в постоянните им бази в 
страната, считано от днес, заедно с оценка, че е направено успешно "внезапна проверка" на силите в южните и 
западните райони, в близост до границата с Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на РИА Новости. Съобщението 
доведе до рязък скок на курса на рублата, след седмици на напрежение със Запада заради голямо струпване на руски 
войски в близост до Украйна. На този етап не е ясно дали заповедта се отнася за всички сили, които бяха изпратени в 
района на украинската граница. В началото на тази седмица първият дипломат на ЕС Жозеп Борел заяви, че Русия е 
съсредоточила около 100 000 войници близо до границата с Украйна. 
"Смятам, че целите на внезапната проверка са изпълнени изцяло. Войските показаха способността си да осигуряват 
надеждна защита на страната. Затова реших да завърша инспекциите в южния и западния военен окръг", обяви 
още руският министър на отбраната Сергей Шойгу. Той присъства на започналото днес мащабно учение на Кримския 
полуостров, заради което бяха въведени дори ограничения за граждански полети в този район. Шойгу уточни, че 
военните части ще се върнат в базите си до 1 май. В същото време Шойгу подчерта, че руските въоръжени сили трябва да 
са готови да отговорят бързо в случай на "неблагоприятно развитие" на ситуацията около ученията на НАТО "Дифендър 
Юръп". 
До 1 май в базите си ще се върнат личният състав на 58-а армия от Южния военен окръг, 41-а армия от Централния 
военен окръг, 7-а, 76-а и 98-а дивизия на въздушнодесантните войски, съобщи РИА Новости 
По-рано призиви за изтегляне на руските войски имаше от американския президент Джо Байдън, както и от германския 
канцлер Ангела Меркел и френския президент Емануел Макрон. 
Това бе най-голямото струпване на руски войници от анексирането на полуостров Крим през 2014 г. Според различни 
оценки става въпрос за между 80 и 120 хил. души. 
Москва обясняваше локирането на войските до границата с Украйна като учения. 
Тази година е 30-годишнината от Независимостта на Украйна. Страната планира да отбележи случая с международна 
дипломатическа конференция „Кримската платформа“, на която да привлече международна подкрепа за нарушения 
суверенитет и да заклейми за пореден път едностранното анексиране на Крим от страна на Русия. 
 
√ Еврото остана над прага от 1,20 долара  
Курсът на еврото остана над прага от 1,20 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2030 долара. 
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Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2046 долара. 
 
√ Петролът върви към седмичен спад на фона на влошаването на епидемията в Индия  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък, подкрепени от надеждите за възстановяване на търсенето на 
фона на очакваното засилването на икономическия растеж при разхлабването на ограничителните мерки. 
Към 9:10 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,36 долара, или 0,55%, до 65,76 долара за барел, 
докато американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,44 долара, или 0,72%, до 61,87 долара за барел. 
„Цените на петрола вървят на горе за втори пореден ден, след като по-малкият от прогнозираното брой на заявленията 
за помощ през безработица в САЩ даде тласък на енергийните перспективи във Северна Америка“, коментира Маргарет 
Янг от DailyFX 
„Последните макро данни от САЩ и Китай са окуражаващи, като те отразяват стабилно възстановяване на двете най-
големи икономики в света. Същевременно с това се очаква групата ОПЕК+ да запази настоящите си планове за добива на 
петрол без промяна по време на срещата си през следващата седмица. Това ще стабилизира цените“, добави тя. 
Aмериканска рафинерия Valero Energy Corp. съобщи, че търсенето на бензин и дизел се е възстановило съответно на 93% 
и 100% от нивата преди пандемията, като главният търговски директор на компанията Гари Симънс коментира, че е 
настроен „доста бичи“ (очаква повишаване на цените) по отношение на бензина. 
Подобряващите се условия в Европа също подкрепиха пазарите. Франция съобщи, че училищата ще отварят отново врати 
в понеделник, а ограниченията за пътуванията в рамките на страната ще бъдат премахнати на 3 май. 
Нарастващият брой на заразените с COVID-19 в Индия и Япония обаче ограничи ръста на цените, индикирайки 
неравномерно възстановяване в различните части на света. 
Цените на брента и американския лек суров петрол WTI са на път да запишат седмичен спад от близо 2% на фона на 
намаляващото търсене на гориво в Индия, която е третият най-голям вносител на петрол в света. 
 
√ Оптимизъм на европейските борси преди заседанието на ЕЦБ  
Европейските акции вървят към рекордни върхове в ранната търговия в четвъртък на фона на добрите корпоративни 
отчети и оптимистичните нагласи преди заседанието на Европейската централна банка, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 2,46 пункта, или 0,56%, до 439,1 пункта. Това е втори пореден ден на 
зелена територия за бенчмарка, след като във вторник той регистрира най-лошия си ден от началото на 2021 г. 
Немският показател DAX отчете ръст от 83,94 пункта, или 0,55%, до 15 279,91 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 напредна с 13,3 пункта, или 0,19%, до 6 908,59 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 51,19 
пункта, или 0,82%, до 6 261,74 пункта. 
Акциите на Nestle поскъпнаха с 3,39%, след като хранителния гигант отчете най-големия ръст на тримесечните си 
продажби за последните 10 години на фона на силното търсене на кафе, както и на млечни продукти и такива за грижата 
за домашните любимци. 
Печалби регистрираха и в сектора на луксозните стоки, където цената на книжата на Hermes повиши с 2,29%, след като 
растежа в Азия допринесе за 44% скок на продажбите през последното тримесечие. 
Акциите на френския производител на напитки Pernod Ricard поскъпнаха с 1,94%, след като компанията прогнозира 
органичен растеж от около 10% на печалбата за цялата година. Компанията отчете приходи от 1,96 млрд. евро за първото 
тримесечие, което представлява 19% ръст в сравнение със същия период на миналата година. 
Германският софтуерен гигант SAP отчете приходи от 6,35 млрд. евро за първото тримесечие, което представлява спад от 
3% на годишна база. Печалбата на компанията преди данъчно облагане нарасна с 32% до 1,07 млрд. евро спрямо 811 
млн. евро за същия период на миналата година. Акциите й поскъпнаха с 2,01 
Цената на книжата на Credit Suisse падна с 5,37%, след като компанията отчете загуба преди данъчно облагане от 757 
млн. швейцарски франка (825,97 млн. долара) за първото тримесечие. Този резултат се дължи на тежкият финансов удар, 
който швейцарската банка понеса от колапса на американския хедж фонд Archegos. 
Докато световните инвеститори продължават да са под напрежение заради нарастващия брой на заразените с COVID-19 в 
Азия и високите пазарни оценки на американските акции, европейските акции се представят силно през тази година на 
фона на ускоряването на ваксинацията срещу коронавируса на континента и надеждите, че програмите за стимулиране 
на икономиката ще доведат до силно възстановяване. 
„САЩ отвориха по-голяма част от икономиката си, докато европейското повторно отваряне все още е пред нас. Така че 
при европейските акции трябва да вземете предвид бъдещето възстановяване“, коментира Михаил Зверев от Aviva 
Investors. „Дори бихте могли да оправдаете премия спрямо САЩ, тъй като за възстановяването тепърва предстои“, 
добави той. 
Европейските компании са готови да излязат от двугодишен спад на печалбата с рекорден скок, който ще надмине дори 
този на американските им аналози, като прогнозата е печалбите на компаниите от STOXX 600 да са нараснали с 61% през 
първото тримесечие, сочат данните на Refinitiv IBES. 
Вниманието на инвеститорите е насочено към днешното заседание на Европейската централна банка, по време на което 
се очаква финансовата институция да даде насоки за очакваното икономическо възстановяване на Еврозоната. 
Прогнозите са, че тя няма да промени паричната си политика. 
Ръст на Уолстрийт 
Индексите на Нюйоркската фондова борса се възстановиха в сряда след два поредни дни на загуби, след като 
инвеститорите се насочиха към чувствителните към икономическия растеж акции, предаде Си Ен Би Си. 
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Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 316,01 пункта, или 0,93%, до 34 137,31 пункта. Широкообхватният 
измерител Standard & Poor’s 500 напредна с 38,48 пункта, или 0,93%, до 4 173,42 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 163,95 пункта, или 1,19%, до 13 950,22 пункта. 
Уолстрийт започна седмицата с две поредни сесии на спад, след като опасенията около нарастващия брой на заразените 
с COVID-19 в световен мащаб натежа върху пазарите. Във вторник Dow падна с 250 пункта, записвайки най-лошото си 
дневно представяне от 23 март насам, докато &P 500 и Nasdaq се понижиха съответно с по 0,7% и 0,9%. 
Цената на книжата на Norwegian Cruise Line скочи с 3%, след като Goldman Sachs повиши рейтинга си за акциите на 
оператора на крузини кораб. Книжата на конкурентите на компанията Carnival и Royal Caribbean поскъпнаха с 3% и 5%. 
Акциите на авиопревозвача United Airlines се възстановиха с 3%, след като вчера се сринаха с 8% на фона на финансовите 
резултати на фирмата.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. 
Цената на книжата на Netflix се срина със 7,40%, след като компанията за стийминг на видео отчете по-слаб от очакваното 
ръст на потребителите през първото тримесечие. В периода от януари до март броят на новите потребители е 3,98 млн. 
при очаквани 6 млн. От Netflix казаха още, че очакват да добавят само 1 млн. нови абонати през второто тримесечие. 
До момента сезонът на отчетите в САЩ върви добре, но летвата за повдигане на пазара е висока предвид силното рали 
през миналата година. Повечето анализатори всъщност са фокусирани върху прогнозите, които фирмите ще дадат за 
бъдещите си резултати. От началото на годината Dow и S&P 500 са напреднали с около 11%. 
„Изглежда, че икономиката е на път към възстановяване. Въпреки това насоките за печалби през настоящия сезон на 
отчетите изглеждат по-консервативни, отколкото предполагат икономическите прогнози“, коментира Скот Рен от Wells 
Fargo. 
До момента 70 от компаниите от S&P 500, които са представили финансовите си резултати за първото тримесечие, са 
надминали прогнозите на анализаторите – средно с 23%, сочат изчисленията на Си Ен Би Си. 
Печалби в Азия 
Основните индекси на водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион се възстановиха след загубите от последните 
сесии, поведени от силното представяне на японската борса, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 679,62 пункта, или 2,38%, до 29 188,17, 
компенсирайки отчасти спада с близо 1200 пункта през последните две сесии. Акциите на Softbank, Fast Retailing и Toyоta 
поскъпнаха съответно с 1,79%, 2,50% и 1,90% 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 7,82 пункта, или 0,23%, до 3 465,11 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 10,97 пункта, или 0,48%, до 2 288,19 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng добави 133,42 пункта към стойността си, или 0,47%, завършвайки търговията при ниво от 28 755,34 
пункта. 
Южнокорейският показател Kospi се повиши с 5,86 пункта, или 0,18%, до 3 177,52 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 регистрира ръст от 5,86 пункта, или 0,18%, до 3 177,52 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк 
SOFIX отчете спад от 1,10 пункта, или 0,21%, до 520,60 пункта. BGBX40 се понижи с 0,20 пункта, или 0,17%, до 117,47 
пункта. BGTR30 изтри 1,68 пункта от стойността си, или 0,30%, достигайки ниво от 563,69 пункта. BGREIT се повиши с 0,44 
пункта, или 0,30%, до 145,67 пункта. 
 
Земя 
 
√ Отварят зелени коридори за ваксини от 30 април до 10 май  
Зелени коридори за масова ваксинация ще се отворят според възможностите на РЗИ-та в страната от 30 април до 10 май, 
съобщи Нюз.бг. Тогава се очаква и ваксинациите през личните лекари и центровете в болниците да са значително по-
малко заради празничните дни, а и много граждани да пътуват по същата причина.  
Така зелените коридори за желаещите ще запълнят дупка в процеса на ваксинация. Целта от 50 000 ваксинирани на ден 
е поставена като бройка за следпразничните дни, уточни Ангел Кунчев, когато вече ще има доставки и от всички ваксини. 
Всички видове налични ваксини ще бъдат пуснати в е-портала за записване след 10 май.  
В момента е-системата за записване се преработва, за да може личните лекари да поставят втора доза на ваксина с нап-
равена другаде първа. Въпреки това Ангел Кунчев “горещо препоръча на хората да са правят втората игла там, където са 
направили първата“.  
В понеделник ще бъде обявен списък на зелените коридори според подадените данни от страна на Регионалните 
здравни инспекции. 
 
√ Планът за възстановяване на кабинета “Борисов-3“ не е стъпил на реалната икономика  
“Не трябва да има паника, че ще загубим парите от ЕС, ако не внесем навреме плана за развитие и възс-
тановяване. 13 други страни членки още не са внесли своите планове и вероятно ще искат удължаване на срока“.  
Това заяви икономистът проф. Димитър Иванов пред БиТиВи. Според него голямата опасност е, че парите ще се забавят и 
час по-скоро Народното събрание трябва да уведоми Брюксел, че нямаме правителство и искаме удължаване.  
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Иванов даде пример с Плана за възстановяване на третата по големина икономика — италианската, който беше отхвър-
лен. Той е направен от спасителя на еврото Марио Драги, каза Иванов. Важно е, че опитът на Германия да оспорва съз-
даването на този фонд е паднало в съда в Карлсруе, допълни икономистът.  
Ние не можем да отидем в Брюксел с плана на предишното правителство, който има сериозни дефицити, но той може да 
се ползва за основа, върху която да се работи, смята проф. Иванов. Планът, изготвен от кабинета “Борисов-3“, не е стъпил 
на реалната икономика, заяви Иванов. По думите му в документа отсъства реалният бизнес.  
“Не са заложени механизми за контрол на харченето на средствата, на което Брюксел ще обърне сериозно внимание, 
каза икономистът. В този план не се казва за какво ще се ползват заемите, насочени към дигитализация на бизнеса, а 
искаме пари, без да показваме ясно къде ще отидат, допълни Иванов.“ 
 
√ Парите на емигрантите ни бележат рекорден срив  
Едва 24 млн. евро са изпратили българите за първите два месеца на 2021 г., при 198 млн. евро преди година 
Парите, изпращани у нас от българите, живеещи и работещи в чужбина, бележат рекорден срив. По данни на БНБ през 
първите два месеца на 2021 г., емигрантските трансфери са едва 24,8 млн. евро. За сравнение за същия период на 
миналата година, когато все още Европа и светът не бе обхванат от COVID-пандемията, сумата беше 8-кратно по-висока 
— 198,2 млн. евро.  
Преди кризата българите зад граница изпращаха между 80 млн. и 100 млн. месечно на семействата си в родината. 
Спадът е очакван — много наши сънародници бяха принудени да се приберат в родината, след като загубиха работата си 
заради ограничителните ковид-мерки за много бизнеси. На други доходите намаляха и спряха да пращат пари в 
родината,пише сайтът segabg.com.  
Низходящата тенденция започна да се проявява още през пролетта на 2020 г. и оттогава паричният емигрантски поток 
постоянно пресъхва. Общо за 2020 г. българските емигранти зад граница са изпратили 358,9 млн. евро. Това е над три 
пъти по-малко от предкризната 2019 г., когато БНБ отчете рекордните 1,2 млрд. евро емигрантски пари — повече от 
преките инвестиции на бизнеса на стойност 630 млн. евро за годината.  
Трябва да се има предвид обаче, че статистиката на БНБ обхваща само трансферите през търговските банки, но не и тези 
през фирмите за платежни услуги, както и носените на ръка. Със сигурност обаче и при тях има силно намаление в пан-
демията.  
До миналата година 80% от емигрантите инвестиции у нас идваха от страните от ЕС. За последните 10 години 
(2011 до 2020 г.) общо те наброяват 8.85 млрд. евро, показва справка на Profit.bg. Само в трите години от 2017 до 2019 г. 
сумите надхвърлиха 1 млрд. евро годишно — съответно 1.14 млрд. евро, 1.186 млрд. евро и 1.219 млрд. евро.  
Най-много са постъпленията от три държави — САЩ, откъдето са изпратени 1.823 млрд. евро за последните десет 
години, Испания (1.487 мрлд. евро) и Германия (1.1 млрд. евро). В челото са още Великобритания (689 млн. евро) и Гър-
ция (622 млн. евро). Сумите са високи и от Италия (586 млн. евро), Белгия (258 млн. евро), Австрия (229 млн. евро), Фран-
ция (219 млн. евро), Нидерландия (215 млн. евро) и ЮАР (200 млн. евро).  
Живеещите в Канада наши сънародници са изпратили в България 194 млн. евро, а от Турция и Чехия общите трансфери 
са за съответно 139 и 101 млн. евро. 
 
Cross.bg 
 
√ Президентът Румен Радев ще се срещне с представители на ПГ на „ГЕРБ-СДС“ 
Президентът Румен Радев ще приеме в 10,30 на „Дондуков" 2 представители на парламентарната група на „ГЕРБ-СДС", на 
която съгласно конституционната процедура, връчи проучвателен мандат за съставяне на правителство. Това съобщава 
пресслужбата на държавния глава. 
 
√ Адв. Марковски: За щяло и нещяло си раздаваме личните данни  
Трябва да се засили контролът върху частно-охранителната дейност, а той се осъществява от МВР. Особено трябва да се 
внимава при подбора на кадри - той трябва да е доста прецизен, защото често разследването на престъпление стига до 
това, че има вътрешен човек. Това каза в "Денят започва" адвокат Димитър Марковски в коментара си за обира на инкасо 
автомобил в Перник. 
На въпрос за защитата на личните ни данни и кражбата на самоличност той отбеляза: 
"Уязвими сме. Живеем във времена, в които киберпрестъпността е изключително подготвена с кадри, с техника, с 
възможности. За гражданите разбирам, но много ми е странно, когато големи компании, които са генерирали 
изключително големи суми, се отнасят небрежно към електронната си сигурност". 
Адвокат Марковски припомни, че трябва да сме изключително предпазливи по какъв начин предоставяме личните си 
данни и документи, на кого и защо трябва да ги предоставим. 
 
√ Собственикът на „Уолтопия": Някой с фалшива лична карта е откраднал колата ми  
Бизнесменът и собственик на „Уолтопия" Ивайло Пенчев остана без луксозния си автомобил „Ламборгини" на стойност 
над четвърт милион лева. Въпреки, че колата е постоянно пред очите му, докато подновява застраховката й преди 2 дни, 
Пенчев разбира, че тя вече е собственост на друг. 
Мой служител отиде да поднови „Гражданската отговорност", а от КАТ са му казали, че колата не е моя от 19 януари. 
Била на някакъв испански гражданин. В КАТ твърдят, че съм бил там. Значи някой с фалшива моя лична карта или 
фалшиво пълномощно е отишъл там, разказа той. 
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През цялото време автомобилът е бил при мен. Подозирам, че са целели някаква такава схема - когато колата излезе от 
гаража, да дойдат някакви разбойници и да ме изхвърлят от нея. А после да избягат зад граница, защото те си имат 
документи, допълва бизнесменът. 
Измамници има по целия свят. Не знам дали в Българи са повече отколкото на други места. Важно е да видим дали 
институциите ще си свършат работата и дали ще мога да си възстановя собствеността над колата, коментира Пенчев. 
На този етап от МВР все още отказват коментар по случая. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Проектокабинетът. Какви са ходовете за съставяне на правителство? Анализ на Валерия Велева и Валери 
Найденов; 

- Полицията задържа стрелеца от врачанското село Манастирище. Как се стигна до фаталния инцицент, при който 
мъж застреля своя съселянин?; 

- Вандализъм с флекс. Кой и защо отряза и открадна дворните врати на две столични училища?; 
- Да се събудиш без парите в банковата си сметка или да ти вземат автомобила. Как да предотвратим 

документната измама? Коментар на адвокат Димитър Марковски; 
- Отново зелени коридори за имунизация срещу COVID. Ще можем ли да избираме ваксината? Говори д-р 

Радосвета Филипова; 
- Пускат третата метролиния до Горна баня. Колко пътници ще обслужва? Подробностите от инж. Стоян Братоев; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- След убийството. Мъж застреля свой съсед и се барикадира с майка си; 
- Жертва на престъпление? Коментар на Ивайло Пенчев; 
- Ще отпаднат ли ограничителните мерки през лятото? Гост - доц Ангел Кунчев. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 4 енергийни напитки на ден докараха 21-годишен мъж до сърдечна трансплантация; 
в. Труд - Мая и Корнелия си мерят мораториума; 
в. Телеграф - Благодатният огън идва с Фалкона; 
в. Монитор - Нощният ток по-скъп от дневния; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Мораториумът спира 6-има директори на болници, концесии на 9 плажа и на летище Пловдив; 
в. 24 часа - ГЕРБ може да внесе кабинет "Митов" без подкрепа, хората на Слави още мълчат за техния мандат; 
в. Труд - Зелени коридори за ваксини по празниците; 
в. Труд - Емигрантите пращат все по-малко пари; 
в. Телеграф - Със 151 гласа депутатите приеха: Мораториум върху концесиите; 
в. Телеграф - Качваме се на ски на „Боровец“; 
в. Монитор - 30 000 стягат куфарите за чужбина по Великден; 
в. Монитор - София и Стара Загора намалели с един Разград; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Росен Йорданов, криминален психолог: Слави беше харесан, защото хем напомня Бойко, хем е по-различен; 
в. Труд - Икономистът проф. Боян Дуранкев пред "Труд": Парламентарната какофония ражда болшевизъм, а не 
консенсус; 
в. Телеграф - Д-р Сергей Иванов от Центъра по биология на храните: Пробутват ни салати с ешерихия коли и нитрати; 
в. Монитор - Павлин Косев, председател на Варненската хотелиерска и ресторантьорска асоциация: В предишни години 
отваряха 90% от хотелите по морето, сега само по три; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Ще получим ли първите 1,5 млрд. лв. наесен от Брюксел по плана за възстановяване; 
в. Труд - Русофобия - едно си Байдън знае; 
в. Телеграф - София скача в следващия век; 
в. Монитор - Жертви на алчността и суетата. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 23 април 
София 

- От 9.00 ч. ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 9.30 часа 4-ти състав на Специализирания наказателен съд ще гледа делото срещу Миню Стайков, Марио 

Кръстев и още 12 души, обвинени за образуване и ръководене на организирана престъпна група. 
- От 10.00 часа 23-ти състав на Специализирания наказателен съд ще гледа делото срещу Вълчо Арабаджиев, 

Маринела Арабаджиева и още 6 души, обвинени за образуване и ръководене на организирана престъпна група. 
- От 10.00 часа чрез платформата Zoom ще се проведе уебинар на тема „Европейската перспектива на Западните 

Балкани". 
- От 11.00 часа в Корейския кът на Столична библиотека посланикът на Република Корея Н.Пр. Джънг Джингю ще 

връчи на библиотеката дарение от книги, албуми и дискове. 
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- От 11.30 часа в мраморното фоайе на Столична библиотека ще се състои откриване на изложба „В превод на ..." 
- От 12.00 часа в Детския център на Столична библиотека ще се състои специално издание на читателския клуб 

„АРТиШОК" с писателката Милена Гартли. 
- От 12.00 часа чрез платформата Zoom ще се състои дигиталната конференция „Де е България? Литература между 

глобално и локално". 
- От 12.30 часа в Американския център на Столична библиотека ще се състои изложба и мултимедийна 

презентация на ученици от ПГ по дизайн „Елисавета Вазова" по случай Световния ден на книгата и авторското 
право. 

- От 15.30 часа във фейсбук страницата и Youtube канала на UN Global Compact Network Bulgaria ще се състои 
дискусия на тема „Открито за ваксините: за науката, доверието и свободата на избор. 

- От 16.00 часа в зала „Асикс Арена" ще бъде открита Световната купа по акробатика. 
- От 18.00 часа чрез платформата Zoom ще се състои събитие на тема „Изкуството на Ниските земи 16-18 век". 
- От 19.00 часа в Софийската опера ще бъде представена ораторията „Кирил и Методий" от Живка Клинкова. 

*** 
Благоевград 

- От 11.00 часа в Регионална Библиотека „Димитър Талев" ще бъде представен монографичният труд на доц. д-р 
Валентин Василев на тема „Кризисни ситуации и управление на човешките ресурси". 

- От 9.30 часа в зала „22-ри Септември" ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Благоевград. 
- От 11.00 часа в зала „22-ри Септември" ще се проведе пресконференция на председателя на Общински съвет - 

Благоевград Андон Тодоров. 
*** 
Бургас 

- От 9.00 часа в Спортна зала "Бойчо Бънзов" ще започне „Зона Загоре Родопи" - турнир по баскетбол за девойки 
до 16 години. 

- От 18.00 часа в Конферентната зала на Регионална библиотека „П. К. Яворов" ще се четат стихове на поетесите 
Роза Боянова и Наталия Недялкова. 

- От 18.30 до 22.30 часа в Галерия „Георги Баев" ще се проведе "Wine Gogh" - ателие за рисуване и вино. 
- От 18.30 часа в Дружеството на художниците ще бъде открита изложба на Ивелина Иванова. 

*** 
Варна 

- От 12.00 часа в Арт салона на Радио Варна ще бъде представен дигитален каталог на фестивалите. 
*** 
Габрово 

- От 18.00 часа в Музея на хумора и сатирата ще бъде открита изложбата „Миграции в студиото на артиста II". 
*** 
Добрич 

- От 10.00 часа във фейсбук страницата на Младежкия център ще се състои инициативата „Работилница „У дома". 
- От 10.00 часа във фейсбук страницата на Областен информационен център ще се състои онлайн информационна 

среща за представяне на подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства". 
- От 10.30 часа в сайта на Регионална библиотека „Дора Габе" ще се проведе Маратон на четенето по повод 

Световния ден на книгата и авторското право.  
- От 14.00 часа във фейсбук страницата на Младежкия център ще се състои инициативата „Танцувайте хорце от 

сърце". 
*** 
Сливен 

- От 17.30 часа в Кукления театър ще се състои публично представяне на резултатите от проекта „Портманто". 
*** 
Стара Загора 

- От 11.00 часа в парк „Пети октомври" ще се проведе инициативата „Да прочетем старозагорските поети" - 
празнично четене с участието на старозагорски творци, ученици, библиотекари, книжари, културни дейци и 
граждани. 

- От 13.30 часа чрез платформата Zoom ще се проведе онлайн събитие на тема „План за възстановяване на Европа 
в моя регион". 

- От 19.00 часа в Оперния театър ще бъде представен балетът „Спящата красавица". 
*** 
Търговище/село Кралево 

- От 11.00 часа в Народно читалище „Пробуда - 1928" в с. Кралево ще се проведе инициативата „Моята баба във 
виртуалното пространство" - деца помагат на възрастните в първите стъпки за работа с компютър. 

 

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

