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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
ТВ Европа 
 
√ Васил Велев: Средствата за модернизация на икономиката в Плана за възстановяване трябва да бъдат удвоени 
Средствата за модернизация на икономиката, зелена енергия и човешки ресурси, предвидени в Плана за възстановяване 
и устойчивост трябва да бъдат удвоени. За това настоява Икономическият и социален съвет, съобщи заместник-
председателят на организацията Васил Велев. Съветът е приел резолюция, с която призовава към постигането на 
консенсус и своевременно внасяне на плана в Европейската комисия, за да може още това лято страната ни да се 
възползва от средства в размер на 1,5 млрд. лева. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Debati.bg 
 
√ Васил Велев: Бързаме да внесем Плана за възстановяване навреме 
Бързаме да внесем Плана за възстановяване навреме, за да сме сред първите одобрени! За това информира Васил 
Велев, заместник-председател на икономическия и социален съвет. ИСС прие резолюция, с която призовава към 
постигането на консенсус и своевременно внасяне на Плана за възстановяване и устойчивост. Целта е България да е сред 
първата група одобрени за финансиране страни.  
Очакваме аванс  от над 1,5 млрд. лева през лятото Велев подчерта, че внасянето на плана в първоначално определените 
срокове би позволило започване на неговото изпълнение. През лятото очакванията са България да получи над 1,5 млрд. 
лв. аванс. „Планът, който беше предложен първоначално, в резултат на много предложения, претърпя сериозно 
развитие. Разбира се не е съвършен, ние имаме още няколко предложение, които сме добавили в резолюцията. 
Смятаме, че трябва да се спази срокът, за да стартира неговото изпълнение“, посочи още Васил Велев.  
Повече пари за модернизация на икономиката  
Той очерта и какви са предложенията за преструктуриране на средствата, които от ИСС отправят:  
Да се увеличат средствата за модернизация на икономиката, за нейната трансформация.  
Формирани са три такива фонда за целта – за технологична модернизация, за „зелен преход“ и за цифровизация на 
икономиката. Там са заделени общо 900 млн. лв. „Ние предлагаме тази сума практическа да бъде удвоена, да бъдат 
добавени още 400 млн. лв. за технологична модернизация и още 700 млн. лв. за зеления преход, главно за насърчаване 
на ВЕИ (Възобновяеми енергийни източници – бел. ред) мощности. Производство и съхранение на енергия от ВЕИ за 
собствени нужди, както на предприятията, така и на домакинствата“, обясни Велев.  
Повече пари и за сектор „Човешки ресурси“  
По негови думи има и предложение да се увеличат средствата за човешките ресурси. Тоест за придобиване на дигитални 
умения от работещите хора.  
„В момента заделените за тази цел средства са 290 млн. Предлагаме те да бъдат завишени до 500 млн. лв., като смятаме, 
че този ресурс може да бъде заделен за сметка на кредитен ресурс. Освен около 6,5 млрд. средства безвъзмездни 
средства, България има право на над 4,5 млрд. евро изгодни дългосрочни кредити. Кредити, които ще бъдат взети при 
най-добри условия за България. Практически ще бъдат безлихвени“, смята Васил Велев.  
Пари ще има и за енергийна ефективност на жилищата  
„Програмата за подобряване на енергийната ефективност на сградите – жилищни, обществени и индустриални, трябва да 
се реализира главно с такива кредитни средства. Малка част от средствата следва да са грантове, тъй като при енергийна 
ефективност се спестява енергия, спестява се от сметки, а с тези спестявани се връщат съответни кредитите. Те могат да 
бъдат използвани и „завъртени“ няколко пъти, така че да се върви на много по-широк фронт, отколкото сега са 
заложени“, допълни още той. 
 
В. Стандарт 
 
√ Бизнесът иска прекрояване на мерките 

• Настояваме Планът за възстановяване да се внесе в срок, казва шефът на АИКБ 

• Нужно е да се помисли за подобряване на инвестиционния климат, препоръча Васил Велев 

https://www.tvevropa.com/2021/04/vasil-velev-sredstvata-za-modernizatsiya-na-ikonomikata-v-plana-za-vazstanovyavane-tryabva-da-badat-udvoeni/
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Да се прекроят мерките за подкрепа на фирмите, които търпят загуби от пандемията. За това настояват работодателските 
организации и синдикатите, които заедно са предложили решения, съобщи за "Стандарт" шефът на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев."Мярката за запазване на доходите - 60/20, 80/0 и 75/0, действа 
до 31 май 2021 г. Но само 75/0 се доближава до европейските стандарти", каза Велев.Предложението на работодателите 
и синдикатите е подкрепата да се прилага за фирми, които имат спад на продажбите до 20 процента, но само когато не 
работят. Ако работят 3 дни в седмицата, за двата неработни дни да се компенсират 75% от дохода. Сега действащата 
мярка е за 60 % и за времето, в което компанията работи. "Не се използва ефективно публичният ресурс у нас. Тази мярка 
трябва спешно да се преформатира и да действа по новия дизайн до края на годината", препоръчва Васил Велев.Друга 
мярка, която трябва да се промени, засяга фирми с по-голям спад на продажбите - например в туризма, транспорта, 
търговията и т. н. Ако спадът на продажбите достига до 50-60 %, ЕК препоръчва подкрепа за покриване на фиксираните 
разходи, като наем, охрана и други, независимо от оборота, защото тези разходи се дължат при всички случаи. 
Ако не се помогне на компаниите за тях, те се декапитализират, задлъжняват към доставчиците, обясни Велев.По думите 
му, препоръчителната подкрепа е до 70% за големите и средните фирми, а за микро и малките - до 90% от загубата. Сега 
такава мярка у нас, която се администрира от НАП, има само за напълно затворени предприятия със 100% спад на 
продажбите. Тази мярка трябва да се разшири и да обхване компаниите с голям спад на продажбите, дори да не е 100%, 
обясни Велев.По думите му, това са двете основни мерки, които се прилагат по света за справяне с пораженията от 
коронакризата, но у нас едната се прилага излишно щедро, а другата не се прилага и парите не стигат до засегнатите, но 
жизнеспособни компании. "Става дума за едно по-добро таргетиране и използване на публичните ресурси", казва той. 
Друго, което спешно трябва да се направи, е по-добро регулиране, за да се подобри инвестиционният климат. Това е 
важен приоритет, посочи Велев. И допълни, че през последните години равнището на инвестициите у нас е 
незадоволително. 
В периода 2016-2019 г. те са били 18% разходи за ДМА към БВП. За 2020 г., според НСИ, имаме допълнителен спад на 
разходите за придобиване на ДМА с 8,7% спямо 2019. Плановете на промишлените предприятия за 2021-а са за още 15% 
свиване на инвестициите. Важен е инвестиционният климат, посочи Велев.Той подчерта, че е изключително важно 
Планът за възстановяване и устойчивот /ПВУ/ да се внесе в Еврокомисията в посочения срок - 30 април."Изпращаме 
обръщение към народните представители, в което даваме нашите предложения за доработване на плана и внасянето му 
в ЕК в срок. По този план имаше различни версии и във втората са отчетени до немалка степен и предложенията на 
Икономическия и социален съвет. Предлагаме да се доработи този план, да се постигне съгласие в парламентарните 
групи и да се внесе до 30 април. Така в средата на лятото могат да стартират проектите. Авансът по този план е 13% от 
тези 12 млрд. лева, които България може да вземе.  Настояваме този график да се спази", каза Велев. 
Той обясни и защо планът трябва да се подаде в срок. Според процедурата, след предаването трябва да има одобрение 
от всички страни членки, което ще отнеме време. Когато графикът се изпусне, може да има и година закъснение за 
изплащането на парите. В същото време има срок и за реализиране на проектите, който също може да се изпусне. От 
АИКБ подчертават, че заложеният в ПВУ кумулативен растеж на БВП от 21,7% за периода 2021-2025 г., трябва да е по-
амбициозен и да преследва минимум 6% ръст на годишна база. За да бъде постигнат този растеж, Асоциацията настоява 
да бъдат предвидени още 1,4 млрд. лева, осигурени посредством трансформиране от други области от грантове в 
нисколихвени кредити (основно при финансирането на проекти за енергийна ефективност),"Този план е една 
възможност да се насърчат инвестиции в съществуващите предприятия, да се модернизира и цифровизира икономиката. 
Сумата за инвестиции беше 0. Ние предложихме за иновации и технологична модернизация над 1 милиард 
и допълнително 700 милиона за производство на ел. енергия от ВЕИ", заяви председателят на АИКБ. Велев допълни, че 
са поискали още 500 милиона лева за подобряване на квалификацията на работещите хора. 
"Това е добра възможност България да се оттласне от дъното", категоричен е той. Велев каза и какво очаква бизнесът от 
следващото правителство, каквото и да е то - да се запази посоката към еврозоната и Шенген, да не се променя 
данъчният модел, да се задържи макроикономическата стабилност."Очакваме курс към правова държава и върховенство 
на закона", допълни шефът на АИКБ. 
 
24 часа 
 
√ БСП, синдикати и работодатели се срещнаха и взеха две конкретни решения 
Ръководството на парламентарната група на „БСП за България” и членовете на Бюджетната комисия в парламента от 
групата на левицата се срещнаха със синдикатите КНСБ и „Подкрепа”, и петте работодателски организации - Асоциация 
на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и 
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, съобщи БТА. 
На срещата бяха обсъдени икономическите и социалните последици от ковид кризата, Планът за възстановяване и 
устойчивост, и необходимите спешни мерки. 
Корнелия Нинова представи позицията на БСП и заяви: „Правителството в оставка на Борисов не желае да изпълнява 
функциите си и това е огромен риск за държавата, икономиката и домакинствата. 
Затова правя 2 конкретни предложения за решения, които внасяме веднага в Народното събрание. Първото е 
парламентът да задължи Министерски съвет да внесе актуализация на бюджета, с която да се гарантират средства за 
антикризисни икономически и социални мерки до края на годината. 
Второто е парламентът да задължи Министерски съвет да внесе в европейските институции в срок до края на април 
Плана за възстановяване и устойчивост. Той се нуждае от корекции и подобрения, за които БСП има конкретни 
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предложения, но с оглед спазване на срока правителството на Борисов да поеме отговорността, за да не се допусне 
закъснение във финансирането на България“. 
Синдикатите и работодателските организации се обединиха около тези предложения като най- правилни в този момент. 
"Ще потърсим диалог с другите парламентарни групи, в името на това да защитим българския национален интерес”, 
заяви Нинова. 
 
√ Дискусии по европейската директива за минимални заплати 
Седем от всеки 10 работници в ЕС на минимална заплата са затруднени да преживяват. Мнозина от критично 
необходимите по време на пандемията работници, заети в социалните и здравните грижи, в чистотата и в селското 
стопанство, получават минимално възнаграждение. Това са данни и изводи, разпространени от Европейската 
конфедерация на профсъюзите и цитирани от българските синдикати. 
В ситуация, в която феноменът "работещи бедни" все още не е изкоренен, а дори и се задълбочава, на европейско и 
национално ниво текат дискусии за европейска директива за минималните заплати, предаде БТА.  
През октомври 2020 г. Европейската комисия обнародва предложението си за директива на ЕС за адекватни минимални 
работни заплати в съюза. Според последните данни директивата получава подкрепа от 10 държави в ЕС, сред които и 
България, със съответните бележки по нея. Шест държави са по-скоро съгласни, като и Финландия, която доскоро беше 
твърд противник, е сред тях. Директивата не среща подкрепа от Дания, Швеция, Австрия, Унгария и Полша. Без ясна 
позиция са трите балтийски държави. 
Проектът на директива ще бъде тема на кръгла маса днес, организирана от КНСБ. Експертите ще обсъждат каква трябва 
да е българската позиция по темата. 
Страната ни продължава да е първенец по неравенства в ЕС, като разликата между доходите на най-бедните и най-
богатите е над осем пъти, при средно за ЕС около 5.2 пъти, според последните данни на Евростат. 
В България две трети от хората не получават размера на средната работна заплата, а по-малко от нея. По време на 
пандемията се задълбочиха неравенствата, а високият дял на разходите за здраве спрямо общите приходи на 
домакинствата у нас доведе до нов тип неравенства - здравните, смята икономистът от КНСБ Любослав Костов. При 
заболяване и последваща хоспитализация на човек, разходите за здраве достигат средно 35 процента спрямо месечния 
доход на този човек. При най-силно уязвимите групи пък, месечните разходи за здраве в периода преди пандемията са 
достигали стряскащи стойности - между 50 на сто и 110 на сто, което означава, че на хората с най-ниски доходи /на 
минимална работна заплата/, се налага да теглят кредити, за да посрещнат разходите по своето лечение, смята 
икономистът. 
Към 1 януари 2021 година от общо 27 страни - членки на ЕС, 21 имат минимална заплата на национално равнище. Само 
Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция нямат, отчете през февруари Евростат. През януари 10 
източноевропейски страни имат заплата под 700 евро, като България е с най-ниската - 332 евро. 
Проектът на директива вече е обнародван и надеждите на европейските синдикати са с този документ да се намали 
бедността, социалното изключване и неравенствата. Според КНСБ ключовият въпрос за адекватността на минималните 
заплати не е адресиран ясно и категорично в директивата. Основният проблем е в това, че двойният праг - адекватната 
минимална работна заплата да е 60 процента от медианната и 50 процента от средната работна заплата в съответната 
страна, е оставен в рециталите, а не е включен в основните алинеи на директивата, което поставя под съмнение това 
дали държавите ще го прилагат, смятат от КНСБ. Затова от синдиката искат този праг да бъде в правните разпоредби. 
От синдиката винаги са отстоявали позицията, че при крещящи неравенства в България, въпросът за адекватните 
минимални работни заплати трябва да срещне единодушна подкрепа от всички партии. Необходим е и национален план 
за действие по директивата, с който страната ни да достигне 70 на сто покритие с колективни трудови договори. 
КНСБ настоява още работодателите, ползващи достъп до обществени поръчки или обществено финансиране, да са 
сключили колективен договор с работниците си, а всеки работодател, който не зачита синдикалните права на 
работниците, да бъде лишен от достъп до обществени поръчки и финансиране. 
Според Европейската конфедерация на профсъюзите по-високите минимални заплати водят до повишаване на 
заплащането на всички нископлатени работници. Данните сочат, че въвеждането и повишаването на минималните 
работни заплати не води до загуба на работни места, смятат от ЕКП. Профсъюзите настояват директивата да бъде 
усъвършенствана, за да доведе до справедливо заплащане и утвърждаване на колективното трудово договаряне. 
Според ЕКП заплатите са двигател на икономиката в ЕС, защото икономиките разчитат предимно на вътрешното търсене. 
Синдикатите са категорични, че работниците, обхванати от колективно трудово договаряне, получават по-високи 
заплати. Тревожна е обаче тенденцията - броят на работниците, обхванати в колективното трудово договаряне, бележи 
спад в 22 от 27-те страни членки на ЕС. Няколко държави от ЕС не зачитат правото на сдружаване и на колективно 
договаряне, съгласно Европейската харта на социалните права. ЕКП и КНСБ приветстват факта, че избраната правна 
форма е директива, т.е. държавите членки се задължават да предприемат действия за утвърждаване на колективното 
трудово договаряне. Държавите членки, в които по-малко от 70 на сто от работниците са обхванати в колективното 
трудово договаряне, се задължават да разработят национален план за действие за увеличаването на този относителен 
дял. Понастоящем у нас по различни оценки той е между 25 и 30 на сто. 
По-високите законоустановени минимални работни заплати и по-солидното колективно трудово договаряне биха дали 
тласък на икономическото оживление след пандемията от Covid-19 и биха способствали за намаляване на социалното 
неравенство, което расте непрекъснато от 80-те години на миналия век насам, смятат от Европейската конфедерация на 
профсъюзите. 
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Не такава е позицията обаче на Българската търговско-промишлена палата. В становище по темата, от БТПП посочват, че 
в условията на надигаща се тенденция за протекционистична политика на много от страните в света, както и сериозните 
трудности, причинени вследствие на пандемията от COVID-19, е необходимо да се подхожда предпазливо към 
имплементирането на нови правила и директиви, за да не се увеличат и без това многобройните тежести, с които е 
обвързана предприемаческата дейност в ЕС и в частност в България. 
От БТПП смятат, че предложенията на ЕК за минималните заплати следва да бъдат под формата на препоръки, а не като 
директива. Мотивите на бизнеса за това са свързани и с отчитане на спецификите на всяка държава и зачитане на 
постиженията на трипартитното и двупартитното сътрудничество в държавите от ЕС. 
За Българската търговско-промишлена палата важен приоритет продължава да бъде насърчаване на договарянето на 
минималната работна заплата в колективни трудови договори на ниво предприятие, предвид голямото различие на 
икономическите и финансовите възможности на предприятията, даже от един или сродни отрасли/браншове. 
БТПП подчертава, че производителността на труда у нас е все още далеч от средното ниво за ЕС, като през 2019 г. в 
България производителността на един зает достига ниво от 48.8 на сто, при средно за ЕС 100 процента /елиминирани са 
разликите в ценовите равнища между страните, защото БВП е измерен в паритет на покупателната способност/ 
Позицията на БТПП за "здравословно" ниво за икономиката и за пазара на труда е за съотношение на минимална 
работна заплата (МРЗ) към средната работна заплата (СРЗ) от около 41-42 на сто, което е много близко до средното за ЕС 
ниво (за страните, където има въведена МРЗ понастоящем). 
БСК също се обяви против директивата. В писмо от 29 октомври миналата година до премиера и до социалния министър, 
от работодателската организация посочват, че "европейските предприятия са изправени пред безпрецедентно 
предизвикателство да оцелеят в ситуацията на криза, причинена от Covid-19. Вместо подпомагане на икономиката на ЕС 
за бързо и мащабно възстановяване, подобна директива на ЕС ще отслаби възможностите за запазване на заетостта в 
икономически депресивни райони и на най-уязвимите социални групи, както и повишаването на продуктивността". 
Според БСК механизмите за определяне на минималната работна заплата не следва да бъдат политизирани и 
използвани като инструмент на социалното подпомагане. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България категорично ще настоява в своята работа при формирането на 
позиция на наднационалната, представителна пред Европейската комисия работодателска организация, в която членува 
- CEEP, за остро противопоставяне срещу каквато и да е намеса на Европейската комисия в процеса на определяне на 
работните заплати в държавите от Европейския съюз. АИКБ ще застъпва тезата, че свободното колективно договаряне на 
минималната заплата на нива отрасъл и икономическа дейност е най-добрият механизъм за нейното справедливо 
определяне, като припомня постоянно многобройните злокачествени дефекти на нормативно закрепената минимална 
месечна работна заплата, които всяка година идентифицира, описва и довежда до знанието на правителството и 
Народното събрание. 
АИКБ настоява добрите практики в политиката по доходите да бъдат защитени и запазени. Настоява тези практики да 
бъдат прилагани и доразвивани и в България, а не да бъдат унищожени в целия Европейски съюз. 
За основния мотив на ЕК, свързан с нарастването на относителния дял на нископлатените работници - от 16.7 на сто през 
2006 г. до 17.2 на сто - през 2014 г., и на работещите бедни - от 8.1 на сто през 2005 г. до 9.6 на сто - през 2018 г., АИКБ 
счита, че нито размерът (под 10-18 на сто), нито ръстът (под 1 пр. пункт за 12-13 години), на тези относителни дялове, 
оправдават подобна мащабна законодателна инициатива, която изисква сериозни административни и експертни ресурси 
от Комисията, държавите - членки, и социалните партньори. 
В България минималната работна заплата отдавна е закрепена в законодателството и има добре установени практики на 
социален диалог, напомнят от Асоциацията и допълват, че документът на ЕК поставя България сред отличниците в 
областта на справедливото определяне на минималната работна заплата по всички изследвани критерии. От АИКБ 
смятат, че ако прокламираната цел на ЕК брутната минимална работна заплата да достигне навсякъде в страните - 
членки, 60 на сто от брутната медианна заплата придобие задължителен характер, в България ще се наложи не да се 
увеличи, а да се намали размерът на минималната работна заплата. Медианната заплата в България е около 70 процента 
от средната. За 2019 г. например, 60 на сто от медианната брутна заплата е около 525 лева, а МРЗ беше 560 лева, 
напомнят от АИКБ и допълват, че Асоциацията не цели такова намаление, а договаряне на МРЗ между социалните 
партньори. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ Извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество  
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава извънредно. Социалните партньори ще обсъдят 
изменения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. 
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Текстовете предвиждат Националният осигурителен институт да намалява само с около 9 на сто основната пенсия за 
осигурените в частен фонд, които имат право и на втора пенсия. 
От септември жените, родени през първите месеци на 1960 година, ще започнат да получават плащания от частните 
фондове, ако са запазили осигуряването си в тях, и не са прехвърлили средствата от личните си партиди към Държавното 
обществено осигуряване. 
 
√ ДБ с нов законопроект за действия при пандемия  
При обявена извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването да е този, който въвежда в 
изпълнение Национален план за действие при епидемия или пандемия, а в него изрично да бъдат посочени видовете 
мерки за ограничаване на разпространението на заразната болест, включително конкретни критерии и показатели. Това 
предвиждат промени в Закона за здравето, внесени от депутатите от Демократична България Атанас Славов и 
Александър Симидчиев, който е председател на Здравната комисия в 45-ия парламент. 
Ако няма готов план, Министерският съвет трябва да приеме такъв по предложение на здравния министър в срок до 14 
дни от обявяване на извънредна епидемична обстановка. 
В мотивите към проекта е записано, че с промените се запълва съществуваща нормативна празнота. До този момент 
законът урежда приемането единствено на здравни програми. Целта е да се гарантира предвидимост при въвеждането и 
отмяната на противоепидемични мерки и да се подобри взаимодействието между всички държавни и общински органи. 
 
√ Мария Капон: Отговорен е вариантът да поемем тежките рискове в полза на хората  
Интервю на Диана Янкулова с Мария Капон в предаването „Неделя 150“ 
„За нас е важно да проверим цифрите. В комисията по бюджет ще искаме пълен анализ. Категорични сме, че има нужда 
от актуализация на бюджета. Трябва спешно да се направи. Но трябва да има правителство“. Това каза пред БНР Мария 
Капон, депутат от парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“, която е и член на парламентарната комисия по 
бюджет и финанси.  
Тя подчерта, че страната ни има нужда от кабинет с политическите сили на промяната, които искат да приключат с 
режима на Бойко Борисов:   
„Това няма как да се случи в кабинет, в който някоя от партиите на статуквото да си позволи какъвто и да е рекет срещу 
подкрепа. Не виждам логика в пребиваването на кабинет без общо виждане на ДБ, ИТН, ИМВ. Ако най-голямата от трите 
сили откаже да поеме отговорност за такова сформиране на кабинет, би било комично най-малката парламентарна група 
да проявява най-голямата смелост. Ние сме достатъчно смели да бъдем подкрепа на кабинет на малцинството“.  
В предаването „Неделя 150“ Капон допълни:  
„Ние сме пред избор - дали да поемем тежките рискове в полза на хората, или да правим избори, докато резултатите ни 
харесат. За нас е отговорен първият вариант“.  
Интервюто с Мария Капон можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ ИСС настоява Планът за възстановяване да бъде внесен до края на април  
До края на април България трябва да внесе в Европейската комисия Националния план за възстановяване и устойчивост. 
За това настояват от Икономическия и социален съвет. 
Председателят на организацията Зорница Русинова посочи: "Основният акцент на предложенията на Икономическия и 
социален съвет е вътрешна трансформация на трите фонда, предложени в предишно наше становище - технологична 
модернизация, зелен преход и дигитализация. За нас е важно максимално бързо администрацията след това да премине 
към изпълнение на този план. Ние като страна-членка бихме могли да се възползваме още през първата година с едно 
предварително авансиране от плана на стойност 13%, което би отишло в пряка помощ на бизнеса и на хората". 
 
√ Ивайло Калфин: Планът за възстановяване се използва за политически битки 
Според него няма възможност да се пише нов план 
Интервю на Диана Янкулова с Ивайло Калфин в предаването „Неделя 150“ 
„Няма възможност да се пише нов план за възстановяване и устойчивост. Най-разумно е да се внесе този, изготвен от 
ГЕРБ. По-късно следващото правителство може да внесе корекции“. Това коментира пред БНР Ивайло 
Калфин, изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване условията на живот и труд към Европейската 
комисия.  
Той поясни, че подготовката на такъв план отнема месеци и ако България започне отново, това означава нови 
консултации, които ще отнемат време, а последствията са, че страната ни ще има достъп до средствата от Европейския 
съюз по-късно.  
„Има много критики, може би с основание. Но няма възможност да се пише нов план. Или този, или близък до този план 
ще бъде внесен. По-добре е да бъде внесен, за да може България да има достъп до първите средства, които отпуска 
Европейският съюз“.  
В предаването „Неделя 150“ Калфин отново подчерта, че „планът дава възможност, но не замества националните 
правителства в решенията“.  
„Това е огромна възможност. Никога досега ЕС не е генерирал толкова средства извън бюджета. България ще има достъп 
до 60 млрд. лева през следващите няколко години. Голяма част от тези пари няма и да връщаме. Въпросът е не как ще се 
похарчат тези средства, а къде искаме да отиде държавата ни през следващите десет години и как тези пари могат да ни 
помогнат. По този начин трябва да върви логиката, водеща трябва да е визията. Такова нещо аз обаче не виждам“.  

https://bnr.bg/post/101458761/maria-kapon
https://bnr.bg/horizont/post/101452732/kalfin-otlaganeto-na-vnasaneto-na-plana-za-vazstanovavane-porajda-vaprosi
https://bnr.bg/horizont/post/101452732/kalfin-otlaganeto-na-vnasaneto-na-plana-za-vazstanovavane-porajda-vaprosi
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По думите на Ивайло Калфин в момента планът се използва за политически битки.  
Той коментира и политическата обстановка у нас. Според него ситуацията е предвидима, защото избирателите са 
поставили трудна, но не невъзможна задача - искат нов тип управление:  
„Отиване на нови избори означава провал на политиците“.  
Интервюто с Ивайло Калфин можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Летният туристически сезон е под заплаха, ако продължаваме да изискваме от туристите PCR тестове  
Летният туристически сезон е под заплаха, ако продължаваме да изискваме от туристите, които вече пристигат от Израел, 
PСR тестове, тъй като там над 60 процента от населението е ваксинирано. 
Това заяви във Варна по време на Черноморския туристически форум проф. Стоян Маринов, член на Варненската 
туристическа камара и декан на факултета по управление в Икономическия университет. 
"Израел ваксинира много голяма част от населението си. Те не се притесняват да идват тука, а ние се притесняваме да ги 
приемем. Те искат зелен коридор - ние не им го даваме. И то не само за Израел трябва да дадем зелени коридори, ами 
да го направи това и за руснаци, и въобще за всички, които искат да идват тук и не се притесняват - ваксинирани са или 
пък сами са си направили разните там тестове, а не ние да ги караме и да затрудняваме пристигането им в България. Ако 
продължаваме така, сезон няма да имаме". 
 
√ Намаляването на ДДС за книгите е повишило хонорара за авторите 
Асоциация „Българска книга“ настоява ДДС от 9% за книгите да е постоянна мярка 
Интервю на Ани Костова с Десислава Алексиева в предаването ''Нощен хоризонт'' 
23 април е Световният ден на книгата и авторското право. Празникът се отбелязва от 1995 г. с решение на ЮНЕСКО. 
„Ако през 1989 година тиражът на една книга е бил средно 13 хиляди екземпляра, в момента тиражът е между 400 и 600 
екземпляра. Колко пъти е намалял тиражът на книгата говори за това колко е спаднало нивото на четене. Едва около 27% 
от българите са прочели от 5 до 10 книги в годината, докато средното в Норвегия е по 15,5 книги на човек“, каза за БНР 
Десислава Алексиева, член на Управителния съвет на Асоциация „Българска книга“. 
Според нея един от положителните резултати от решението за намаляване на ДДС за книгите за период от една година и 
половина е свързан с това, че се е повишил хонорара на авторите. 
„Авторският хонорар е функция на това, че издателят плаща процент от коричната цена без ДДС. Когато е по-ниско ДДС 
ставката, която се плаща на автора е по-висок, неговият труд  е по-добре заплатен. Същото важи и за  преводите. Отрази 
се с това, че даде глътка въздух на българското книгоиздаване. С тези пари, които не се дават за ДДС могат да се издадат 
нови заглавия, разнообразни заглавия“, допълни Алексиева в предаването „Нощен хоризонт“. 
По думите й Асоциация „Българска книга“ настоява решението за 9% ДДС за книгите да е постоянна мярка. 
„Запазването на ставката на ДДС ще бъде сериозна заявка от държавата кое в икономиката е важно". 
Асоциация „Българска книга“ настоява 2% от средствата по Механизма за възстановяване  и устойчивост да бъдат 
реинвестирани в култура. 
В условията на задълбочаваща се икономическа криза единственият начин книгите да достигнат до максимален брой 
хора е да има работещи библиотеки с обновени книжни фондове, коментира Десислава Алексиева. 
„Затова нашето основно предложение е да се инвестира в закупуването на книжни заглавия за библиотеките. Реално 
това не е пряка помощ за издателите, ние не искаме субсидии. Ние казваме - подкрепете библиотеките, нека те да имат 
нови книжни заглавия. Това косвено ще подкрепи целия бранш - не само книгоиздателите, но и книготърговците“. 
Асоциация „Българска книга“ предлага до 2025 година да бъдат закупени 7 милиона книги, за което ще са необходими 
90 милиона лева. 
Цялото интервю можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Фискални или монетарни са рисковете пред българската икономика 
Предстоящите проблеми са от надценените възможности за финансиране с европейски средства 
Несъмнено икономиката бе във фокуса на прожекторите през изминалата седмица. Имаше и изслушване на финансовия 
министър Кирил Ананиев в Народното събрание, където той гарантира, че "парите в Сребърния фонд са непокътнати" и 
подчерта, че кабинетът в оставка няма да внесе предложение за актуализация на бюджета, тъй като засега такава не се 
налага. 
Фискални или монетарни са рисковете пред българската икономика? Анализ на ситуацията прави в "Нашият ден" 
икономистът и преподавател в УНСС д-р Щерьо Ножаров: 
"За мен това е централният въпрос, тъй като дългата политика на прилагане на отрицателни или нулеви лихвени 
проценти изключително много изтощава икономиката и води до липса на възможности за маневри в икономическата 
политика. (Това е все едно да дръпнете леко ръчната спирачка на своята кола, ако тя не може да работи добре и да я 
забравите за дълго време.) Това в голяма степен я изтощава и фискалната политика след това става 
непредсказуема. Затова монетарната политика към момента трябва да бъде коригирана." 
Стъпки 
"На първо място трябва да се коректират редица от разходите, които в момента се правят в държавния бюджет, тъй като 
са прекомерни и силно завишени. А приходите са надценени и може да не се реализират. Очакваме и падежи по 
плащане на външния дълг през следващите години, което означава, че това поставя в редица рискове икономическата 
политика при нейното планиране. Трябва една сериозна ревизия на разходната част на бюджета." 
Задачата на новия финансов министър 

https://bnr.bg/post/101458717/ivailo-kalfin
https://bnr.bg/horizont/post/101290527/deputatite-shte-glasuvat-okonchatelno-promenite-v-zakona-za-dds
https://bnr.bg/horizont/post/101290527/deputatite-shte-glasuvat-okonchatelno-promenite-v-zakona-za-dds
https://bnr.bg/post/101458372/namalavaneto-na-dds-za-knigite-e-povishilo-honorara-za-avtorite
https://bnr.bg/horizont/post/101456716/kiril-ananiev-parite-ot-srebarnia-fond-sa-nepokatnati
https://bnr.bg/horizont/post/101456716/kiril-ananiev-parite-ot-srebarnia-fond-sa-nepokatnati
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„Моите очаквания са да вземем външен дълг между 2,5 и 3 млрд. лева, за да завършим годината с фискален резерв 
около 6 млрд. лв. В противен случай без такъв външен дълг около 2,5-3 млрд. лв., който да е нов до края на годината, 
смятам, че фискалният резерв няма да бъде на съответно адекватното законово ниво. На един следващ финансов 
министър няма да му е лесно през целия мандат, тъй като ще има всяка година плащания на падежи по външния дълг, 
задължително планирани дефицити и полето за маневри ще бъде много ограничено. Икономическата политика започва 
да става изцяло и само фискална, а монетарната политика просто изчезва и спира да работи. Възстановяването на 
българската икономика ще бъде бавно." 
Инфлацията  
„Очакваната инфлация през тази година според мен ще бъде около 3-3,5%, защото международната икономика започва 
да се възстановява, има повишено търсене на международните пазари на суровини – това ще окаже известен натиск. 
Има и известни военни конфликти, които припламват тук и там, което също оказва влияние върху цените на суровините. 
Населението е свикнало с увеличението на различни социални и нормативни плащания и ще поддържа някакъв темп на 
потребление, което ще окаже влияние върху инфлацията. 
Проблемите, които предстоят, са донякъде надценените възможности за финансиране от европейски средства. Очакваме 
да получим малко над 2 млрд. евро по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. Те още не са одобрени – не сме 
изпратили Плана. Имаме и завишени капиталови разходи, които са нерентабилни и неефективни. 
Политиката на нулеви лихвени проценти води до там, че изпадаме в един капан на ликвидността. Тя работи само при 
затворени икономики.  
Обобщение 
"Covid не е овладян. Ваксините не дават нужния ефект. Търсенето на българските стоки на международните пазари, за 
съжаление, не се покачва с темпа, който се очакваше при възстановяване на световната икономика. Т.е. местният износ 
няма да бъде толкова засилен, колкото се очакваше. 
Приходната част на бюджета може би ще остане сравнително стабилна, макар и леко оптимистично заложена. Но 
разходната част на бюджета бих определил като силно неефективна и изискваща кардинално преразглеждане – особено 
капиталовите и инвестиционните разходи. Това надхвърля разходната част с 24-26% спрямо предходни периоди. Очакват 
ни 3-4 тежки години заради плащания по външния дълг и задължителните дефицити, които ще се изискват, за да излезем 
от капана на Covid кризата. А за тази година – единственото спасение е кардинално преразглеждане на неефективните 
завишени разходи в бюджета, които не дават антипандемичен ефект." 
Чуйте повече в звуковия файл. 
 
√ Атлантическият съвет призова за одобрение на военния протокол между България и Румъния  
Призив за бързо одобрение на военния протокол между България и Румъния отправиха от Атлантическия съвет. 
Документът беше подписан преди близо месец. И би позволил самолети на трети държави от НАТО да изпълняват 
операции по охрана на въздушното пространство на двете страни. По данни на депутати в новия парламент документът 
не е бил представен за ратификация. Това стана повод и за внасяне на депутатски въпрос към министъра на отбраната в 
оставка Красимир Каракачанов. 
Атлантическият съвет призовава дори и в сегашната политическа ситуация „протоколът да се придвижи спешно за 
ратификация“. За да може охраната на българското въздушно пространство бързо да бъде усилена. 
Причината, според Съвета, е ситуацията, в която Русия продължава да струпва оръжие около Украйна. Промяната е в 
протокол към споразумение от 2011 година между България и Румъния, уточняващо провеждането на презгранични 
операции за охрана на въздушното пространство. Така, ако самолет на трета държава от НАТО, базиран в Румъния, 
трябва да изпълни операции по охрана на въздушното пространство, той ще може да прелети и над България. 
Още при подписването на документа, преди близо месец в Русе, заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов е 
посочил, че това е начинът за засилване на сигурността не само на двете държави, но и на въздушното пространство на 
НАТО. 
В скорошен анализ, публикуван на сайта на базирания в САЩ Институт за Близкия изток, експертът по отбрана Михаил 
Найденов посочва, че това е важна, но „закъсняла стъпка за укрепване на съюзническата въздушна охрана“. 
Найденов се надява, че след като споразумението бъде ратифицирано и от двата парламента, „този участък от 
въздушното пространство на съюзниците да бъде много по-добре защитен от руски нарушения“. 
Докладът за състоянието на отбраната за 2020-а също отчете, че Черноморският регион е сред основните източници на 
напрежение. А стратегически военен баланс сега е в полза на Русия и е една от най-големите заплахи пред сигурността на 
България. 
Беше посочено и че страната ни участва активно в изграждането на т.нар. адаптираното предно присъствие на НАТО в 
региона, и че през 2020-а заработи военноморският център във Варна, който е част от Военноморското командване на 
НАТО. 
От март Балканите и Черноморският регион са домакини на военно учение на САЩ и НАТО. България ще е част от това 
учение през май и юни. На полигоните „Црънча“, „Ново село“, „Корен“ и зенитния полигон „Шабла“ ще има бойни и 
тактически стрелби. 
 
√ Движението по Дунав мост ще бъде спирано до четвъртък заради ремонт  
Движението на леки и товарни автомобили по Дунав мост ще бъде спирано от днес до четвъртък включително във 
вечерните часове. Причината за ограничението е ремонт на съоръжението. 

https://bnr.bg/post/101457829
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Още в неделя вечер беше първото пълно затваряне на Дунав мост от 20 часа вечерта до полунощ. Така в продължение на 
четири дни за по четири часа вечер няма да има движение нито на леки и товарни автомобили, нито на влакови 
композиции. 
В това време ще се излива специална смес по компрометираните бетонни плочи на моста, а за втвърдяването на 
материала се изисква пълна липса на вибрации. Това налага ограничаването на движението за четири часа. 
През останалото време трафикът в района на ремонта ще се осъществява в една лента и ще се регулира от пътни знаци и 
хора сигналисти. 
Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват стриктно пътната 
сигнализация. 
 
√ Глобалните търговски предизвикателства обсъждат на международна конференция  
Глобалните търговски предизвикателства ще бъдат обсъдени на онлайн конференция, организирана от заместник-
председателя на Европейската комисия Валдис Домбровскис. Специален гост ще бъде новият генерален директор на 
Световната търговска организация Нгози Оконджо-Ивеала. 
Зелената и дигитална трансформация в световната търговия ще бъде ключовият първи въпрос, който ще бъде поставен 
на онлайн форума, домакинстван от заместник-председателя на ЕК и еврокомисар по търговията Валдис Домбровскис. 
В предварителната програма не се упоменава нито една държава, но няма как да не бъде засегнат въпросът с 
търговските отношения с Китай, който по думите на Домбровскис скоро ще се превърне в най голямата икономика в 
света. 
„Също така е вярно, че, за да се борим със световни проблеми, каквото е глобалното затопляне и изобщо промените в 
климата, трябва да положим общи усилия с Китай. Ето защо е от изключителна важност да намерим точния баланс. В 
същото време ние имаме огромни притеснения за спазването на човешките права в Китай и както знаете вече са 
наложени санкции върху определени лица, включително и на хора на официални позиции“. 
Най-вероятно на форума ще бъде обсъдена и ролята на САЩ като водеща сила в международната търговия. 
Вашингтон има търговски спорове и с Брюксел, и с Пекин, но в същото време  блокира апелативния орган на Световната 
търговска организация. 
Въпреки смяната на риториката от администрацията на президента Джо Байдън Европа се тревожи от политиката на 
„Купувай американското“. 
„Имаме известни притеснения, комуникирали сме ги с американските власти. В същото време проучваме какви ще бъдат 
последиците върху европейските компании“, допълни Домбровскис. 
 
√ Гърция удължи Covid ограничения  
Гръцките власти удължиха ограничителните мерки срещу коронавируса. Туристи отказват резервации за Великденските 
празници, защото остава в сила забраната за пътуване между областите. 
До 3 май се запазват ограничителните мерки за влизане в Гърция. Изисква се отрицателен PCR тест дори и за деца над 5-
годишнавъзраст. 
Сертификатът за ваксиниране трябва да е издаден от публичен орган на английски език, съобщават от министерството на 
външните работи. 
Гражданите на Европейския съюз не се поставят под карантина. 
От днес гръцките власти позволиха влизане на руски туристи и на летищата по островите. 
Слаб е туристическият интерес за Великденските празници поради запазените ограничения за пътуване между 
областите, вечерен час, затворени заведения, коментират собственици на хотели. 
На изходните връзки на градовете има полицейски екипи, които проверяват причината за пътуване. Глобяват и връщат 
пътници, нарушили забраната. 
От днес всички държавни служители отиват на работа след отрицателен тест за коронавирус. 
 
√ САЩ ще сформират форум на производителите на нулеви вредни емисии  
Министерството на енергетиката на Съединените щати (DoE) обяви в петък, че ще се стреми да създаде Форум на 
производителите на нетните нулеви емисии. Целта на форума е да се постигнат нетни нулеви вредни емисии в глобален 
мащаб чрез "разработване на дългосрочни стратегии". 
Канада, Норвегия, Катар и Саудитска Арабия ще се присъединят към САЩ в тези усилия. Трябва да се отбележи, че тези 
пет държави съставляват 40% от цялото производство на нефт и газ в света. 
Форумът ще бъде съсредоточен върху "намаляване на метана, подобряване на циркулярния подход за въглеродна 
икономика, разработване и внедряване на чиста енергия и технологии за улавяне и съхранение на въглерод, 
диверсификация при разчитането на приходите от въглеводороди и други мерки в съответствие с националните условия 
на всяка държава“, се посочва в изявлението на Министерството на енергетиката на САЩ. 
 
Investor.bg  
 
√ ИПИ: България не трябва да подкрепя данък върху цифровите услуги в ЕС 
Облагането води до окрупняване в сектора, затруднена конкуренция, по-високи цени и забавен процес на 
цифровизация за граждани, бизнес и администрация 
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До юли 2021 г. Европейската комисия трябва да представи, като основа за допълнителен собствен ресурс, предложение 
за данък върху цифровите услуги с оглед на въвеждането му най-късно до 1 януари 2023 г. Наскоро приключиха 
обществените консултации и сега се очаква обратната връзка от комисията по представените становища. Коментарът по 
идеята не е труден, но нека все пак очертаем обстановката, в която тя се обсъжда, пише в анализа на Института за 
пазарна икономика. 
– Дигиталната революция от последните години тепърва ще оказва влияние върху всеки аспект от живота и работата ни. 
Неслучайно самата комисия си поставя за цел до 2030 г.: 
– най-малко 80 % от всички възрастни да притежават основни цифрови умения и в ЕС да има 20 милиона специалисти в 
областта на ИКТ, като същевременно повече такива работни места следва да се заемат от жени. 
– всички домакинства в ЕС да имат гигабитова свързаност, а всички населени райони да бъдат обхванати от 5G; 
производството на авангардни и устойчиви полупроводници в Европа следва да достигне 20 % от световното 
производство. 
– три от четири дружества да използват компютърни услуги „в облак“, големи информационни масиви и изкуствен 
интелект, над 90 % от МСП да достигнат поне базово равнище на цифров интензитет, а броят на стартиращите 
предприятия в ЕС, достигнали пазарна стойност от 1 милиард щатски долара, (наричани „еднорози“) да се удвои. 
– всички ключови обществени услуги да бъдат достъпни онлайн, всички граждани да имат достъп до своите електронни 
медицински досиета, а 80 % от гражданите да използват електронни решения за установяване на самоличност (eID). 
Затова и планът на ЕС за възстановяване заделя поне 20% от средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост 
на стойност 672,5 млрд. евро за цифровия преход. Програми като „Хоризонт Европа“ - за изследвания и иновации, и 
Механизма за свързване на Европа - за инфраструктура, инвестират значителни суми за проекти в дигиталната област. 
На този фон, данъкът върху цифровите услуги изглежда като идея, която нито ще насърчи тези процеси, нито в крайна 
сметка ще доведе до повече приходи за бюджетите, да не говорим пък за постигане на каквато и да е „данъчна 
справедливост“. Ето и няколко причини защо. 
На първо място, все още няма ясна дефиниция какво е цифров бизнес или по-точно цифрова компания, като дори и 
Евростат не е формулирал такава. Това означава, че за целите на данъка ще се стигне до много тясно определение или 
пък ще засегне толкова много бизнеси, че ще е налице допълнително облагане във всички сектори на икономиката. 
На второ място трябва да се отбележи, че не е решено как би се налагал подобен данък – дали той ще е като допълнение 
на съществуващото облагане, дали ще се налага върху приходите, или ще бъде върху транзакциите между бизнесите. И в 
трите случая са видни големите несправедливости, които ще се проявят най-вече поради различните данъчни системи в 
Европа. 
На следващо място, при въвеждането на нов данък винаги трябва да се оцени дали ще се постигне целта, поради която 
той се въвежда. Комисията твърди, че т.н. цифрови компании често не плащат своя справедлив дял данъци като 
ефективно ги избягват, работейки в определени юрисдикции, докато генерират приходи другаде. Изследвания, обаче, 
сочат точно обратното - цифровите компании всъщност плащат справедливия си дял, дори когато работят в различни 
регулации в ЕС. Дигиталният бизнес е обект на ефективна корпоративна данъчна ставка, варираща от 27% до 32% за 5- и 
3-годишни средни стойности. Тоест, допълнително облагане не е оправдано. 
Не на последно място, трябва винаги да се оценяват ефектите от нов данък върху конкретния сектор. Различни анализи 
сочат, че данък върху цифровите услуги ще доведе до окрупняване в сектора, затруднена конкуренция, по-високи цени 
на тези услуги, което означава и забавен процес на цифровизация за всички (граждани, бизнес, администрация) и по-
малко иновации. 
 

 
 

https://ime.bg/
https://ime.bg/
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Българската позиция относно въвеждането на подобен данък не е публично известна. Явно е, обаче, на какво ниво са 
навлезли цифровите технологии у нас, според Индекса, изготвян от ЕК. На последната позиция България има много 
работа, за да навакса и евентуално да постигне европейските цифрови цели за 2030 г., но това със сигурност няма да е 
възможно ако се въведе данък върху цифровите услуги. 
 
√ Всички свинекомплекси у нас вече могат да изнасят свободно свинско месо за ЕС 
Ограниченията бяха наложени заради огнища на Африканска чума по свинете 
Всички индустриални свинекомплекси в България вече могат свободно да търгуват месото, произведено в местни ферми 
и на европейския пазар, освен на българския, съобщава Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ). 
Европейската комисия (ЕК) облекчава ограниченията при производството и търговията на свине и свинско месо от 20 
общини в девет области в България, в които са разположени едни от най-големите свинеферми в държавата. 
Разхлабването на рестрикциите в регионите, в които са били обявени огнища на заболяването Африканска чума по 
свинете (АЧС) при домашни свине стана възможно след многократно настояване от страна на БАБХ пред ЕК. 
Базирайки се на високите резултати в борбата със заболяването при домашни свине през 2019 и 2020 година, оценени 
положително при одитите, извършени от ЕК, БАБХ защити пред комисията становището си, че принципите на досега 
действащата регионализация не следва повече да се прилагат за засегнатите области в България. 
Разхлабването на ограниченията за производителите в страната е второ в рамките на месец. През март т.г. ЕК понижи 
рестрикциите в пет области (Разград, Добрич, Кърджали, Благоевград, област София) и община Аксаково в област Варна. 
На втори етап облекчението влиза в сила за общините Силистра и Стоилово (област Силистра); общините Сливо поле, 
Бяла, Русе, Ветово, Иваново, Борово и Ценово (област Русе); община Свищов (област Велико Търново), общините Плевен 
и Левски (област Плевен); общините Попово и Търговище (област Търговище); Шумен, Каспичан и Никола Козлево 
(област Шумен); община Сливен (област Сливен); община Видин (област Видин) и община Вълчи дол в област Варна. 
Комуникацията между БАБХ и ЕК по отношение на останалите територии, за които регионализацията остава в сила, 
продължава. 
Актуализираната регионализация ще бъде отразена в Приложение I oт Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 на 
Комисията от 7 април 2021 година за определяне на специални мерки за контрол във връзка с АЧС. Новият документ 
заменя Решение за изпълнение 2014/709, запазвайки принципите на регионализация и рестрикциите за търговия със 
свинско месо, произтичащи от нея. 
АЧС е заболяване с икономическо отражение върху свиневъдния сектор. Месото, произведено и добито в региони, в 
които вирусът е бил установен, е напълно безопасно за консумация от човека. 
 
БНТ 
 
√ Президентът: Несериозно е да се говори за служебен кабинет на този етап  
Президентът Румен Радев обяви, че е несериозно да се говори за служебно правителство, докато тече процедура по 
съставяне на кабинет. Държавният глава обаче не каза кога ще връчи мандата на втората партия - "Има такъв народ". 
Радев призова да бъде съставен редовен кабинет с голяма подкрепа. Днес президентът даде началото на кампания за 
възраждане на българската гора в Плана планина край София. 
"Скоро" - така президентът отговори на въпроса кога ще връчи мандат за съставяне на правителство на "Има такъв 
народ". 
"Няма определен срок в Конституцията между първия и втория мандат. Виждате, че парламентът заработи 
енергично, разглеждат се важни законопроекти, българите очакват решения, които да бъдат взети от този 
парламент, така че трябва да му дадем шанс да свърши полезна работа, за каквато вече има сериозни заявки", 
заяви Румен Радев. 
Сред тях, според президента, са Изборният кодекс и антикризисните мерки. 
"Не трябва да губим надежда, трябва ясно да заявим нашите очаквания да бъде съставено редовно правителство", 
допълни Радев. 
За трети мандат президентът заяви, че е рано да се говори. 
Не посочи името и на третата политическа сила, на която евентуално би връчил проучвателен мандат, ако от партията на 
Слави Трифонов не успеят да съставят правителство. 
Румен Радев призова кабинета и парламента да приемат актуализация на бюджета. 
"Защото ще бъде крайно безотговорно към милионите български пенсионери, към трудещите се, към хиляди фирми, 
изправени пред фалит, да се окажат без подкрепа, точно когато имат най-голяма нужда", добави Румен Радев. 
Несериозно е да се говори за служебно правителство сега, не е ясно и дали нови избори ще произведат по-стабилна 
политическа конфигурация в парламента, според Радев, който призова партиите да се обединят около ясни принципи и 
приоритети. 
"Ясна ценностна рамка, защото една безпринципна коалиция може да задълбочи кризата, от друга страна", каза 
Румен Радев. 
Парламентът започва да намира верен тон, смята Радев. 
"Предизборните страсти се уталожват и това е един добър сигнал. Имаме нужда от решителни промени, имаме 
нужда те да бъдат вършени изцяло според очакванията на българите, а не според егоистични виждания на 
отделните партии", категоричен е Румен Радев. 
Президентът коментира и шпионските скандали у нас и в Чехия. 
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"Време е българското правителство да осъзнае своята отговорност по тези скандали. Ние имаме дълбок пробив в 
персоналната сигурност. И тук има отговорност на службите и органите, които са на пряко подчинение на 
Министерския съвет и лично на министър-председателя", заяви държавният глава. 
Румен Радев, ученици и доброволци засадиха 350 брезички на Плана планина край София. Така дадоха начало на 
инициативата "Да засадим дърво, да възродим българската гора". 
 
√ Борисов: Радев каза "Правителството да работи", неговите малки партии наложиха мораториум  
50,5 млн. лева са субсидиите за лечебни заведения за болнична помощ, пряко ангажирани с лечението на COVID-19 в 
края на 2020 г. За лични предпазни средства са изразходвани 75 млн. лева. Това заяви министърът на здравеопазването 
Костадин Ангелов на среща при премиера в оставка Бойко Борисов. На срещата бяха още Красен Кралев, Красимир 
Вълчев и Даниел Митов. 
237 млн. бяха осигурени по линия на НЗОК за допълнителни възнаграждения в сектора. От 1 януари до 31 декември 2020 
г. е осигурен буфер от 600 млн. лева, остават около 500 млн., което гарантира сигурност в системата. Изключително 
добре вървим като темп с ваксинацията. 138 000 дози от ваксината на "Пфайзер" пристигат в понеделник, отчете 
Ангелов. 
От този уикенд публиката вече може да присъства на спортни събития, отчете Кралев. 
5-и, 9-и и 12-и клас от днес са в класните стаи. От 10 май ще се върнат в клас 6-и и 11-и клас, каза министър Вълчев. 
Бойко Борисов коментира отново, че връчването на мандата на втората политическа сила се бави, за да тече задкулисие. 
Той не разбирал защо държавният глава им казва да работят, а в същото време му слагат мораториум. 
Вчера президентът Радев, садейки поредното дърво, каза: правителството да работи. Ми добре, ние се надявахме 
по-бързо да ни остържат, но иска да работим. В същото време неговите подопечни малки партии в парламента 
наложиха мораториум. То е противоконституционно, а и касае цялата администрация, не на Министерския съвет, 
на всички, абсолютно противоконституционно, но го наложиха. Не мога да им разбера играта. Той  казва работете 
и носете отговорност, докато аз се мотая, за да тече задкулисието в момента. Защото никой не знае кой с кого 
преговаря в момента. Затова е това време и не им се даде мандатът на втората политическа сила. Тече 
задкулисие, което ние не знаем какво е, но трябва да се продължи да се работи явно", заяви Борисов. 
 
√ "Има такъв народ" предлагат шахматистката Антоанета Стефанова за премиер, тя ще върне мандата  
За наша радост има българи, които ни карат да се гордеем. Пред света. Ето например, имаме двама световни шампиони 
по шах. Веселин Топалов и Антоанета Стефанова. Световните шампиони по шах са обожествявани по света. За тях се 
пишат книги, правят се филми и имената им са изписани със златни букви в световната история. И ние имаме двама. Това 
написа лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов. 
"Нашето предложение за министър-председател е световният шампион по шах Антоанета Стефанова. Тя има 
икономическо образование и говори пет езика. Сравненията, размислите и изводите оставям на вас", допълва Трифонов. 
"Разбира се, Антоанета Стефанова веднага ще върне мандата. Веднага. На секундата. Защото “Има такъв народ” няма 
необходимия брой депутати или партньори, за да състави правителство. Стабилно правителство. Предлаганата подкрепа 
е от политически субекти, които са вредни, алчни и доказано компрометирани. И това тяхното не е подкрепа, а 
зависимост. Така че Антоанета Стефанова ще приеме мандата с уважение и веднага ще го върне. Законът, Конституцията 
и демокрацията ни дават възможност да направим по-добър избор", допълва Слави Трифонов. 
 
√ "Булгартрансгаз" обяви, че ще закъснее с информацията за изграждането на "Турски поток" 
Държавната компания "Булгартрансгаз" обяви, че ще закъснее с предоставянето на информация за изграждането на 
"Турски поток" на българска територия. 
Това стана ясно след среща на парламентарната комисия по проверка на управлението през последните 10 години с 
министъра на енергетиката и изпълнителния директор на газовата компания. 
В четвъртък депутатите решиха да бъде разследвана цялата процедура по изграждане на проекта у нас и поискаха в срок 
до 26 април да бъде предоставена изчерпателна информация от газовото дружество. 
От компанията увериха, че не се страхуват от проверки и ще окажат пълно съдействие, но не и в този срок. "Турски поток" 
у нас работи от началото на годината. 
"Днес изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" се е обадил на секретарката на нашата комисия и е поискал 
среща, в която доколкото разбрах да обясни защо не може в срок да изпрати поисканите документи", заяви  Мая 
Манолова, председател на временната комисия за проверка към Народното събрание. 
"Не само, че няма да ги получим в срок, разбрахме, че така наречената чувствителна информация, представляваща 
търговска тайна, няма да ни бъде предоставена, така че, според г-жа Петкова, е тайна да бъде предоставена информация 
как са харчени нашите 3 милиарда лева. Според мен, това не може да бъде тайна", допълни Георги Георгиев, ИТН, 
заместник-председател на временната комисия за проверка към НС. 
"Това, което уверих комисията, е че "Булгартрансгаз" ще окаже пълно съдействие и ще предостави целия обем от 
информация за целите на работата на комисията. Обръщам внимание, че няма информация, която да не може да 
бъде предоставена. Единственото ни притеснение, е изключително краткият срок. Официалното писмо ние дори не 
сме го получили. Казаха ни от Народното събрание, че пътува с „Български пощи“ и ще го получим в началото на 
следващата седмица", добави Владимир Малинов, изпълнителен директор на "Булгартрансгаз".  
 
√ От туристическия бранш искат по-лек режим за влизане на чужденци у нас  
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На прага на новия туристически сезон от бранша настояват за облекчени процедури за влизане на чуждите туристи у нас 
и отпадане на PCR тестовете за ваксинираните. Първите 125 израелски туристи вече пристигнаха на Летище Варна. 
Повечето от тях са ваксинирани срещу COVID-19, но въпреки това им се налага да спазват всички процедури, заложени в 
наредбата на здравното ни министерство. 
Израелските туристи са учудени, че страната ни изисква от тях отрицателен PCR тест при положение, че в Израел 5 
милиона души вече са ваксинирани срещу COVID-19, а заболеваемостта е едва 0.2 %. 
“Имаше много туристи, които веднъж вече са направили резервация за България, когато наближи датата, я 
променят с дестинации, където не се иска този допълнителен тест. Всеки един от тях, който днес дойде, ще 
трябва да направи 3 PCR -а”, обясни почетният консул на Израел в България Орлин Мандов. 
Израелските туристи, които пристигнаха във Варна, казаха, че нямат притеснения заради пандемията. 
Представители на бранша във Варна настояха PСR тестовете за туристите да бъдат заменени с антигенни. Очакват и бързо 
въвеждане на "зелени коридори“ за пристигащите у нас туристи. 
"И другото нещо, което трябва да осигурим, е достъпност. Достъпността зависи от скъпите PCR", каза 
председателят на Варненската туристическа камара Илин Димитров. 
Хотелиерите и ресторантьорите у нас са готови за предстоящия летен сезон. 
"Те са преготови. Само да отпаднат ограниченията, да могат да дойдат гостите им. Хората искат да идват при 
нас, ние ги връщаме", коментира проф. Стоян Маринов. 
В събота на Летище Варна пристигна още един самолет с туристи от Израел. 
 
√ Стартира ваксинирането на работещите по Черноморието  
В събота вечер на Летище Варна се очакваше да пристигне втора група израелски туристи. По традиция те отсядат в 
курорта "Златни пясъци". 
Хотелиерите по Северното Черноморие са готови за откриването на сезона на 1-ви май. Започва и имунизиране на 
работещите в бранша. 
Много хотелиери вече имат изискване към хората, които наемат, да са ваксинирани срещу COVID-19. 
До 28 април всички хотелиери и ресторантьори във Варненска област трябва да представят в Регионалната здравна 
инспекция списъци с имената на заетите в бранша, които искат да се ваксинират. 
До този момент желание да се имунизират имат около 40 на сто от работещите в сектора. И макар че от години липсват 
кадри в туризма, много от хотелиерите и собствениците на заведения имат изискване за направена имунизация срещу 
COVID-19 към хората, които търсят работа в бранша. 
Атанас Карагеоргиев е собственик на хотел в курорта "Свети Свети Константин и Елена" край Варна. Той е категоричен, че 
чуждестранни туристи по нашето Черноморие няма да има, докато страната ни не бъде призната за безопасна 
дестинация. 
"С какво можем да ги привлечем? Че сме евтини? Това в днешния ден не е актуално изобщо, никого не го интересува в 
момента цената. Хората търсят сигурност", заяви Атанас Карагеоргиев. 
В тази обстановка все повече хотелиери предпочитат да наемат служители, които са ваксинирани. 
"Дадох личен пример най-напред се ваксинирах аз, после цялото ми семейство. И на всички мои бивши служители, 
които са на борсата, поставих условие, който иска да работи с нас, в нашите хотели, трябва да бъде ваксиниран", 
допълни Атанас Карагеоргиев. 
У нас броят на заразените с COVID-19 продължава да е висок, а ваксинираните са малко. Затова страната ни продължава 
да бъде в списъка с високорисковите дестинации. 
"За да имаме някакъв туризъм, ние трябва да влезем в "зелена зона". Докато не намалим болните, няма как това да 
се получи. Всички държави около нас, които са ни конкуренти, работят активно по направление ваксинация на 
служителите си. Отскоро и ние имаме това като възможност", добави Илин Димитров, председател на 
Варненската туристическа камара. 
За да бъде спасен сезонът, активната имунизация трябва да започне веднага, категорични са от Варненската 
туристическата камара. 
"Тъй като знаем, че има един месец между първа и втора игла, за да сме максимално предпазени, трябва да започнем 
сега", категоричен е Илин Димитров. 
Вече има организация и активната ваксинация на работещите в сектора започва в понеделник. 
"Още на 26-и вече ще получим 6 кутии, говоря за "Пфайзер", и отделно 12 кутии за хората, работещи в туризма", 
коментира д-р Дочка Михайлова, директор на РЗИ-Варна. 
"В момента работят 20 кабинета за ваксинация. Тоест 2000 човека на ден могат да се ваксинират спокойно", каза още 
Стоян Пасев, областен управител на Област Варна. 
Той допълни, че ако интересът към ваксините се увеличи, отново ще бъде отворен денонощният кабинет в града. В 
почивните дни ще работят и двата ваксинационни кабинета в Регионалната здравна инспекция. 
 
√ Какви са възможните сценарии за осъществяване на кибератака?  
Продължава разследването на безпрецедентния опит за измама, при който близо 9 милиона лева бяха преведени на 
фирма фантом в София от сметката на известен норвежки бизнесмен. За случая БНТ разказа в новините, след като парите 
бяха върнати успешно благодарение на бързата реакция на банковите служители. 
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Освен с крупната сума пари случаят е интересен и с това, че в капана на мошениците могат да попаднат дори световни 
бизнесмени, които имат много добър опит с онлайн банкирането. Фирмата, която е била източена, се е занимавала със 
здравеопазване. Вероятно в София е била регистрирана фирма фантом, която е трябвало да прикрие следите. 
IT специалисти разказаха пред БНТ, че е много трудно да се стигне до организаторите. Известни са обаче два подхода. 
Първият са масови кампании, които имат за цел да събират възможно най-много информация за потребителите. Това 
най-често става чрез фишинг имейли от името на финансова институция. Другият подход е жертвите предварително да се 
проучват. 
Според ИТ специалиста Александър Господинов, който е ръководител на отдел "Киберзастраховане", измама за почти 9 
милиона лева е прецедент за България. В световен мащаб обаче подобни схеми не са изключение. 
"Нашите партньори в Израел и САЩ са обработвали такива инциденти, и в чужбина, да кажем,  се случва малко по-
често, отколкото в България", каза той. 
"Живеем в едни времена, в които киберпрестъпността е изключително подготвена с кадри, с техника, с познания, с 
възможности. Но е факт, че ние навсякъде в граждански оборот за щяло и нещяло си раздаваме ей-така нашите лични 
данни", заяви адвокат Димитър Марковски. 
Възможните сценарии за подобна атака са два. Първият - социално инженерство чрез телефонно банкиране за 
придобиване на достъп до информация. Вторият вариант - хората, които са осъществили фалшивия превод, да са имали 
достъп до компютърните системи на норвежкия бизнесмен. Фирмата получател, регистрирана в София с 10 лв. уставен 
капитал на името на чужденка, вероятно е на финансово муле, част от схемата. На адреса на улица "Христо Белчев" са 
регистрирани общо 92 компании. 
"В по-голямата част от случаите се правят точно такива компании на мулета или социално слаби хора, които си 
регистрират банкови сметки. В България това е масова практика, както с ало измамниците преди. Съответно 
превеждат се парите по конкретната сметка на мулето или фиктивната фирма и те остават там", обясни 
Господинов. 
До мозъците на престъпната схема е почти невъзможно да се стигне. 
"Обикновено те използват два-три вида софтуер за смяна на IP-то. Доста трудно се проследяват в по-голямата 
част от случаите обикновено не истинското IP показва такива подобни фирми в Иран, Египет, Сингапур. Ако не 
става въпрос за парични преводи, а криптовалути, е почти невъзможно парите да се върнат обратно", каза още 
Господинов. 
Подобни примери показват, че хакерите биха се възползвали от всяка еднa проявена небрежност към електронната 
сигурност. 
"Трябва да бъдем много предпазливи в това по какъв начин си предоставяме личните данни и личните документи, на 
кой, в каква ситуация. Да изискваме по каква причина се изискват наши лични данни", категоричен беше адвокат 
Марковски. 
В момента класацията по киберпрестъпници водят Индия и Иран, а след това и бившите съветски републики. 
 
√ ЕК сключва с "Пфайзер" най-голямата сделка за ваксини в света  
Европейската комисия заяви, че очаква да подпише най-голямата сделка за доставка на ваксини в света в рамките на 
дни, като закупи милиард и 800 милиона дози срещу COVID-19 на "Пфайзер" за следващите няколко години. 
70 процента от пълнолетните европейци може да бъдат ваксинирани още през юли, а не каквато беше първоначалната 
цел - до края на лятото. Това каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при посещение в 
завода на "Пфайзер" в белгийския град Пюрс. 
Два и половина милиарда ваксини се очаква да произведе "Пфайзер" тази година, а заводът в Пюрс е един от най-
големите. В петък заедно с фон дер Лайен там бяха и белгийският премиер Александър де Кро, както и единият от 
основателите на германската "Байонтек" Йозлем Тюреджи. 
"Имам добри новини: Европейската агенция по лекарствата току-що одобри увеличаването на производствения 
капацитет на този завод с още 20%. Това ще го превърне в едно от най-големите производствени мощности за 
пълнене и довършване на ваксини в Европа", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. 
Посещението в Пюрс става на фона на проблемите между Брюксел и "Астра Зенека" и дава знак, че Европейската 
комисия се преориентира към другия голям производител - "Пфайзер". 
Фон дер Лайен допълни, че се очаква в следващите дни да приключат преговорите за трети договор с компанията за 
периода 2022 - 2023 година за 1 милиард и 800 милиона ваксини. Според нея имунизацията в бъдеще ще обхване и 
децата и младежите до 18 години. 
Голяма част от ваксините, които се произвеждат в ЕС, се изнасят за други страни по света. Според фон дер Лайен досега 
Европейският съюз е изнесъл 155 милиона дози ваксини към около 80 страни. 
 
√ ЕК дава две награди за иновативни идеи  
Две награди - от 30 000 и 15 000 евро дава Европейската комисия в рамките на инициативата "Нов европейски Баухас". 
Инициативата цели да превърне зелената сделка в културен, икономически и екологичен проект. Тя обединява проекти 
от различни области на науката, културата, архитектурата, технологиите, образованието. 
Комисарите Мария Габриел и Елиза Ферера обявиха в петък началото на конкурса. Първото му направление е посветено 
на съществуващи проекти. Второто, което се нарича "Нов европейски Баухаус за изгряващи звезди", е посветено на 
концепции или идеи, предложени от млади таланти на възраст до 30 години. Крайният срок за изпращане на проектите е 
31 май. 
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"Категориите са 10 - те обхващат всичко, което е свързано с нашето ежедневие - от новите строителни материали, 
кръговата икономика и необходимостта да се рециклират материалите, и преминем към това публичните местата да 
бъдат приятни за всеки един от нас и за отдих и развитие, и стигнем до много силно послание за приноса на културата, 
фестивалите. Не сме пропуснали и общността на образованието, която има да играе много силна роля, защото имаме 
нужда да подготвим това бъдещо поколение да разполага с необходимите умения, така че зелената сделка и нейните 
амбициозни цели да се сбъднат", каза Мария Габриел. 
 
√ Партията на премиера Еди Рама печели на изборите в Албания  
Победа на управляващата Социалистическа партия на премиера Еди Рама след вчерашните парламентарни избори.  
Екзитполовете показват, че социалистите печелят между 67 и 71 места в 140-членния парламент. 
Втора остава Демократическата партия на Лулзим Баша, които ще имат между 61 и 65 депутати. 
Изборите в Албания бяха предхождани от оспорвана кампания, в която имаше дори убийство на активист. Вчера имаше и 
хакерска атака срещу местната Централна избирателна комисия, от която съобщават, че 47,94% от албанците са отишли 
до урните. 
Очаква се Рама да не може да управлява самостоятелно, а основният залог пред новия парламент, ще бъде даването на 
тласък за преговорите за членство в ЕС. 
 
√ Премиерът на Армения подаде оставка  
„Подавам оставка в Деня на гражданите и това е символ на факта, че връщаме на хората силата, която получихме 
от хората“, каза арменският премиер Никол Пашинян. 
Той обяви, че се оттегля, за да бъдат проведени предсрочни парламентарни избори, че неговата политическа сила ще 
участва в тези избори и че той ще се кандидатира отново за премиер на страната. Гласуването е насрочено за 20 юни. 
В изявлението си Пашинян посочи, че ще продължи да изпълнява задълженията си. 
Преди това говорителката Мане Геворгян написа във фейсбук, че Пашинян ще направи съобщение в неделя. Тя не посочи 
темата на речта му, но по-рано самият Пашинян заяви, че ще подаде оставка през последните дни на април, за да 
стартира механизма за предсрочни парламентарни избори. 
 
Мениджър 
 
√ Приеха на първо четене законопроекта на ИТН за промени в Изборния кодекс  
Депутатите в Народното събрание приеха на първо четене законопроекта на „Има такъв народ“ за поправки в Изборния 
кодекс. Предложенията на „Демократична България“ и „Изправи се! Мутри вън!“ не събраха необходимото мнозинство. 
Първоначално за законопроекта гласуваха единодушно 212 народни представители, но от от ГЕРБ - СДС поискаха 
прегласуване с мотива, че Станислав Трифонов не е гласувал. При повторното гласуване "за" законопроекта гласуваха 210 
народни представители, без "против" и с 1 "въздържал се", с което той бе приет, преде БНТ. 
"Има такъв народ" предложиха избирателните секции извън страната да се образуват, където има дипломатическо или 
консулско представителство, или при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление. Изключение ще има 
само изборите за Европейски парламент, при които се предлага секции да се образуват само в страните членки на ЕС. 
От партията също така предложиха да се създаде 32 МИР „Чужбина“ и да се даде възможност за преференциален вот зад 
граница.  Законопроектът предвижда отпадане на лимита от 35 секции извън ЕС. 
От "Има такъв народ" предложиха въвеждане изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели и 
видеонаблюдение при броенето на гласовете в избирателните секции и районните комисии. 
Законопроектът предвижда прекратяване на мандата на сегашната Централна избирателна комисия (ЦИК) и намаляване 
на състава ѝ на 15 души. Предложението е ЦИК да се назначава с указ на президента след публични консултации. 
На първо четене обаче не мина законопроекта на ГЕРБ-СДС за преминаване към мажоритарна система в два тура. От 
"Има такъв народ" отказаха да го подкрепят, като това предизвика спор между народни представители на двете най-
големи парламентарни групи. 
Депутатите решиха още поправките от Изборният кодекс да се гледат на второ четене в правна комисия в срок от три 
дни. 
„Ако има предсрочни избори, трябва да има нов Изборен кодекс и ние трябва сме готови за това. Ако няма, в този 
въвеждаме, че следващите ще бъдат мажоритарни и работим, докато живее този парламент, за да го направим“, заяви 
председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов. 
 
√ Депутатите вече ще гласуват с биометрични данни 
От следващата сряда в Народното събрание ще се гласува с биометрични данни. Това съобщи председателят на 
парламента Ива Митева в отговор на Тома Биков от ГЕРБ-СДС, който обърна внимание, че в новия парламент се завръщат 
порочни практики на  гласуване с чужди карти, предава БТА.  
"Вчера в социалните мрежи беше разпространен видеозапис на една порочна практика, която бяхме позабравили в 
последните години - избраният председател на правната комисия Радостин Василев беше сниман да гласува с карта на 
колега. Подобни практики са не просто грозни, те рушат доверието още повече още от първите дни на този парламент", 
каза Тома Биков. 
Той изрази надежда час по-скоро да бъдат въведени биометричните данни, които по силов път да прекратят подобен тип 
действия.  
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"Странно е, че тези практики могат да се върнат и толкова автентично да бъдат прилагани от колеги, които дори за пръв 
път са в Народното събрание", коментира Биков.  
"Вероятно се объркахте и нямахте предвид мен", отговори в лично обяснение Радостин Василев от "Има такъв народ".  
От началото на тази седмица Народното събрание работи с електронната система за гласуване, която беше преместена 
отново в старата сграда на парламента, но до снемане на биометричните данни от депутатите се гласува с карти.  
 
√ Остават 11 дни до крайния срок за подаване на данъчна декларация за доходите  
5 май е крайният срок, в който всички физически лица, задължени да подадат данъчна декларация за миналогодишните 
си доходи, както и да платят данъка за довнасяне, ако имат такъв. От Приходната агенция съветват да не чакаме 
последния момент.   
"Хората, които заради пандемията от Covid-19 са работили повече от половин година от дома си в България за 
чуждестранен работодател през 2020-та, трябва да подадат данъчна декларация. Независимо че работодателят е 
регистриран в чужбина, ако сме положили труд за него от дома си в България, трябва да декларираме получените 
доходи", каза за БНР говорителят на Националната агенция за приходите Росен Бъчваров. 
Ако сме продали лична вещ по интернет, няма необходимост да декларираме дохода, обясни Бъчваров. "Стар 
велосипед, два телевизора, мобилните телефони на семейството, детските играчки, столчета и т.н. са вещи, които 
всъщност са купени, за да бъдат потребени и независимо, че една вещ е поръчана по интернет и се е оказала малка или 
голяма, последващата ѝ препродажба на същата тази вещ, също е лична и също не влече данъчни последици", поясни 
Бъчваров.  
При търговията обаче нещата стоят по различен начин. "Когато правите нещо по занятие, купувате вещта с цел да го 
препродадете. Правите го постоянно - т.е. системно, професионално е съвсем различна хипотеза, която въвежда 
задължението да се декларира този доход като доход от търговска дейност. Да се попълни приложението за търговска 
дейност и да се платят 15% данък, какъвто плащат едноличните търговци", уточни той.  
От данъчните не очакват опашки в последните дни на кампанията, тъй като и тази година се запазва тенденцията за 
масово подаване на предварително попълнени декларации с ПИК. Вече са издадени над един милион и 100 000 
персонални кода. Ако сте изгубили или забравили своя ПИК, трябва да се свържете с кол-центъра на НАП на телефон 
0700 18 700 и да заявите той да бъде блокиран. По същия канал може да бъде заявено и издаването на нов ПИК. "По 
обясними причини обаче, това трябва да се случи физически в някои от офисите на НАП, без значение кой", коментира 
още говорителят на НАП.  
 
√ И тази година без военен парад на Гергьовден  
Традиционният военен парад в София на 6 май ще бъде заменен с пеши строй пред паметника на Незнайния войн. Там 
ще бъде извършен и водосвет на знамената на българската армия, а в небето над София ще прелетят самолети на 
Военновъздушните сили. Миналата година парад нямаше заради Covid-мерките, а тази година мястото е било избрано, 
за да няма струпване на хора, предава БНР.  
По традиция в навечерието на празника – на 5 май, в столицата ще се проведе празничен концерт на Представителния 
ансамбъл на въоръжените сили и Гвардейския представителен духов оркестър. С оглед на спазването на 
противоепидемичните мерки концертът ще се състои на откритата сцена на алеята на бележитите българи в Борисовата 
градина.  
В празничния ден военнослужещи от Българската армия ще представят бойни способности. Демонстрации ще има в 
Казанлък, Варна, на полигона "Црънча" и авиобазата "Граф Игнатиево".  
В Казанлък, в района на 61-а механизирана бригада военнослужещи ще демонстрират способности с бойната техника на 
въоръжение на Сухопътните войски. Ще бъдат показани бойни машини на пехотата, танкове Т-72, 122 мм самоходна 
гаубица "Гвоздика", минохвъргачка "Тунджа", зенитно-ракетен комплекс "Оса", бронирани леки автомобили с повишена 
проходимост "Мерцедес", бронирани машини "Хамър", бойни бронирани колесни машини "Commando select" и 
"Guardian" и др. 
На Морската гара във Варна военнослужещите от ВМС ще покажат елементи от операция за опазване на морската 
сигурност, а в Учебния център "Црънча" силите за специални операции ще демонстрират способности при провеждане 
на специално разузнаване и действия за обезвреждане на терористи.  
Ще бъдат изпълнени парашутни скокове от малка височина и полети на бойната авиация в района на авиобаза "Граф 
Игнатиево". 
Заради Covid мерките от министерството на отбраната уточняват, че мероприятията не са публични. Пред сградата на 
Администрацията на президента в столицата ще бъде извършена тържествена смяна на почетния гвардейски караул.  
 
√ Рекламираме се като безопасна дестинация за лято 2021 с видеоклипове на четири езика  
Министерството на туризма започва рекламна кампания под наслов "Безопасно Лято 2021", съобщиха от ведомството. За 
целта са изработени рекламни видеа на четири езика - български, английски, немски и иврит, които ще бъдат 
разпространявани на всички структуроопределящи и приоритетни за страната ни пазари. 
България предприема всички необходими мерки за най-висока сигурност, така че гостите да се чувстват защитени и 
сигурни по време на престоя си у нас. Спазването на санитарно-хигиенните предписания е едно от ключовите условия 
страната ни да запази "зеления печат за безопасност и хигиена" (Safety and hygiene travel stamp), издаден от Световния 
съвет за пътувания и туризъм (WTTC), посочват от министерството на туризма.  
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Рекламните клипове ще бъдат разпространявани по основните комуникационни канали в повече от 18 приоритетни 
пазара, български посолства и туристически представителства, така че да стигнат до възможно най-голям кръг от хора.  
 
√ 11 страни от ЕС са против исканията на Брюксел за повече правомощия в социалната сфера  
Преди срещата на върха на лидерите на ЕС в Порто, фокусирана върху социалните въпроси, 11 страни членки, 
включително България, излязоха със съвместно изявление, в което предупреждават Лисабон и Брюксел да зачитат 
националните правомощия при разработването на политики в области като трудовата политика и заетостта, пенсиите, 
образованието и грижите за децата, пише европейската редакция на Politico, цитирана от Агенция "Фокус". 
Както пише изданието, въпреки че страните не стигат до там да кажат на Португалия да се откаже от целите си за срещата 
на 7 май, това е „грубо предупреждение“, че 11-те смятат, че „социалното дистанциране не е само за времето на 
пандемията, но важи и за правенето на политики“. Изявлението, според мнението на Politico, е и неофициален, но 
ясен вот на недоверие към Европейската комисия за начина, по който управлява коронавирусната криза и знак на 
нежелание да се даде по-голяма власт на Брюксел.  
„Целевите действия на ниво ЕС могат да допълнят националните действия, но всяко действие на равнище ЕС трябва да 
зачита изцяло разделението на компетенциите на Съюза, неговите държави-членки и социалните партньори. Всяка 
инициатива на ЕС в тези области трябва да бъде в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност и се 
нуждае от внимателно обмисляне на различните национални условия, предизвикателства и институционална структура. 
Определянето на заглавни цели на ниво ЕС би могло да помогне за насочване на националните дебати, политики и 
реформи“, се посочва в изявлението.   
Изявлението - под формата на т.нар. „нон-пейпър“ е одобрено от Австрия, България, Дания, Естония, Финландия, 
Ирландия, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия и Швеция.  
Групата включва по-специално всички членове на така наречената пестелива четворка - Австрия, Дания, Нидерландия и 
Швеция - които сформиха важен алианс миналата година, когато настояха да се ограничи увеличението на бюджета на ЕС 
и да се ограничи размера на общия дълг, използван за финансиране на фонда за възстановяване след пандемията. Но 
широката гама от други участващи държави показва, че съпротивата да се даде по-голяма власт на ЕС в социалната 
политика не е само в сферата на паричната политика.  
Португалският министър-председател Антонио Коща е един от най-видните лидери на социалдемократите в ЕС и той 
отдавна има амбиции да използва шестмесечното председателство на своята държава в Съвета, за да подчертае 
чувствителността му по въпросите на социалното благосъстояние. Коща обяви срещата на върха с фанфари и дори 
анонсира плановете си да предаде на живо голяма част от процедурите на срещата на върха, за да даде на „хората в 
Европа възможност да се включат в дискусиите, които ще повлияят на ежедневието им, като например, работни места, 
справедливи условия на труд, равни възможности, по-добро здравеопазване и социална защита“, се казва в 
прессъобщение на Лисабон.  
Лидерите на Европейския съвет приеха европейски стълб на социалните права на подобна среща на върха в Гьотеборг, 
Швеция, през ноември 2017 г. Мария Жоао Родригес, португалски член на Европейския парламент по това време, беше 
движеща сила зад инициативата и предстоящото събитие в Порто се смята за последващо усилие за гарантиране, че 
целите от 2017 г. са в сила.  
Германският канцлер Ангела Мекел не присъства на социалната среща на върха през 2017 г., разгневявайки Родригес и 
някои други официални лица, които приеха това като сигнал, че лидерът на най-богатата и мощна държава в Европа не 
смята социалната политика за приоритет.  
Португалското председателство не отговори веднага на искане за коментар.  
В своя неофициален документ 11-те страни все пак изказват похвали за самата среща на върха в Порто и за „плана за 
действие“, изготвен от Комисията. 
„Предвид пандемията на COVID-19, която има големи социално-икономически последици за всички държави-членки и 
предстоящия двоен цифров и зелен преход, Социалната среща на върха идва своевременно“, пишат те. „Планът за 
действие по стълба на социалните права от Комисията е добре дошъл принос към дискусиите.“  
Акцентът на 11-те държави върху първенството на държавните политики в социалната политика подчертава опасенията в 
столиците на ЕС от възможността за предоставяне на повече правомощия на Комисията, която иска да налага решенията 
си в все повече сфери, като едно от предложенията е създаване на Европейски здравен съюз.  
Но провалът на Комисията в управлението на ваксинационната стратегия на ЕС, включително предварителните 
споразумения за покупки на препарати, за които някои държавни и правителствени ръководители на ЕС казват, че са 
небрежно изготвени, са аргумент за столиците да не позволят предоставянето на повече власт на Брюксел в сфери, за 
които избирателите държат отговорни националните власти.  
В своя неофициален документ страните подчертаха значението на създаването на работни места и преквалификацията и 
образованието за работниците, особено в сектори, засегнати от изменението на климата или технологичното развитие.  
 
√ ЕС иска да бъде „зад волана“ в производството на чипове  
Европа ще се стреми да увеличи производствения си капацитет в стратегически сектори като този на чиповете, без обаче 
да се изолира от глобалните вериги за доставки. Това заяви пред Ройтерс  еврокомисарят за вътрешния пазар Тиери 
Бретон. 
Бретон ще се срещне с главният изпълнителен директор на Intel Пат Гелсингър в Брюксел следващия петък и ще проведе 
видео разговор с Мария Марсед, президент на европейския отдел на TSMC. 
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„Засилването на нашата автономия не означава да се изолираме в свят, където веригите за доставки са глобални", 
коментира Бретон пред агенцията. 
„В паралел с прочуването как да увеличим капацитета на Европа ще продължим да изграждаме мостове с международни 
партньори – само че ние ще бъдем зад волана“, каза още еврокомисарят. 
Източници в Брюксел твърдят, че Бретон иска да привлече водещ производител на чипове, който да създаде голям завод 
за производство на полупроводници в ЕС. Това би помогнало за осъществяването на амбицията на Еврокомисията да 
получи достъп до най-модерните производствени технологии през идното десетилетие. 
Гелсингър, който пое поста на главен изпълнителен директор на Intel през януари, вече изрази желание да създаде 
фабрика за производство на чипове в Европа като част от стратегията си за трансформация на компанията в глобален 
лидер както в дизайна, така и в сглобяването на полупроводници. За целта Intel ще започне да играе и ролята на 
„леярна“ (компаниите, които на практика произвеждат чиповете) или производствен партньор за фирмите, които са 
фокусирани върху дизайн на чипове. 
Според източниците на Ройтерс от Брюксел обаче Бретон се надява да привлече тайванската компания TSMC, която е 
лидер в производството на чипове и разполага с най-модерните технологии. 
 
√ Ваксинираните американски туристи ще могaт да пътуват в ЕС  
Туристите от САЩ ще имат правото да посещават Европейския съюз в идните месеци, при условие че са ваксинирани 
срещу ковид. Това заяви в интервю за "Ню Йорк таймс" преседателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, предаде БТА. 
"Американците, доколкото виждам, използват ваксините, одобрени от Европейската агенция по лекарствата", каза тя. 
"Това ще им позволи свободно придвижване и свободно пътуване до Европейския съюз". 
"Едно нещо е ясно: 27-те държави членки ще приемат безусловно всички, които са имунизирани с ваксини, одобрени от" 
агенцията, увери Фон дер Лайен. 
Председателката на Еврокомисията не уточни кога точно ще стане това, но според вестника новите правила могат да 
влязат в сила това лято. 
Европейската агенция по лекарствата е одобрила и трите ваксини, ползвани в САЩ: Moderna, Pfizer / BioNTech и Johnson 
& Johnson. 
Подновяването на пътуванията ще зависи "от епидемичната обстановка, но ситуацията се подобрява в САЩ, както и, 
надяваме се, в Европейския съюз". Фон дер Лайен отбеляза огромния напредък на Съединените щати, които са на път да 
ваксинират 70 процента от възрастното си население до средата на юни. 
Пандемията унищожи туристическия бизнес на европейския континент, защото редица страни от ЕС затвориха границите 
си за пътувания, които не са от първа необходимост. 
 
√ Китай ще започне да намалява потреблението на въглища от 2026 г.  
Китай ще започне постепенно да намалява потреблението си на въглища от 2026 г. като част от усилията за съкращаване 
на вредните емисии, заяви президентът Си Цзинпин на срещата на световните лидери за климата, свикана от президента 
на САЩ Джо Байдън, предаде Ройтерс. 
Във видеовръзка Си каза, че Китай се е ангажирал да развива зелена енергетика и да модернизира своята зависима от 
въглищата енергийна система, която е внушителен източник на емисии, спомагащи за глобалното затопляне. 
Ще ограничаваме стриктно увеличението в потреблението на въглища в периода на 14-я петгодишен план (2021-2025 г.) 
и поетапно ще го намаляваме през следващия петгодишен период (2026-2030 г.), отбеляза той. 
От казаното от президента става ясно, че потреблението на въглища в Китай - най-мащабното в света - ще достигне 
кулминация през 2025 г. и ще започне да спада едва тогава. 
Миналата година Си вече обеща китайските вредни емисии да достигнат пик преди 2030 г. и да направи страната 
"въглеродно неутрална" до 2060 г. 
"Китай се ангажира да премине от въглероден пик към въглеродна неутралност за много по-кратко време от много други 
развити страни, а това изисква сериозни усилия от наша страната", заяви президентът на срещата на върха. 
По-рано вчера обаче САЩ и други страни набелязаха по-високи цели за съкращаване на емисиите и се очакваше Китай да 
огласи по-амбициозни намерения. 
"За съжаление голямата пропаст между виждането на Китай за въглеродна неутралност и реалността на това, което 
обявиха днес, остава, каза бившият премиер на Австралия и президент на неправителствената организация "Азиатско 
дружество" Кевин Ръд. 
На брифинг с журналисти китайски представители подчертаха, че целите на страната и така са вече много обременяващи, 
предаде БТА. 
Китай безспорно се надява да се раздели със своята свръхзависимост от изкопаемите горива, а за да постигнем целите си 
за 2030 г., трябва да решим въпроса с топлоелектрическите си централи на въглища, посочи Су Вей, заместник генерален 
секретар на държавната агенция за планиране. 
Китайският енергиен регулатор каза, че има за цел да свие дела на въглищата в енергийния си микс под 56 процента тази 
година, но страната си остава една от изключително малкото големи икономики, които продължават да одобряват нови 
въглищни проекти. За момента нямаме друг избор, каза Су Вей. 
 
√ Руската национална банка повиши основния лихвен процент за втори път от началото на годината  
Банката на Русия повиши основния си лихвен процент за втори пореден път тази година - от 4,5%  до 5%, става ясно 
от съобщение след заседание на съвета на директорите на регулатора, цитирано от ТАСС. 

https://tass.ru/ekonomika/11228057
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"Темпът на растеж на потребителските цени и инфлационните очаквания на населението и бизнеса остават високи. 
Възстановяването на търсенето става все по-стабилно и в редица сектори надхвърля възможностите за увеличаване на 
производството", посочва регулаторът. Централната банка ще оцени възможността за по-нататъшно увеличение на 
ключовия лихвен процент на следващите срещи, се казва в съобщението. 
Увеличението на ключовия лихвен процент ще спомогне за повишаване на привлекателността на депозитите, посочват от 
Централната банка. 
Решенията, взети от Банката на Русия за повишаване на ключовата ставка и увеличаването на доходността на ОФЗ 
(федерални заемни облигации) от началото на тази година, ще доведат до увеличаване на лихвените проценти по 
заемите и депозитите в бъдеще. Това ще увеличи привлекателността на банковите депозити за население, защита на 
покупателната способност на спестяванията и осигуряване на балансиран растеж на кредитирането, се казва още в 
съобщението.  
Средният максимален лихвен процент по депозитите в рубла в 10-те най-големи банки в Руската федерация, привличащи 
най-голям обем депозити, се е увеличил до 4,63% през първите десет дни на април 2021 г. 
Банката на Русия започна да публикува прогнозата си за траекторията на промяната на ключовия лихвен процент, 
включително и другите макроикономически показатели. Средно през 2021 г. ключовият процент ще бъде в диапазона от 
4,8-5,4%, става ясно от материалите на регулатора. През 2022 г., средно годишно, прогнозният диапазон за траекторията 
на ключовата ставка ще бъде 5,3-6,3%, а през 2023 г. ще е 5-6%.  
 
√ Eврото прехвърли прага от 1,21 долара  
Курсът на еврото прехвърли прага от 1,21 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2117 долара - най-висока 
стойност от около два месеца. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,2066 долара. 
 
√ Борсите в Европа се оцветиха в червено в последната сесия за седмицата  
Европейските акции в петък бяха на път да запишат първи седмичен спад в рамките на осем седмици, след като 
нарастващият брой на заразените с коронавирус в световен мащаб засенчи по-силното от очакваното възстановяване на 
бизнес активността в Еврозоната, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 1,63 пункта, или 0,37%, до 438 пункта. Бенчмаркът е на път да 
регистрира седмичен спад от 0,8%. Немският показател DAX спад от 50,06 пункта, или 0,33%, до 15 270,46 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 31,41 пункта от стойността си, или 0,45%, достигайки ниво от 6 
906,83 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 13,37 пункта, или 0,21%, до 6 253,91 пункта. 
Пазарите на практика на отразиха данните за възстановяването на бизнес активността в Еврозоната през април. 
Според предварителните резултати от проучването на агенция IHS Markit, индексът на мениджърите по доставките PMI, 
измерващ общата бизнес активност в региона на единната валута, нараснал до 53,7 пункта през април спрямо 53,2 
пункта през март. Същевременно с това индексът PMI за сектора на услугите, който е доминиращ в блока, нарасна до 
50,3 пункта от 49,6 пункта през предходният месец. Така той премина границата от 50 пункта, която разделя свиването от 
растежа. 
Същевременно с това фабриките в Еврозоната са регистрирали най-силната си активност от началото на прочуването 
през 1997 г. Промишленият PMI се е повишил до 63,3 пункта през април спрямо 62,5 пункта през март. 
Нагласите на световния пазар бяха помрачени след новината, че американския президент Джо Байдън планира да 
увеличи данъците върху капиталовите печалби за богатите – предложение, което според анализаторите трудно ще мине 
в Конгреса. 
Междувременно Индия отчете най-големият брой на заразени с COVID-19 за един ден, докато Япония се готви за 
обявяване на извънредно положение в Токио, Осака и две други префектури. 
„Виждаме страхове от трета вълна на вируса в много части на света. Това ще се отрази на темпото, с което индексите ще 
растат“, коментира Сузана Стрийтър, старши инвестиционен и пазарен анализатор в Hargreaves Lansdown. 
Акциите на испанската фирма Allfunds в първия ден от търговията и на борсата, подкрепяйки IPO пазара, след 
разочароващият борсов дебют на Deliveroo от миналия месец. 
Цената на книжата на германския автомобилен гигант Daimler поскъпна с 1,25%, след като компанията отчете чиста 
печалба от 4,4 млрд. евро за първото тримесечие на годината. Тп също така повиши прогнозата си за печалба за цялата 
2021 г. 
Акциите на италианската група за луксозни стоки Tod’s поскъпнаха с 8,73%, след като LVMH обяви, че ще увеличи дела си 
в компанията на 10%. 
Книжата на медийния гигант Vivendi поскъпна с 3,07% на фона на силното представяне на музикалното си подразделение 
Universal Music. 
До момента 10% от компаниите от STOXX 600 са представили финансовите си отчети за първото тримесечие, като 67% от 
тях са надминали очакванията, сочат данни на Refinitiv. Те се представят средно с 51% по-добре от прогнозите на 
анализаторите. 
Загуби на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха понижения в четвъртък, след като в медиите се появи информация, че 
президентът Джо Байдън подготвя по-високи данъци върху капиталовата печалба за богатите, предаде Си Ен Би Си. 
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Промишленият индекс Dow Jones завърши сесията със спад от 321,41 пункта, или 0,94%, до 33 815,9 пункта, като в по-
ранните часове на търговията беше на червено с 420 пункта. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 изтри 
печалбите от предходната сесия, след като се понижи с 38,44 пункта, или 0,92%, до 4 134,98 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq отчете спад от 38,44 пункта, или 0,92%, до 4 134,98 пункта. 
До тези резултати се стигна, след като в четвъртък следобед Блумбърг съобщи, че Байдън планира увеличение на данъка 
върху капиталовата печалба до 43,4% за най-богатите американци. Той смята да увеличи налога до 39,6% за тези, които 
печелят 1 млн. долара или повече. В момента данъкът при тях е 20%. 
„Предложението на Байдън на практика удвоява данъка върху капиталовите печалби за тези, които изкарват по 1 млн. 
долара“, коментира Джак Облин от Cresset Capital Management. „Това е значителен ръст на разходите за дългосрочните 
инвеститори. Очаквайте разпродажби през тази година, ако инвеститорите помислят, че предложението може да се 
превърне в закон през следващата година“, добави той. 
Акциите на растежа бяха подложени на натиск заради новината за намеренията на администрацията на Байдън, като 
книжата на Tesla и Amazon поевтиняха съответно с 3,28% и 1,58%. 
Същевременно с това цената на книжата на Southwest Airlines се понижи с 1,56%, въпреки че авиопревозвачът заяви, че 
наблюдава ръст на резервациите за туристически полети. Компанията също така отчете по-малка от очакваното загуба за 
първото тримесечие. 
Акциите на химическия гигант Dow Inc. поевтиняха с 6%, въпреки че отчете на компанията надмина прогнозите на 
анализаторите за печалба и приходи. 
До момента сезонът на отчетите върви по-добре от очакваното, но силните данни не са достатъчни, за да подкрепят и без 
това нагорещения пазар, който наскоро достигна нови рекордни върхове. 
Пазарите бяха подкрепени и от по-добрите данни за заетостта. Министерството на труда съобщи в четвъртък, че броят на 
подадените за първи път заявления за помощ при безработица е достигнал 547 хил. през седмицата до 17 април. 
Анализаторите, анкетирани от Dow Jones, очакваха 603 хил. заявления. 
Ръст в Азия 
Основните индекси на водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в петък, след 
като вчера Европейската централна банка запази паричната си политика без промяна, предаде Ройтерс. 
Печалбите обаче бяха ограничени от новината, че Джо Байдън смята да увеличи данъците върху капиталовата печалба за 
богатите американци. 
Токийският Nikkei 225 бе единственият водещ измерител, който се оцвети в червено, записвайки спад от 167,54 пункта, 
или 0,57%, до 29 020,63. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 9,05 пункта, или 0,26%, до 3 474,17 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite напредна с 10,36 пункта, или 0,45%, до 2 298,55 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng добави 323,41 пункта към стойността си, или 1,12%, завършвайки търговията при ниво от 29 078,75 пунта. 
Южнокорейският показател Kospi се повиши с 8,58 пункта, или 0,27%, до 3 186,1 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 регистрира ръст от 5,3 пункта, или 0,08%, до 7 060,7 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX 
отчете спад от 0,15 пункта, или 0,03%, до 519,03 пункта. BGBX40 се понижи с 0,07 пункта, или 0,06%, до 117,424 пункта. 
BGTR30 изтри 0,42 пункта от стойността си, или 0,07%, достигайки ниво от 562,79 пункта. BGREIT се задържа без промяна 
на ниво от 145,70 пункта. 
 
Икономически живот 
 
√ Без германски туристи през май и юни по морето  
Германските туроператори са анулирали почивките до България за началото на летния сезон, обявиха представителите 
на компаниите у нас по време на започналия Черноморски туристически форум, пише „Сега“. 
По думите на Калин Сутев, управител на “Дестинейшън Туристик Сървисис”, всички пътувания за май и юни до България 
са анулирани и пренасочени от германския туроператор DER Touristik. 
Авиокомпанията „Бългериън ер чартър“ също е прекратила полетите от Германия до летищата Варна и Бургас до края на 
юни. Наскоро това са сторили и британските туроператори. 
Две са големите причини за отказите – влизането на България в тъмночервената зона на германския Институт „Роберт 
Кох“, в която попадат страните с висок риск за разпространение на Ковид-19, както и това, че здравните власти у нас още 
не са внесли яснота за правилата, по които ще работи туристическата индустрия в условия на продължаваща епидемия. 
“За немския пазар ни крепи възможността за last minute програми за юли, август и септември, ако успеем да излезем от 
червената зона до средата на май. За тогава са очакванията и за големите обеми”, коментира Сутев. 
България не се класира сред 10-те най-желани дестинации за лято 2021, показва проучване на DER Touristik сред 
германските туристически агенции, цитирано от изданието. Основните записвания са за почивки във вътрешността на 
Германия, в Австрия, Швейцария, Италия, Испания, Гърция, Кипър, Италия и Хърватия. 
Според Нина Чамова, генерален мениджър на „Сънтурс“, Гърция, Турция и Кипър се рекламират много добре като 
безопасни дестинации, докато България няма никаква кампания в тази посока.  
Иван Грошев, управител на МТС България, смята, че и тази година няма да има раздвижване на руския пазар. 
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Британският концерн Jet2Holidays вече отложи програмата си за 24 юни и анулира всички почивки за началото на сезона. 
Грошев очаква България да попадне в жълтия коридор във Великобритания, което означава да не е сред безопасните 
дестинации за пътувания през лятото. 
 
√ Пандемията намали рязко отработените часове през 2020-та 
 

 
 
Индексите на реално отработените часове през 2020 година са пореден израз на ковид пандемията. Мерките за 
ограничаване на разпространението й са имали пряк или косвен ефект върху броя на работните часове на заетите хора. 
В ЕС през четвъртото тримесечие на 2020 г. индексът на общите реално отработени часове (изчислен с помощта на 2006 
г. като референтен с индекс от 100 точки) е спаднал до 96,8 индексни пункта от 101,8 пункта година по-рано, съобщава 
Евростат. Това съответства на спад от -5,0 индексни точки. По-значителен спад се наблюдава през второто тримесечие на 
2020 г., когато индексът се е сринал до най-ниското ниво от 85,9 индексни пункта (общ спад от -15,9 индексни пункта), 
преди да се повиши отново през следващото тримесечие. 
Сферата на услугите и продажбите претърпя най-голям спад в броя на отработeните часове през четирите тримесечия на 
2020 г. (в сравнение със същото тримесечие на 2019 г.). На ниво ЕС работното време на работниците от тази група 
професии е спаднало с -8,5% през първото тримесечие на 2020 г. (в сравнение със същото тримесечие на 2019 г.), -28,7% 
през второто тримесечие, -7,7% и -16.2% съответно през третото и четвъртото тримесечие. 
Във всички държави-членки на ЕС се наблюдава спад в броя на отработeните часове във въпросните дейности. 
Единствените изключения са Люксембург и Румъния, където е отчетено увеличение през първото тримесечие на 2020 г. 
(+ 7,8% и + 2,1% съответно), както и Дания и Естония, които отчитат увеличение съответно от + 0,5% и + 1,5% през третото 
тримесечие. 
България стои стабилно, като са първото тримесечие спадът е минимален, а през останалите сме по-далеч от най-
негативните показатели. 
Изследвайки разликата между половете, спадът в общия брой на реално отработените часове е по-ясно изразен при 
жените, отколкото при мъжете; общият реално отработен час на основната работа е спаднал с -6,1 индексни пункта за 
жените, докато броят на часовете е спаднал с -4,3 индексни пункта за мъжете. 
 
√ Експерти синтезираха в сайт 40-годишната история на АЕЦ "Белене"  
Неправителствената организация „Български атомен форум“ (БУЛАТОМ) разработи и пусна сайт, в който синтезирано се 
представя цялата почти 40-годишна история на АЕЦ „Белене“. 
Изтъква се, че поради липса на активна проектна организация за АЕЦ Белене, обществото е лишено от източник на 
публично-достъпна информация за историята, характеристиките, и перспективите на този проект. 
Затова с разработката на този сайт БУЛАТОМ си поставя за цел предоставяне на обществото на синтезирана актуална 
публична информация, под формата на интерактивна обществено достъпна интернет базирана платформа, посветена на 
проекта за изграждане на АЕЦ Белене. 
Уточнява се, че въпросната информация отразява в достатъчна степен основните характеристики на проекта, станали 
обществено достъпни през годините, без БУЛАТОМ да се ангажира с отговорност за основанията и достоверността на 
анализите, използвани като основа за публикуване на използваните публични източници. 
Една от секциите в сайта е именувана „Защо АЕЦ Белене“, в която авторите посочват: 

https://www.beleneproject.bg/home
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• Проектът на АЕЦ Белене представлява трето поколение на най-често използваните ядрени реактори в света – 
реактори с вода под налягане с развита концепция за пасивна и активна безопасност и доказана надеждност при 
екстремни комбинации от външни въздействия.  

• Проектът е в голяма степен на готовност за реализация, включително завършена подготовка на площадката и 
наличност на основното оборудване за реакторната установка за предвидените два блока.  

• Изграждането на АЕЦ Белене съгласно одобреният ОВОС и разработен технически проект, с обща мощност от 
2000 MW и 60 години срок на експлоатация, ще спести на човечеството: 

• 1 милиард и 52 милиона тона въглероден двуокис; 

• 7 милиона тона серни окиси и почти 2 милиона тона азотни окиси; 

• 762 хиляди тона прах. 

• 51% от всички българи подкрепят изграждането на АЕЦ Белене. 
Авторите дават връзка и към сайта с информация за изграждане на ядрена мощност на одобрената нова площадка край 
Козлодуй. 
 
√ Ердоган подава ръка на Армения?  
Изненадващ ход предприе президентът на Турция, Реджеп Тайип Ердоган, след като американският му колега Джо 
Байдън последва решение на Сената и призна арменския геноцид – тема, по която традиционно Турция реагира винаги 
много остро. 
По информация на Anadolu Agency, цитирана от Blacksea-Сaspia, Ердоган е изпратил послание до Патриарха на арменците 
в Турция – Саак Машалян. 
„Нашите народи векове са живели в мир по тези земи. Ние не трябва да  допускаме да се забравя културата на 
съвместно съществуване на турци и арменци, обогатявала се в течение на стотици години и смятана за пример за 
цялото човечество”, се казва в посланието на турския държавния глава. 
Ердоган изтъква още, че турците и арменците са длъжни да продемонстрират способност да преодоляват всички 
препятствия. 
„С уважение почитам паметта на арменците от Османската държава, загинали в сложните условия на париода на 
Първата световна война и изразявам съболезнования на внуците им”, заявява турският презиздент. 
Той е подчертал, че опитите на определени кръгове да политизират (събитията от 1915 година) и да ги превърнат в 
оръдие за натиск върху Анкара не са носили полза до сега. 
Ердоган призовава към развитие на връзките с Армения въз основа на принципите на добросъседството и на вазимното 
уважение. 
„След урегулирането на Карабахската криза, ние на висок глас заявихме за готовността си а развиваме връзките с 
Армения. Днес аз отново повтарям този призив”, заключава Ердоган. 
Припомняме, Турция активно помогна на Азербайджан в последния военен конфликт с Армения, когато именно Баку си 
върна редица територии в Нагорни Карабах. 
В контекста обаче на стремежа на Анкара да поддържа добри отношения със страните от региона, целящи максимално 
активизиране на икономическите връзки, днешната протегната ръка на Ердоган към Ереван е от особено значение като 
първа стъпка по пътя на вероятно дълъг процес, стимулиран преди всичко от възможността за адекватни бизнес 
отношения. 
 
Cross.bg 
 
√ Възможно е Путин и Байдън да се срещнат през юни  
"Възможно е руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Джо Байдън да се срещнат през юни", заяви 
служител на Кремъл, цитиран от информационната агенция РИА Новости, предаде Ройтерс. 
Служителят, Юрий Ушаков, поясни, че все още не е взето твърдо решение за провеждането на срещата. Взимането на 
окончателно решение за срещата зависи от много фактори, каза още Ушаков, който беше посланик на Русия в 
Съединените щати от 1998 до 2008 г. 
Той изтъкна, че от американска страна има сигнали за намерение за провеждането на среща между двамата лидери, но 
отбеляза, че не се водят обсъждания на работно ниво за организирането на подобно събитие. 
Отделно от Ушаков, руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от РИА Новости, заяви днес, че предложението на 
Байдън за среща с Путин е било възприето позитивно и в момента се обмисля, отбелязва Ройтерс. 
По-рано този месец Байдън проведе телефонен разговор с Путин с цел да намали напрежението, предизвикано от 
струпването на руски войски на границата с Украйна, и му предложи среща, на която да обсъдят спорните въпроси, 
припомня Ройтерс. 
Отношенията между Русия и САЩ се влошиха още повече, след като миналия месец в интервю с журналист 
американският президент Байдън изрази съгласието си с твърдението, че Путин е убиец, отбелязва Ройтерс. 
Въпреки протестите на Москва, Съединените щати въведоха този месец серия от нови санкции срещу Русия заради 
предполагаемата й намеса в американските президентски избори миналата година, кибератаките, агресията срещу 
Украйна и други прояви, които намират за злонамерени, отбелязва Ройтерс. 
Путин взе участие миналата седмица във виртуална среща за климата, организирана от Байдън. 
 
 

https://npp-nb.bg/
https://blacksea-caspia.eu/
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Как ще продължи управлението на епидемията от коронавирус у нас и ще успеят ли новите партии в парламента 
да се разберат за правителство - гост депутатът от Демократична България и председател на здравната комисия в 
парламента д-р Александър Симидчиев; 

- Пореден неуспешен опит за сближаване на позициите с Република Северна Македония. Какви са спънките за 
намиране на компромис по спорните въпроси от общата ни история - в студиото проф. Ангел Димитров, 
съпредседател на смесената българо-македонска комисия; 

- Какви са причините за инцидента с автомобилния състезател Георги Георгиев-Гецата, който загина на финала на 
Планинското рали в Благоевград - говорят експертите; 

- На живо: Защо жители на столичен квартал сами запълват дупките по улицата си; 
Нова телевизия, „Здравей, България" 

- Битката за златните статуетки; 
- Изцяло машинно гласуване, видеонаблюдение и вот по пощата. Ще има ли нови правила на следващите 

избори?; 
- След трагичния инцидент на планинското рали „Благоевград". Какви са версиите за катастрофата и кой е 

отговорен за смъртта на състезателя Георги Георгиев? 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Председателят на бюджетната комисия в парламента предупреждава: Брюксел нервно ще приеме плана за 
възстановяване от служебно правителство; 
в. Труд - Слави нямал правителство; 
в. Телеграф -  3000 аборта по-малко в пандемията; 
в. Монитор - Великденската трапеза гълта минимум 70 лв.; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Изчисления на "24 часа" показват: По 1 млн. лева на месец ще пестим от депутатите, ако си резнат заплатите 
по сметките на Мая; 
в. 24 часа - Партиите вече избират три недели през юли за избори. Радев бави и оглежда за служебни министри; 
в. Труд - Възможна е нова ротация на класове след 17 май; 
в. Труд - Третият пик на заразата мина леко; 
в. Телеграф - Борисов пред министрите си навръх Цветница: Карат ни да работим, докато тече задкулисието; 
в. Телеграф - За Великден: Заливат ни с евтини гръцки свещи; 
в. Монитор - Пандемията свива наполовина пътниците в новото метро; 
в. Монитор - Средният ипотечен кредит удари 115 000 лева; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Любен Дилов, депутат от гражданската квота на ГЕРБ-СДС: Идея да се управлява няма. По стара българска 
традиция сме на път да изберем не по-малката, а двете злини; 
в. Труд - Красен Станчев, председател на Съвета на Института за пазарна икономика, пред "Труд: Черно море може да ни 
осигури ток за 50 години; 
в. Телеграф - Шефът на Асоциацията на българските застрахователи Константин Велев: Помощ при пътуване покрива и 
COVID-19; 
в. Монитор - Проф. Паскал Желязков, изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ): За 
три месеца и половина направихме над 49 500 проверки; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Радев ще бави втория мандат до дни, докато 45-ото НС гласува законите си; 
в. Труд - Чака ли ни инфлация в края на годината; 
в. Телеграф - След кръчмите дойде ред и на училищата; 
в. Монитор - Дай хартията само! 
 
√ Предстоящи събития в страната на 26 април 
София 

- От 9.30 часа на територията на 81 СУ „Виктор Юго" пожарникари, доброволци и представители на БЧК ще 
проведат мащабно тренировъчно и демонстрационно занятие. 

- От 11.00 ч. ще проведе извънредно онлайн заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество за 
обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за 
пенсиите и осигурителния стаж. 

- От 11.00 ч. в пространството зад музея Земята и хората в Южния парк представители на работодателите и 
синдикатите ще участват в засаждането на нови дръвчета и с едноминутно мълчание ще бъде почетена паметта 
на загиналите при трудови злополуки български работници, както и на загиналите от COVID-19, при изпълнение 
на задълженията си лекари и специалисти по здравни грижи. 

- От 13.30 ч. ще се състои онлайн брифинг по теми от предстоящото на 26 - 29 април пленарно заседание на 
Европейския парламент. 
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- От 14.00 ч. Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет ще проведе извънредно заседание. 
- От 17.30 ч. в централата на ПП АБВ на ул. „Врабча" 23 в рамките на „Културен салон АБВ" ще бъде представена 

книгата на книгата на Георги Първанов (президент в периода 2002-2012 г.) „Пътуване към паметта". 
*** 
Асеновград 

- От 15.00 ч. в Градската библиотека ще бъде открита изложбата „Великденска седянка". 
*** 
Бургас 

- От 18.00 и от 19.30 часа в Културен дом на НХК Културна организация „ Арт ателие" и ПК „Ажур Пико" представят 
„Направихте ме на луд!". 

- От 19.00 часа в Драматичен театър „Адриана Будевска" ще започне „Свекърва". 
*** 
Варна 

- От 17.00 ч. в изложбената зала на ДА „Архиви" ще бъде открита изложба на Григорий Маркович Лебский. 
*** 
Видин 

- От 09.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
- От 11.00 ч. в Детския отдел на РБ „Михалаки Георгиев" ще се проведе Великденска работилница за 3D 

моделиране. 
- От 14.00 до 16.00 ч. в музей „Кръстата казарма" ще се проведе работилница за плъсти. 

*** 
Добрич 

- От 10.00 ч. в страницата на Младежки център - Добрич във „Фейсбук" ще бъдат представени кавър версии на поп 
хитове, изпълнени от участници на Студио за поп-рок певци „Сарандев". 

- От 10.00 ч. в СУ „П. Р. Славейков" ще се проведе неформално обучение на тема „Живот под водата". 
- От 16.45 ч. в зала 3 в Младежки център - Добрич ще се проведе мотивационна среща с ученици на ОУ „Христо 

Ботев" под надслов „Час по космонавтика". 
- От 13.00 ч. чрез платформата Zoom ще се проведе онлайн среща на Мрежата на образователните медиатори за 

създаване на календар на празниците, които се отбелязват в общността. 
*** 
Стара Загора 

- От 17.00 ч. пред сградата на Общината председателят на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) Иванка Сотирова, ще открие 
изложба и ще връчи наградите на победителите в конкурса за детска рисунка на тема „Подай ръка на доброто". 

- От 19.00 ч. в Драматичния театър ще се играе комедията „Пижама за шестима". 
*** 
Шумен 

- От 14.00 ч. в заседателната зала на ДКТ „Васил Друмев" – среща на тема Театрален фестивал "Нова българска 
драма", който ще се проведе от 11 до 16 май. 

 

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

