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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Inews 
 
√ Бизнесът: Планът за възстановяване да се направи бързо, за да ни одобрят сред първите 
Така само през лятото България би получила 1.5 млрд. лв. авансово, казва Васил Велев 
Икономическият и социален съвет (ИСС) прие резолюция, с която призовава към постигането на консенсус и 
своевременно внасяне на Плана за възстановяване и устойчивост, за да може България да е сред първата група 
одобрени за финансиране страни. 
Това заяви за БГНЕС заместник-председателят на съвета Васил Велев. 
Той подчерта, че внасянето на плана в първоначално определените срокове би позволило започване на неговото 
изпълнение, а през лятото на тази година България би получила 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. 
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. В резултат на предложения на 
ИСС са формирани три такива фонда – 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. Също така предлагаме да се увеличат средствата за 
човешките ресурси 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. Практически ще бъдат 
безлихвени", смята Васил Велев. 
"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. Банкеръ 
 
√ Въвеждането на еврото - (над) национална цел?! 
Смяната на лева с еврото върви по план. Само че по план, предложен от ГЕРБ. И е логично да се запитаме защо никой от 
т.нар. им опоненти не взема отношение по темата. Да не би тихомълком влизането в еврозоната да се е превърнало в 
национална цел?  
Или пък в наднационална, тоест от нашата нация нищо не зависи?! 
По време на тричасовото му изслушване в парламента в сряда (21 април) финансовият министър Кирил Ананиев 
очаквано отдели време на процеса по присъединяването ни към валутния блок. Топката му пуснаха именно от 
парламентарната група на ГЕРБ, които отправиха нарочното питане, сякаш само за да се похвалят с напредъка, постигнат 
през последния мандат на Бойко Борисов, когато страната ни бе приета във валутния механизъм ERM II (т.нар. "чакалня 
на еврозоната") и  в Европейския банков съюз. 
Отговорът на Ананиев бе, че националният план за въвеждане на еврото в България е в напреднала фаза. По документа 
се работело усилено, за да може да бъде спазен срокът за окончателното му изготвяне – 30 юни 2021 година. По думите 
на Ананиев  индикативната дата за членство във валутния съюз остава 1 януари 2024 г., а процесът вече е навлязъл в 
заключителната си фаза. Координационният съвет за подготовка на България за членство в еврозоната вече е сформиран 
и работи, съобщи финансовият министър в оставка.  
Ще припомним, че въпросният Координационен съвет бе създаден с решение на кабинета "Борисов 3" преди няколко 
месеца. Съветът има двама съпредседатели - управителя на БНБ и министъра на финансите.  
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В специализираната структура участват и ръководителите на експертни работни групи, заместник-министър на външните 
работи, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на вътрешните работи, председателят на 
ДАНС, заместник-министър на транспорта и член на политическия кабинет на премиера. При покана от управителя на 
БНБ и министъра на финансите в заседанията на Координационния съвет ще могат да се включат други държавни и 
общински институции, неправителствени организации и бизнеса. 
Дотук добре. Експертите работят, процесът върви по план. Само че, както неведнъж "Банкеръ" е писал, приемането на 
еврото е и политически въпрос. Затова е добре при хипотеза за задаващите се нови парламентарни избори, 
избирателите да знаят коя формация е "за" и коя "против" еврото.  
Например за ГЕРБ е ясно, че те ще продължат курса към замяната на лева. БСП са по-странна птица - те с единия крак в 
ЕС, с другия в Евразия. ДПС би се нагласило според обстановката, но като цяло подкрепя влизането в "клуба на богатите". 
От "Демократична България" пък никога не са крили, че са привърженици на европейската валута. Неяснотите са 
при "Има такъв народ", която бяга от този дебат. Както и при "Изправи се, мутри вън", за които тази тема сякаш не 
съществува. 
На този фон впечатление прави едно скорошно изказване на председателя на АИКБ Васил Велев: "В предизборните 
програми на всички политически сили не присъства нещо, което да е радикално притеснително по отношение на 
данъчната система или приоритетите на страната, като всички са за ОИСР, еврозоната или Шенген".  Твърдението 
на Васил Велев в голяма степен може да се приеме за меродавно. Най-малкото защото работодателските организации 
проведоха срещи с всички формации, които днес са представени в 45-ия парламент. И имат впечатления от първа ръка.  
На този променен политически фон изпъква изказването на еврокомисаря Валдис Домбровскис, който бе сред 
ключовите фигури при приемането на страната ни в чакалнята на еврозоната. Преди около седмица Домбровскис изказа 
мнение, че въвеждането на еврото в България е напълно реалистично през 2024 година. За целта страната ни трябва да 
има стабилни финанси и да е изпълнила всички поети ангажименти.  
Той все пак си остави вратичка, че изпълнението на критериите от Маастрихт са най-важното условие, изпреварващо 
дори моментната политическата нестабилност в България, но все пак тя може да забави въвеждането на еврото у нас. 
„Още веднъж ще подчертая, че България направи много голяма стъпка с присъединяването си към ERM II. Работихме 
много усърдно с българските власти, говоря най-вече с правителството и с централната банка, за да постигнем влизането 
на страната във валутния механизъм, който предхожда еврозоната. Разбира се, има набор от подготвителни дейности, 
които трябва да бъдат извършени, за да бъде страната наистина готова да въведе еврото. В момента тези дейности са в 
ход“, каза още заместник-председателят на ЕК.  
 
√ Борисов и Дончев вярват, че планът за възстановяване е отличен  
Правителството се опита да създаде  добър план за възстановяване, който ще подобри живота на хората и да се увеличи 
растежът през следващите години, заяви премиерът в оставка Бойко Борисов, който събра екипа, работил по плана за 
възстановяване.  
"Планът се състои от 4 основни стълба. Те са предоставени в деловодството на Народното събрание. Те са: "Иновативна 
България", "Зелена България", "Свързана България", "Справедлива България". България има 12 млрд. лева безвъзмездна 
помощ и до 9 млрд. лева земен ресурс, Парите по плана могат да се увеличат. Опозицията може да предложи друг план, 
ако има такъв", коментира премиерът в оставка и добави, че парите по плана са предназначени за директна помощ за 
бизнеса, за подкрепа за водородна и газова инфраструктура, за наука и иновации, за подкрепа за домакинствата, които 
искат да си слагат соларни батерии, инвестиции в образованието, за енергийна ефективност на жилища /на малките 
къщи/, както и за инвестиции в железниците, които се очертават като най-екологичен транспорт. 
Вицепремиерът в оставка Томислав Дончев обяви, че над 200 експерти  от лятото на миналата година са работили по 
плана. 
"Основна част от публичния разговор е коментар върху коментарите, направени от друг, без връзка с реалността. Планът 
е важен финансов инструмент, но той е един от многото и като ресурс - 12,6 млрд. лева, е една четвърт цялото 
финансиране, което страната ще получи до 2030 г. Две трети от тези тези 12,6 млрд. лева трябва да се договорят първите 
две години", подчерта  Дончев. 
Според него са безпочвени упреците, че в плана има само асфалт, като каза, че там такъв няма, но изтъкна, че според 
него инвестициите в пътна инфраструктура не са нещо лошо. Той смята, че дори е жалко, че разходите за саниране в 
плана са само 16 процента от него и допълни, че включването на тази тема изцяло кореспондира с европейската 
препоръка за вълна от саниране. 
Планът за възстановяване и устойчивост предизвиква голям интерес, въпреки че в началото бе сглобен от малък екип 
посветени. Реакцията на бизнеса, неправителствени, работодателски организации и синдикатите беше бърза и остра - 
досега не е имало толкова много становища на организации от всички браншове, повечето от тях силно критични. Това 
наложи преправянето на документа два пъти и сега е на ход третият вариант на плана, изготвен в края на кабинета 
"Борисов". 
Асоциацията на индустриалния капитал в България изрази принципната си подкрепа към проектите на Плана за 
възстановяване и устойчивост, но поиска допълнителни средства за предприятията. АИКБ подчерта, че заложеният в 
Плана за възстановяване 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, бизнесът настоява 1,4 млрд. лева да 
бъдат осигурени чрез трансформиране от други области от грантове в нисколихвени кредити (основно при 
финансирането на проекти за енергийна ефективност). Основен акцент поставиха върху необходимостта от повече 
инвестиции в трите фонда за бизнеса, чиито бюджет не е променен в новия вариант на плана. 
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Бизнесът предлага и увеличаване на ресурса за придобиване на нови дигитални умения. Също така според тях е важно 
да има повече инвестиции в изграждане на ВЕИ за собствени нужди на предприятията и домакинствата. При тях обаче 
няма промяна и са оставени само 250 млн. лева. Прогнозите на плана са, че към тях ще бъдат привлечени още 237,5 млн. 
лева частни инвестиции. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Предлагат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж 
Част от тях засягат начина за изчисляване на пенсията, която ще се получава от НОИ при осигуряване и в 
универсален пенсионен фонд 
Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно онлайн заседание за обсъждане на проект на 
Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. 
С проекта се предвиждат нормативни промени, с които се определя начинът за изчисляване на пенсията, която ще се 
получава от Националния осигурителен институт при осигуряване и в универсален пенсионен фонд. С предложените 
изменения се създава механизъм, който гарантира точното прилагане на закона при определянето на намалението на 
индивидуалния коефициент, когато бъдещият пенсионер е правил вноски и във втория пенсионен стълб и има право на 
втора пенсия. 
При определяне на индивидуалния коефициент за изчисляване на пенсията от НОИ ще се отчитат и годините 
осигурителен стаж със и без осигуряване в универсален пенсионен фонд, като се взема предвид броят на месеците, през 
които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж. 
Ще се взема предвид и трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на 
всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. включително. 
По този начин се осигурява по-прозрачен и по-справедлив начин при определяне на намалението на пенсията от 
държавното обществено осигуряване. Прогнозите показват, че първите пенсионери след 31 август 2021 г., могат да 
очакват средно с около 10% или 50-60 лв. по-висок размер на пенсията от НОИ в сравнение с тази, която биха получили, 
ако не беше предприета промяна в изчисляването на индивидуалния коефициент. 
С измененията в Наредбата за пенсиите и осигурителни стаж се намалява и административната тежест за гражданите. 
Урежда се по нов начин преизчисляването на пенсиите с осигурителен стаж и/или доход след пенсиониране. Предвижда 
се заявлението на лицето за ежегодно преизчисляване на пенсията да може да се подава както едновременно със 
заявлението за отпускане на пенсията, така и на по-късен етап. В случай че преизчисляването с осигурителен стаж и 
осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията се определя само въз основа на 
осигурителния стаж, придобит след пенсионирането, съответно след последното преизчисляване на пенсията. 
Друга част от промените предвиждат, че в случаите, когато лицето вече е представило оригинални документи пред 
пенсионния орган и в пенсионното му досие има заверени копия от тях, при последващо отпускане на пенсия или 
добавка да не се изискват отново оригиналните документи. 
Приетите промени ще окажат положително въздействие върху над 2,314 млн. души, осигурени в универсален пенсионен 
фонд и върху близо 2,1 млн. пенсионери с пенсия от държавното обществено осигуряване. 
В точка „Разни“ от дневния ред на заседанието социалните партньори обсъдиха постъпилия Анализ на изпълнението на 
мярката 60/40. По данни на Националния осигурителен институт към 31 март 2021 г. по мярката са изплатени 1 006 098,9 
хил. лв. Общият брой на подкрепените работодатели е 12 784, като за целия период са запазени работните места на 288 
884 работници и служители. 
В хода на дискусията представителите на Националния осигурителен институт дадоха необходимите разяснения в 
отговор на възникнали конкретни въпроси от страна на работодателските и синдикалните организации. 
Социалните партньори изразиха позиция, че мярката е оказала положителен ефект за подкрепа на работодателите с цел 
запазване на заетостта на работниците и служителите в условията на извънредното положение и извънредната 
епидемична обстановка. 
На следващо място социалните партньори обсъдиха предложението на КРИБ заплащането на таксите за минералната 
вода от хотелите и СПА-центровете за 2020 г. и 2021 г. да се извършва на база реално използваното количество вода. 
Предложението, като една от мерките за преодоляване на икономическите последици от пандемията, беше единодушно 
подкрепено от представителите на синдикалните и работодателските организации. 
Сийка Василева е сред тези, които внасят пари за втора пенсия в частен фонд. Когато дойде моментът за пенсиониране 
обаче не е решила как ще си получи средствата от него. „Вариантите са два - единия цялата сума наведнъж, другия 
вариант е ежемесечно”, казва тя. 
С приетите промени първите пенсионери през есента могат да очакват средно с около 10% по-висок размер на пенсията 
от НОИ в сравнение с тази, която биха получили, ако не беше предприета промяна в изчисляването на индивидуалния 
коефициент. 
„В процентно съотношение тази редукция на първа пенсия от над 20% се намалява на 9%. Това е намаляване на една 
несправедливост за тези, които ще получават пенсия от втория стълб”, каза Васил Велев от АИКБ. 
Според Ваня Григорова от "Подкрепа" по този начин се прехвърляла отговорността от частните фондове към държавния 
бюджет. „За първата година ще са нужни около 30 млн. лева, втората - 65 млн. лева и третата - 110 млн. лева. Виждате 
как нараства тежестта, която ще трябва да се поеме от българския данъкоплатец, така че да компенсираме това, че 
частните пенсионни фондове не могат да изплатят дори минималното, което е дължимо към пенсионираните лица”, 
коментира тя. 
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„Фондовете имат над 50% повече, отколкото са внесли там бъдещите пенсионери. Тук всякакви спекулации, че хората са 
внесли повече, отколкото ще вземат, не почива на реални факти”, допълни Васил Велев. 
Въпреки това Сийка Василева е все така несигурна какво ще получи като втора пенсия. „Притесненията са, че ще бъда 
ощетена, тъй като години наред сме се осигурявали в редовна първа пенсия и после във второ осигурителна вноска”, 
казва тя. 
Фондовете твърдят, че втората пенсия ще успее да компенсира намалението на първата с 9%, при хората, които са се 
осигурявали редовно след 2000 година. Така че две пенсии да не са по-малко от една. Експерти съветват бъдещите 
пенсионери да направят справка в НОИ и частния си фонд, за да разберат какви пари могат да получат по сметките си. 
 
Vesti.bg 
 
√ Предлагат промени в Наредбата за пенсиите и стажа 
Вижте какви са промените 
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе извънредно онлайн заседание за обсъждане на 
проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. 
С проекта се предвиждат нормативни промени, с които се определя начинът за изчисляване на пенсията, която ще се 
получава от Националния осигурителен институт при осигуряване и в универсален пенсионен фонд. С предложените 
изменения се създава механизъм, който гарантира точното прилагане на закона при определянето на намалението на 
индивидуалния коефициент, когато бъдещият пенсионер е правил вноски и във втория пенсионен стълб и има право на 
втора пенсия. 
При определяне на индивидуалния коефициент за изчисляване на пенсията от НОИ ще се отчитат и годините 
осигурителен стаж със и без осигуряване в универсален пенсионен фонд, като се взема предвид броят на месеците, през 
които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж. 
Ще се взема предвид и трансферът от държавния бюджет в размер 12% върху сбора от осигурителните доходи на всички 
осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. включително. 
По този начин се осигурява по-прозрачен и по-справедлив начин при определяне на намалението на пенсията от 
държавното обществено осигуряване. Прогнозите показват, че първите пенсионери след 31 август 2021 г., могат да 
очакват средно с около 10% или 50-60 лв. по-висок размер на пенсията от НОИ в сравнение с тази, която биха получили, 
ако не беше предприета промяна в изчисляването на индивидуалния коефициент. 
С измененията в Наредбата за пенсиите и осигурителни стаж се намалява и административната тежест за гражданите. 
Урежда се по нов начин преизчисляването на пенсиите с осигурителен стаж и/или доход след пенсиониране. Предвижда 
се заявлението на лицето за ежегодно преизчисляване на пенсията да може да се подава както едновременно със 
заявлението за отпускане на пенсията, така и на по-късен етап. В случай че преизчисляването с осигурителен стаж и 
осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията се определя само въз основа на 
осигурителния стаж, придобит след пенсионирането, съответно след последното преизчисляване на пенсията. 
Друга част от промените предвиждат, че в случаите, когато лицето вече е представило оригинални документи пред 
пенсионния орган и в пенсионното му досие има заверени копия от тях, при последващо отпускане на пенсия или 
добавка да не се изискват отново оригиналните документи. 
Приетите промени ще окажат положително въздействие върху над 2,314 млн. души, осигурени в универсален пенсионен 
фонд и върху близо 2,1 млн. пенсионери с пенсия от държавното обществено осигуряване. 
В точка „Разни“ от дневния ред на заседанието социалните партньори обсъдиха постъпилия Анализ на изпълнението на 
мярката 60/40. По данни на Националния осигурителен институт към 31 март 2021 г. по мярката са изплатени 1 006 098,9 
хил. лв. Общият брой на подкрепените работодатели е 12 784, като за целия период са запазени работните места на 288 
884 работници и служители. 
В хода на дискусията представителите на НОИ дадоха необходимите разяснения в отговор на възникнали конкретни 
въпроси от страна на работодателските и синдикалните организации. Социалните партньори изразиха позиция, че 
мярката е оказала положителен ефект за подкрепа на работодателите с цел запазване на заетостта на работниците и 
служителите в условията на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка. 
На следващо място социалните партньори обсъдиха предложението на КРИБ заплащането на таксите за минералната 
вода от хотелите и СПА-центровете за 2020 г. и 2021 г. да се извършва на база реално използваното количество вода. 
Предложението, като една от мерките за преодоляване на икономическите последици от пандемията, беше единодушно 
подкрепено от представителите на синдикалните и работодателските организации. 
Сийка Василева е сред тези, които внасят пари за втора пенсия в частен фонд. Когато дойде моментът за пенсиониране 
обаче не е решила как ще си получи средствата от него. 
„Вариантите са два – единия цялата сума наведнъж, другия вариант е ежемесечно”, казва тя пред NOVA. 
С приетите промени първите пенсионери през есента могат да очакват средно с около 10% по-висок размер на пенсията 
от НОИ в сравнение с тази, която биха получили, ако не беше предприета промяна в изчисляването на индивидуалния 
коефициент. „В процентно съотношение тази редукция на първа пенсия от над 20% се намалява на 9%. Това е 
намаляване на една несправедливост за тези, които ще получават пенсия от втория стълб”, каза Васил Велев от АИКБ. 
Според Ваня Григорова от „Подкрепа” по този начин се прехвърляла отговорността от частните фондове към държавния 
бюджет. „За първата година ще са нужни около 30 млн. лева, втората – 65 млн. лева и третата – 110 млн. лева. Виждате 
как нараства тежестта, която ще трябва да се поеме от българския данъкоплатец, така че да компенсираме това, че 
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частните пенсионни фондове не могат да изплатят дори минималното, което е дължимо към пенсионираните лица”,  
коментира тя. 
„Фондовете имат над 50% повече, отколкото са внесли там бъдещите пенсионери. Тук всякакви спекулации, че хората са 
внесли повече, отколкото ще вземат, не почива на реални факти”, допълни Васил Велев. 
Въпреки това Сийка Василева е все така несигурна какво ще получи като втора пенсия. „Притесненията са, че ще бъда 
ощетена, тъй като години наред сме се осигурявали в редовна първа пенсия и после във второ осигурителна вноска”, 
казва тя. 
Фондовете твърдят, че втората пенсия ще успее да компенсира намалението на първата с 9%, при хората, които са се 
осигурявали редовно след 2000 г. Така че две пенсии да не са по-малко от една. Експерти съветват бъдещите пенсионери 
да направят справка в НОИ и частния си фонд, за да разберат какви пари могат да получат по сметките си. 
 
Financebg.com 
 
√ АИКБ настоява за допълнителна подкрепа на предприятията 
От Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) настояват за допълнителна финансова подкрепа на 
предприятията през периода 2021-2027 г. това се казва в специално становище, одобрено от Националния съвет на 
Асоциацията, съобщиха от АИКБ. 
От АИКБ изразяват принципната си подкрепа към проектите на Плана за възстановяване и устойчивост, Споразумението 
за партньорство и оперативните програми за програмния период 2021-2027 г. Работодателите настояват да бъдат 
осигурени допълнителни средства за подкрепа на предприятията и за насърчаване на инвестициите и иновациите, 
информира infostock.bg. 
Заложеният в Плана кумулативен растеж на БВП от 21,7% за периода 2021-2025 г., трябва да е по-амбициозен и да 
преследва минимум 6% ръст на годишна база. За да бъде постигнат този растеж, от Асоциацията настояват да бъдат 
предвидени още 1,4 млрд. лева. Те може да бъдат осигурени чрез трансформиране от други области от грантове в 
нисколихвени кредити (основно при финансирането на проекти за енергийна ефективност). От АИКБ предполагат, че това 
може да стане чрез: 
- Допълнителни средства за новосъздадените три фонда: „Технологична модернизация“, „Зелен преход“ и 
„Дигитализация“ в новия елемент на Стълб 1 „Програма за икономическа трансформация“ – така че общата им сума да 
нарасне до 1,3 млрд. лева (при сега предвидени 900 млн. лева); 
- Допълнителни средства към новосъздадения по искане на социалните партньори компонент, предвиждащ мащабна 
ваучерна програма за придобиване на базови дигитални умения – в размер на 300 млн. лева. По този начин, заедно с 
предвидените в момента 200 млн. лева, общата сума на финансовата подкрепа ще нарасне до 500 млн. лева, което ще 
позволи поне 1/3 от работещите в България да бъдат обхванати от тази програма; 
- Ресурс в размер на поне 700 млн. лева за насърчаване на производството и съхранението на електрическа енергия от 
ВЕИ за собствени нужди на предприятията и домакинствата. 
От АИКБ съжаляват, че не са приети редица конкретни техни предложения. Необходим е ясен механизъм за планиране, 
наблюдение и контрол на изпълнението на Плана, в който участие да вземат социалните партньори и заинтересовани 
страни. 
АИКБ настоява за допълнителни средства за подкрепа на предприятията до 2027 г. 
В оперативните програми за новия програмен период са включени приоритети и дейности, които в голяма степен 
отговарят на реалностите на нуждите на българската икономика, социална и образователната сфера. Най-сериозно 
внимание е отделено на програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, пишат от АИКБ. 
Изключително важно е да се определи точно кои планирани дейности ще бъдат финансирани с безвъзмездна финансова 
помощ и кои с финансови инструменти. За асоциацията акцент трябва да бъде поставен върху безвъзмездната 
финансова помощ за българските компании. Отдаването на приоритет на финансовите инструменти би довело до 
стимулиране на дългова спирала в производствения сектор на България и липса на реална инвестиционна помощ за 
българските предприятия през следващите седем години, предвид влошената ликвидност и кредитоспособност на 
предприятията. 
Безвъзмездното стимулирането на инвестиционната активност на българските предприятия би довело до минимизиране 
на вредите и би съкратило сроковете за възстановяване на икономиката, твърдят работодателите. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Три парламентарни комисии заседават в парламента  
Три парламентарни комисии заседават днес. Временната комисия за ревизия на разходваните средства от Министерския 
съвет и дружества с над 50% държавно участие ще разгледа получените документи от определените предприятия в 
"стартовия списък". 
В него са включени шестте държавни горски дружества, сделките на Софийската стокова борса с предприятията с повече 
от 50% държавно участие, проекта "Турски поток" и "Булгартрансгаз", както и Българската банка за развитие. 
Изборният кодекс влиза на второ четене в правната комисия. Депутатите ще обсъждат проекта, внесен от Ива Митева от 
"Има такъв народ", който беше приет на първо четене. 
Друг важен за страната ни проект ще се разглежда от Комисията по бюджет и финанси - Националният план за 
възстановяване и устойчивост. Той трябва да бъде представен пред Европейската комисия до края на април. 
 
√ Мярката 60 на 40: Към края на март са изплатени над 1 млрд. лв. 
Близо 290 000 работни меса са запазени по мярката 60 на 40. 
От Националния осигурителен институт отчитат, че към края на март са изплатени над 1 милиард лева. За около година, 
откакто действа мярката, са подпомогнати близо 13 000 предприятия. 
 
√ Браншът: За да спасим летния сезон, трябва да отворим два пазара - Великобритания и Русия  
За да се спаси летният сезон е важно да се отворят два пазара - Великобритания и Русия. Това означава изключително 
активна дипломация и визи за руските туристи, които те да получат на граничните пунктове или по електронен път. Това 
каза в "Денят започва" Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм. 
По думите ѝ се очаква заповедта на министъра на здравеопазването в оставка проф. Костадин Ангелов, която да даде 
ясна дефиниция за правилата на сезона. 
"Туризмът трябва да създаде възможност да се обедини цялата интелектуална сила на PR специалисти, на 
маркетолози, на хора, които познават публичната комуникация, на хора, които познават  българската история и 
култура и да бъде формулирана идеята за български ребранд на българския туризъм", допълни Полина 
Карастоянова. 
Според нея руският пазар е ясно свързан с геополитическата обстановка и има знак за ограничаване на руски туристи в 
Турция. 
"Тук е моментът ние да защитим българския национален икономически интерес, да влезем видимо с предложение за 
този летен сезон, да облекчим модела за издаване на визи - вместо на хартиен носител, да има визи на граничните 
пунктове или по електронен път", подчерта Карастоянова. 
Тя отбеляза, че туризмът е намерил своето място в общата концептуална рамка на Плана за възстановяване и 
устойчивост. 
"С тези промени очакваме той да влезе в Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, за да се вземе 
решението дали до края на тази седмица ще бъде изпратен в Брюксел", каза още Полина Карастоянова. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Карина Ангелиева: Имаме сериозна компонента "Наука“ в Плана за възстановяване и устойчивост  
Зам.-министърът на образованието Карина Ангелиева определи като безотговорно и тъжно заявеното намерение на 
"Има такъв народ" да върне мандата за съставяне на правителство. 
"Това е безотговорно и тъжно да не искаш да поемеш отговорността, когато те е натоварил с тази отговорност 
избирателят", каза в "Още от деня" Ангелиева. 
Тя е участвала в създаването на Плана за възстановяване и устойчивост. 
"Министерството на образованието и науката подготви проекти в областта на човешкия капитал – образование, 
модернизиране на образователна среда, изграждане на съвременна образователна среда вътре в училище; 
предложихме и конкретни политики, свързани с подкрепа за младите хора, за тези извън работа, тези, които се 
нуждаят от повече възможности за квалификация и умения в малките населени места“, посочи Карина Ангелиева.  
За мен е много важно да увеличаваме парите за научни изследвания и иновации. Имаме сериозна компонента "Наука“ в 
Плана за възстановяване и устойчивост, добави тя. 
Обясни, че гладът за квалифицирана работна ръка не е само в България. 
"Да, страда бизнесът от квалифицирана работна ръка, което означава, че трябва много повече инвестиции в бърза 
пътека за квалификация и съвместно с Министерството на труда и социалната политика предлагаме точно това, 
предлагаме ваучерна политика и бърза пътека за преквалификация“, поясни зам.-министърът на образованието. 
"Планът за възстановяване и устойчивост има конкретни параметри. Един от тях е свързан с вече започнали реформи. 
Вторият важен елемент е зрялост на инвестиционните проекти, т.е. проекти, които веднага могат да започнат 
инвестиции“, заяви Ангелиева. 
Вижте целия разговор във видеото. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/branshat-za-da-spasim-letniya-sezon-tryabva-da-otvorim-dva-pazara-velikobritaniya-i-rusiya-1104608news.html
https://bntnews.bg/news/karina-angelieva-imame-seriozna-komponenta-nauka-v-plana-za-vazstanovyavane-i-ustoichivost-1104579news.html
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√ Петър Чобанов: Планът за възстановяване не трябва да се разглежда като такъв, който запълва дупки  
"Бюджетът който беше направен, беше предизборен, той няма да издържи и е необходима спешна актуализация". 
За това алармира доц. Петър Чобанов в предаването "Още от деня". 
"Това, което трябваше да бъде направено за бюджета тази година, е да се знае, че кризата ще продължи, както се 
случи през първите четири месеца на годината, да е предвидена по-голяма гъвкавост в бюджета и да не се правят 
разходи, които могат да бъдат спестени, като увеличаването на заплатите в държавната администрация, това 
беше напълно излишно и не е свързано със самата криза", коментира бюджета финансистът. 
Доц. Петър Чобанов изрази мнение, че Планът за възстановяване и устойчивост най-вероятно ще бъде изпратен до 30 
април. 
"За съжаление това не е хубаво, ЕК и европейските институции предпочитат, когато се изпрати такъв 
стратегически документ, те да работят с правителство, което ще стои зад този план, ще гарантира 
изпълнението му. Тези авансови средства няма да ни решат проблемите. Планът не трябва да се разглежда като 
такъв, който запълва дупки. Ние имаме три елемента, които са много важни и които трябва да се допълват 
взаимно. За съжаление единият от тях напълно липсва. Това е национална капиталова програма, която да се 
провежда изцяло по правилата за нормално бюджетно управление. Ние нямаме такава национална капиталова 
програма. Другият елемент е планът и третият елемент са европейските фондове", заяви Чобанов. 
Бившият финансов министър също така смята, че трябва да се разработи такава национална стратегия, която да обхваща 
тези три основни източника за финансиране и решаване на проблемите, за гарантиране един ускорен и догонващ 
растеж. 
"Ще е хубаво следващото правителство, когато бъде излъчено, да си го постави като един приоритет, за да видим 
наистина, че се управляват ефективно публичните финанси", коментира Чобанов. 
Трудно е било да се комуникира по този план. Бизнесът и синдикатите имат по-големи възможности за коментари по 
плана, те постигнаха някои от целите си, но има твърде още много какво да се желае, коментира Чобанов. 
"Не се разбра през тези години, че европейските фондове не са основният инструмент на бюджета да прави 
капиталови разходи, основният инструмент трябва да е националната капиталова програма, а всичко останало да 
допълва към нея", смята специалистът. 
Според него, не трябва да се очакват масови фалити след кредитната ваканция. 
"Това, което се очаква, е да има затруднения от гледна точка на това, че не сме сигурни колко бързо ще се завърти 
нормалната икономическа активност и дали няма да се изправени пред нови вълни на пандемията. Трябва да се 
правят икономически анализи по сектори, държавата съвместно с бизнеса и университетите да прави такива 
икономически анализи, да се види кои са най-уязвимите и засегнати сектори и какъв финансов ресурс им трябва, за да 
преодолеят този период", заяви финансистът. 
Лихвените проценти са ниски и това трябва да се използва от бизнеса. Сега е моментът да се инвестира, според Петър 
Чобанов. 
Относно законодателните промени в парламента, Чобанов изрази мнение, че в момента няма перспектива за кабинет и в 
момента се слага "каруцата пред коня". Тези прибързани промени могат да доведат до никъде, смята той. 
 
√ "Зелени коридори" за ваксиниране по празниците - вижте кои ваксини ще се предлагат  
Почти 11 хиляди са поставените дози ваксини за последното денонощие, с втора доза вече са близо 170 000 души. 
Още една ваксина започва да се използва в България - тази на "Янсен". Тя ще се прилага в туристическия бранш и няма да 
има ограничения за поставянето ѝ. 
Ваксината на "Модерна" няма да се използва за момента от личните лекари, защото все още е в много малки количества, 
но ще бъде достъпна през месец май. 
В "зелените коридори", планирани по празниците, ще предлагат ваксините на "Пфайзер" и "Астра Зенека". 
Ваксинационните центрове ще работят от 30 април до 9 май в общо 26 имунизационни пункта в цялата страна. Часовете 
за ваксинация, запазени в електронната система, няма да важат и трябва да се презапишат. 
 
БНР 
 
√ Бюджетната комисия в НС обсъжда Плана за възстановяване  
Бюджетната комисия в парламента ще обсъди Плана за възстановяване и устойчивост. Обсъжданията трябваше да бъдат 
още миналата седмица, но заради удълженото пленарно заседание в четвъртък насроченото заседание на ресорната 
комисия бе отменено. Мнозина експерти предупреждават, че плана не е достатъчно добре оформен и няма да може 
ресурсът от 12 милиарда лева да бъде използван ефективно. 
Кога България да изпрати националния план за възстановяване и устойчивост и дали да го ревизира – това са двата 
ключови въпроса, които разделят мненията на политици и експерти в областта. Според едното мнение – настоящият 
план е достатъчно добър и трябва да го изпратим в Брюксел до края на април, според другото – трябва да се преработи 
или пренапише изцяло и да го изпратим есента.  
Вицепремиерът в оставка Томислав Дончев защити в неделя предвидените проекти за изграждане на нови пътища и за 
саниране: 
"Чуваме упреци, че в плана има само асфалт, съжалявам, уважаеми колеги, в плана изобщо няма асфалт. И това не е 
повод за хвалба, защото аз не считам, че инвестициите в "Пътна инфраструктура" са нещо лошо. В плана имало само 

https://bnr.bg/horizont/post/101459113/tomislav-donchev-otgovori-na-upreci-kam-plana-za-vazstanovavane
https://bnr.bg/horizont/post/101459113/tomislav-donchev-otgovori-na-upreci-kam-plana-za-vazstanovavane
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стиропор, аз мисля, че стиропор не се ползва при санирането, ползва се фибран и други материали. Простете колеги, 
разходите за саниране са само 16% от плана". 
По правило – ако изпратим плана до края на април и получим одобрение, можем да очакваме авансово плащане през 
юли. Именно заради това и през почивните дни от Икономическия и социален съвет настояха за бързи действия. 
 
√ Георги Ганев: Трябва да се направи честен опит да се сформира правителство с ограничени задачи 
С внимателно управление на финансите служебен кабинет ще изкара до изборите, смята председателят на 
Бюджетната комисия в парламента 
Интервю на Силвия Великова с Георги Ганев 
Днес в Комисията по бюджет и финанси в парламента ще се проведат изслушвания по Плана за възстановяване и 
устойчивост. 
По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост парламентът няма правомощия. Той е изцяло в полето на 
изпълнителната власт, уточни в интервю за БНР председателят на комисията Георги Ганев. По думите му категорично 
няма време Планът да се обсъжда в пленарна зала. Каквото и да направи парламентът, то трябва да е чисто 
съвещателно, посочи Ганев в предаването „Преди всички“. 
„Да натрупаме цялото досие на дискусията, да го направим публично за българските граждани и да го изпратим за 
сведение на ЕК, за да знаят в България какво се е казало. Като дойде при тях самият план, те ще имат по-плътна канава, 
въз основа на която да започнат своя преглед.“  
В утрешния ден изслушванията в комисията ще продължат. 
„Решението до 30 април да се изпрати или да се забави, и в каква форма, е изцяло решение на изпълнителната власт. 
Мораториумът не ѝ забранява да изпрати един план“, заяви още Георги Ганев.  
Когато се разпусне парламентът и има служебно правителство, не може да се променя бюджетът, припомни Ганев. До 
момента приходите вървят по-добре от очакваното, има и пространство от 3,7 милиарда нов дълг, който все още може 
да бъде емитиран, защото е предвиден в бюджета, поясни той. 
„С внимателно управление на публичните финанси може едно служебно правителство да изкара до избори, след това 
вече има парламент и там може да се инициира промяна.“ 
Ще трябва да се понаучим като холандците да правим по-разнообразни и шарени коалиции, защото едва ли ще имаме 
стабилни мнозинства, смята Георги Ганев. 
„Той, суверенът, толкова много работи наведнъж казва, че всеки се опитва да привиди това, което му отърва, вътре, да го 
нарече „волята на суверена“. Това, което чух, е, че не знам по каква причина ИТН не желае да предложи правителство“, 
коментира Георги Ганев след оповестения отказ на партията на Слави Трифонов да се ангажира със сформиране на 
кабинет. 
Ганев е на мнение, че трябва да се направи „честен опит да се сформира правителство, което да изпълни ограничен брой 
неща, за които може да се мисли реалистично, че ще се намери подкрепа в зала“. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Правната комисия в НС дискутира промени в Изборния кодекс  
Правната парламентарна комисия ще обсъди на второ четене проекта за промяна в Изборния кодекс на "Има такъв 
народ". Останалите пет проекта - един на ГЕРБ-СДС, два на "Демократична България" и два на "Изправи се! Мутри вън!" 
не стигнаха изобщо до пленарната зала.  
Там предложенията на  партията на Слави Трифонов събраха безпрецедентната подкрепа от 210 гласа. Против нямаше, а 
само един депутат се "въздържа". 
Според проекта на "Има такъв народ", отпадат ограниченията за секциите в чужбина, създава се нов район "Чужбина", 
въвежда се изцяло машинно гласуване в гoлeмитe ceĸции и експериментално дистанционно електронно гласуване за 
президентските избори, както и видеоизлъчване и видеозаснемане в избирателните секции и в изчислителния център.  
Проектът предвижда смяна на Централната избирателна комисия и обжалваемост на решенията й в максимално ĸpaтĸи 
cpoĸoвe. 
От внесените преди второто четене предложения става ясно, че "Има такъв народ" се е отказал от гласуване по пощата 
веднага. То е предвидено за президентските избори, но ще е експериментално - т.е няма да се взема предвид при 
определянето на резултатите. От партията предлагат в проекта за промяна на Изборния кодекс да бъде записано, че 
"пропорционалната изборна система за избори на народни представители се прилага до произвеждането на първите 
редовни избори за народни представители след влизането в сила на закона". 
 
√ КЕВР обсъжда дали природният газ да поскъпне от май  
Предложението природният газ да поскъпне с 8 на сто от май ще се обсъжда в енергийния регулатор.  
Изчисленията на "Булгаргаз" обаче са правени преди близо две седмици, а оттогава синьото гориво продължи да 
поскъпва на европейските борси.  
Окончателната промяна в цените ще е ясна на 1 май, когато "Булгаргаз" ще внесе актуализираното си предложение. 
 
√ Румен Гълъбинов: Нужни са работещи правителство и НС, за да върви икономическото възстановяване 
Интервю на Наталия Ганчовска с Румен Гълъбинов в предаването ''12+3'' 
България се нуждае от работещо правителство и работещ парламент, за да не се стопира икономическото 
възстановяване от пандемията. Това подчерта пред БНР финансиста Румен Гълъбинов. 

https://bnr.bg/post/101459532/budjetnata-komisia-v-ns-obsajda-plana-za-vazstanovavane
https://bnr.bg/post/101459532/budjetnata-komisia-v-ns-obsajda-plana-za-vazstanovavane
https://bnr.bg/post/101459005/ima-takav-narod-predlaga-antoaneta-stefanova-za-premier
https://bnr.bg/post/101459005/ima-takav-narod-predlaga-antoaneta-stefanova-za-premier
https://bnr.bg/post/101459551
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До края на май бизнесът и работещите очакват решения по удължаване на антикризисните мерки и разписване на нови, 
представяне на Националния план за възстановяване в Брюксел и преценка - налага ли се евентуално актуализация на 
бюджета. А едновременно с това и работа по европейските програми за подкрепа и за привличане на големи 
инвестиции във високотехнологичните сектори за целите на трансформацията на икономиката. 
Според Гълъбинов държавата може да помисли и за данъчна ваканция за гражданите, както и за просрочване на 
плащането на някои данъци - примерно за данък печалба за фирмите. 
Интервюто на Наталия Ганчовска с Румен Гълъбинов в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ Работодателите все още се въздържат да обявяват свободни позиции  
Работодателите  все още се  въздържат да обявяват свободни позиции, защото нямат яснота кога и при какви условия ще 
започне сезонът. 
Все още своите работни места не са обявили и от най-голямата фирма за химическо чистене и пране в бургаска област. 
Причината, е че бизнесът им  зависи от заетостта на хотелите и заведенията. В пъти е спаднала работата и наемането на 
нови хора, обясни управителят й Донка Янева. Тя очаква това лято да бъде още по-слабо. 
 
√ Сготвяне на данни с "Готварска книга за фискална политика"  
"Готварска книга за фискална политика" - това е едно от заглавията на книжния пазар, което може да очакваме в 
следващия месец. Автор на книгата е Мария Зарева, която има дългогодишен опит като експерт в Министерството на 
финансите, но сега живее в Нидерландия. 
В интервю за "Хоризонт" Зарева обясни, че често в бюджетната политика се използва "сготвяне на данни", така че да се 
представят пред обществото желаните цели. Ето защо книгата цели да помогне и на хората, които не са изкушени от 
финансите, да направят самостоятелен анализ на бюджетните практики и да вземат информирано решение.  
Как финансистът Мария Зарева вижда случващото се в България, необходима ли е актуализация на бюджета и защо 
въвеждането на еврото е "дългоочаквана рожба" за страната ни?  
Интервюто на Марта Младенова с Мария Зарева в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ Фон дер Лайен за „дивангейт“: Чувствам се наранена и сама  
"Аз съм първата жена председател на Европейската комисия и очаквах да бъда третирана именно като председател по 
време на визитата ми в Турция преди две седмици. Но не бях" - това каза председателят на Европейската комисията 
Урсула фон дер Лайен пред пленарна зала на Европейския парламент по повод т. нар „дивангейт“, свързан с 
посещението и в Турция, заедно с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, когато при срещата с турския 
президент Реджеп Ердоган за нея не беше предвиден стол и след кратко колебание тя седна на диван, намиращ се 
встрани. 
Фон дер Лайен добави, че не може да намери никакво оправдание за случилото се в европейските договори и е стигнала 
до заключението, че до ситуацията се е стигнало, тъй като тя е жена: 
„Щеше ли това да се случи, ако бях в костюм и вратовръзка? На предишните кадри не видях недостиг на столове. Но 
също така не видях и никакви жени. Уважаеми евродепутати, много от вас може би са преживели нещо подобно, 
особено жените. И съм сигурна, че знаете как се чувствам - наранена и сама. Като жена и като европейка“. 
Фон дер Лайен допълни, че заради високата ѝ позиция камерите са показали нейния случай по целия свят, но не така 
стои въпросът с отношението към милиони жени: 
„Хиляди подобни инциденти, някои от които далеч по-сериозни, преминават незабелязано и никой не ги улавя, за тях не 
се чува нищо, защото там няма камери и никой не им обръща внимание. Трябва да сме сигурни, че за тях също ще се 
говори, а като се говори - и да се действа в тази насока“. 
Председателката на Комисията посочи Истанбулската конвенция като важен инструмент в тази насока и определи като 
"неприемлив" факта, че страни от ЕС не са я ратифицирали. Сред тях е и България. 
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел заяви, че не е реагирал, за да не създаде политически 
инцидент, който би рискувал да разруши политическа и дипломатическа подготовка, продължила месеци наред. 
Същевременно евродепутатът от Европейската народна партия Франсоа- Ксавие Белами заяви, че се срамува от 
компромисите на ЕС към действията на турския президент Реджеп Ердоган, в т.ч. и към България. 
По време на дебатите в пленарната зала на Европейския парламент, посветени на "дивангейт", той подчерта: 
„Срам ме е заради кюрдите, предадени в Сирия, след като победиха "Ислямска държава", срам ме е за цивилните в 
Либия, срам ме е заради нашите гръцки, кипърски и български братя, чиито суверенитет е заплашван непрекъснато. За 
арменския народ, братски за Европа, изоставен на едностранната агресия, който трябваше да се опълчи сам на 
дроновете на Ердоган, на неговите джихадистки наемници и бомби".  
 
√ ЕП гласува ратификацията на споразумението за сътрудничество с Великобритания  
Европейският парламент ще гласува днес ратификацията на споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и 
Великобритания. 
Документът определя отношенията между двете страни след Брекзит, които се очаква да са по-скоро трудни.  
Ако евродепутатите подкрепят споразумението, това ще доведе докрай приемането му след близо десет месеца 
напрегнати преговори, припомня Ройтерс. 

https://bnr.bg/post/101459283/rumen-galabinov-nujni-sa-raboteshti-pravitelstvo-i-ns-za-da-varvi-ikonomicheskoto-vazstanovavane
https://bnr.bg/post/101459258/sgotvane-na-danni-s-gotvarska-kniga-za-fiskalna-politika
https://bnr.bg/horizont/post/101450504/sled-divangeit-ek-prizova-za-ratificirane-na-ik-turcia-mestata-baha-spored-iziskvaniata-na-es
https://bnr.bg/horizont/post/101450504/sled-divangeit-ek-prizova-za-ratificirane-na-ik-turcia-mestata-baha-spored-iziskvaniata-na-es
https://bnr.bg/horizont/post/101451223/sharl-mishel-prizna-che-veroatno-e-dopusnal-greshka-po-vreme-divangeit
https://bnr.bg/post/101450419/divangeit-skandal-v-es-sled-vizitata-na-fon-der-laien-i-sharl-mishel-v-turcia
https://bnr.bg/post/101450419/divangeit-skandal-v-es-sled-vizitata-na-fon-der-laien-i-sharl-mishel-v-turcia
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То беше ратифицирано от британските депутати в края на миналата година. Надеждата е, че със сделката ще бъде 
смекчен икономическият шок от Брекзит и Великобритания няма да  се сблъска с обмитяване на търговията през 
Ламанша. 
 
√ Временно евроспоразумение за нов механизъм за заеми в обществения сектор: 1,5 млрд. евро от бюджета на ЕС и 
10 млрд. евро заеми от ЕИБ за "зелен" преход  
Председателят на Съвета на ЕС и Европейският парламент постигнаха временно споразумение за нов механизъм за 
заеми в обществения сектор, чрез който да се подкрепи прехода към икономика, базирана на климатичен неутралитет. 
Чрез него ще бъдат осигурени 1,5 млрд. евро  безвъзмездни средства от бюджета на ЕС, които ще се комбинират с до 10 
млрд. евро заеми от Европейската инвестиционна банка. 
Очаква се чрез тези суми да се мобилизират до 25-30 млрд. евро под формата на инвестиции в регионите, които ще 
бъдат най-засегнати от прехода, като такива, които разчитат предимно на въглища и въглеводороди. 
 
√ Слабо понижение на цените на тока и газта в ЕС през втората половина на 2020 г. 
Токът е най-евтин в България, спадът на цените на газта в нашата страна е вторият най-голям в ЕС 
През втората половина на 2020 г. средните цени на електроенергията за домакинствата в Европейския съюз са намалели 
леко до 21,3 евро за 100 киловатчаса (кВтч, kWh) в сравнение с втората половина на 2019 г., когато бяха 21,7 евро за 100 
кВтч). 
През същия период средните цени на природния газ ЕС също са намели слабо до 7 евро за 100 киловатчаса (кВтч) спрямо 
втората половина на 2019 г. 
Това показват данни на Евростата, оповестени в понеделник. 
Европейската официална статистика отбелязва, че данъците и налозите представляват 40% от сметките за електричество, 
начислени на домакинствата в ЕС през втората половина на 2020 г. , като при домакинските сметки на газта този дял е 32 
на сто. 
Най-големият спад на цените на електроенергията е отчетен в Нидерландия, Кипър и Швеция, а най-ниските цени на тока 
за домакинствата са в България, Унгария и Естония. 
Цените на електроенергията на домакинствата са спаднали през втората половина на 2020 г. в 14 държави членки на ЕС в 
сравнение със същия период на 2019 г. Най-голям спад на цените на електроенергията на домакинствата (изразени в 
национални валути) е наблюдаван в Нидерландия (понижение с цеи 33,8%) следвани от Кипър (спад с 24,1%) и Швеция 
(със 17,2%). 
За разлика от тях, най-голямото увеличение на цените на тока е регистрирано в Люксембург (повишение + 10,3%), Полша 
(с 9,7%) и Словакия (с 8,8%), като разходите за енергия бяха основният двигател за тези ценови повишения. 
Изразени в евро, средните цени на електроенергията за домакинствата през втората половина на 2020 г. са били най-
ниски в България (9,8 евро за 100 кВтч), Унгария (10,1 евро) и Естония (12,9 евро), а най-високи в Германия (30,1 евро), 
Дания (28,2 евро) ) и Белгия (27,0 евро). 
По отношения на природния газ най-голям спад в цените е отчетен в Литва и България, а най-голям ръст в Германия 
Между втората половина на 2019 г. и втората половина на 2020 г. цените на газта са паднали в 21 от 24-те държави 
членки на ЕС, които отчитат цените на природния газ в сектора на домакинствата. 
 

Промяна на цените на цените на тока и на газта през втората половина на 2020г. спрямо същия период на 2019г. 

 
 
Най-голям спад на цените на газта за домакински нужди (изразени в национални валути) е наблюдаван в Литва 
(понижение с 27,3%), следвана от България (спад с 21,2%) и Латвия (с 20,2%). 



11 

 

Намаляването на данъците и разходите за енергия бяха в основната на намаляването на цените на газта в Литва и 
България, докато за Латвия - намалени разходи за енергия, посочва Евростат. 
За разлика от тях, най-голямото увеличение на цената на газта за домакинствата е регистрирано в Германия (повишение 
с 5,4%), следвана от Нидерландия (с 4,7%) и Португалия (с 0,9%). 
Увеличението на данъците се отрази главно върху нарастване на цените на газта в Холандия. Енергийните разходи пък 
бяха основен двигател за увеличението на газовите цени в Германия, докато за по-високите цени в Португалия значение 
имаха и двете компоненти. 
Изразени в евро, средните цени на природната газ за домакинствата през втората половина на 2020 г. са най-ниски в 
Латвия (2,8 евро за 100 кВтч), Литва (3,0 евро) и Унгария (3,1 евро) и най-високи в Нидерландия (10,1 евро), Италия (евро 
9,0) и Испания (8,9 евро). 
 
√ Испания обмисля отпадане на „състоянието на тревога” от 9 май  
Правителството на Испания планира да премахне на 9-ти май „състоянието на тревога”, което бе въведено на 25 
октомври миналата година, по време на втората вълна на пандемията. Според министъра на здравеопазването Каролина 
Дариас най-вероятно до тогава епидемиологичната обстановка в страната ще бъде стабилизирана и затова няма да се 
наложи ново удължаване. 
Бум на заразените в четвъртата вълна, в която се намира в момента Испания, няма да има, тъй като с напредването на 
ваксинацията, се овладява и броят на новите случаи, смята министър Дариас. 
Според Директора на Центъра за координация на здравните сигнали и извънредните ситуации (CCAES) Фернандо Симон 
има стабилизиране на натрупаната честота, след като в началото на миналата седмица е била 230 на 100 000 жители, а в 
края й е 235. 
Въпреки това Испания остава близо до крайното ниво на риск по този показател, затова най-разумното решение е да 
продължи работата на Междутериториалния съвет по здравеопазване, на който заседават заедно централното и 
регионалните правителства. 
Премиерът Педро Санчес смята, че има достатъчно „правни инструменти“ за справяне с пандемията и след края на 
аларменото състояние. Ако то отпадне на 9 май, вечерният час в цялата страна се премахва, както и ограниченията в 
мобилността. 
Регионалните правителства вече сами ще решават какви ограничителни мерки да прилагат на своя територия, но само с 
подкрепата на Съда. В сила ще бъде Законът за специалните мерки в областта на общественото здраве от 1986, съгласно 
който могат да се затварят градове, но не и цели автономни региони. 
 
√ Кипър отваря без ограничения за ваксинирани от 10 май  
От 10 май Кипър е отворен за напълно ваксинирани срещу коронавирус туристи без никакви ограничения – тестове и 
карантини. Това съобщиха от министерството на туризма. Облекчението важи и за българи. 
Решението засяга 65 държави, за които Кипър се отвори от 1 април. Това са всички страни-членки на ЕС и редица трети 
страни. Те са класифицирани в „зелена”, оранжева” и „червена” група и за тях важат различни изисквания за Covid-
тестове, но техните граждани, завършили напълно ваксинацията си с двете дози, се освобождават от тях. 
Облекчението важи и за желаещите да посетят средиземноморския остров българи. Страната ни сега е в „червената” 
категория и според действащия регламент пристигащите от нея трябва да направят два ПСР-теста, преди полета и след 
кацането си в Кипър. 
С новото отваряне се приемат и руски туристи, ваксинирани с руската ваксина „Спутник V”. 
Пътуващите трябва да включат сертификата си за ваксинация в електронния полетен формуляр /Cyprus Flight Pass/, който 
те задължително попълват. 
Промяната е планирана за 10 май, веднага след края на двуседмичния локдаун, в който Кипър е до 9 май. 
Решението за свободен достъп на ваксинирани туристи ще улесни допълнително планирането и пристигането на гости на 
острова в летния сезон, коментира заместник-министърът по туризма Саввас Пердиос. Според него до края на май ще 
има по-ясна картина как ще протече туризмът тази година. 
 
√ Марио Драги: Планът за възстановяване на Италия е ключов за съдбата на нацията  
Италианският премиер Марио Драги представи в понеделник пред парламента план за икономическо възстановяване на 
стойност 222 милиарда евро, като заяви пред депутатите, че този план държи ключовете за бъдещото благосъстояние на 
Италия, съобщава Ройтерс. 
Голяма част от парите ще дойдат от специалните фондове на Европейския съюз, като средствата трябва да бъдат 
изразходвани за проекти за подобряване на крехката инфраструктура на Италия, стимулиране на екологично устойчивото 
развитие и насърчаване на цифровите иновации. 
"Съдбата на страната се крие в този набор от проекти", каза Драги пред долната камара на италианския парламент. 
 
√ Брюно льо Мер: Френската държавна помощ за автомобилната индустрия се удължава през 2022 г. 
Френският министър на финансите Брюно Льо Мейр разкри в понеделник подробности за правителствения план за 
подпомагане на автомобилната индустрия в страната на фона на пандемията на коронавируса, който план включват 
разширяване на настоящата държавна помощ и за 2022 г. 
Общо 11 милиарда евро междинни заеми в подкрепа на съживяването на френската икономика ще бъдат предоставени 
на компании от началото на май, обяви той. 
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Министърът също така заяви, че Франция ще разшири помощта си за закупуване на електрически превозни средства до 
големите товарни превозни средства, тъй като страната се стреми да подкрепи местната индустрия за електрически 
превозни средства и да сведе до минимум зависимостта си от Китай. 
Освен това Льо Мер обяви, че ще се срещне с шефовете на автомобилните гиганти Renault и Stellantis по-късно през деня, 
за да обсъди повече помощи, които да облекчат кризата в автомобилния сектор. 
 
√ Слабо подобрение на германските бизнес нагласи през април  
През април германските бизнес нагласи се подобриха по-слаби от очакваното, тъй като третата вълна на 
коронавирусната пандемия и проблемите с доставките в индустриалния сектор забавиха възстановяването на водещата 
европейска икономика, показват резултатите от последно бизнес проучване на икономическия институт Ifo. 
Индексът на института Ifo, базиран на месечно проучване сред около 9 хиляди компании и определящ нивото на бизнес 
климата в Германия, се повиши през април до 96,8 пункта от 96,6 пункта през март и след като през януари удари 6-
месечно дъно от 90,3 пункта. Осредните прогнози на финансовите пазари бяха за доста по-солидно подобрение на 
индекса до 97,8 пункта, но въпреки това априлското ниво на индекса е най-високото от май 2019г. 
Трябва да се има предвид, че при първия противоепидемичен локдаун в страната през април 2020 г. Ifo индексът се 
срина до 74,3 пункта, отбелязвайки рекорден месечен спад и най-ниско ниво от Обединението на Германия през 1990 
година. 
Индексът, измерващ текущите бизнес условия, нарасна през април до 94,1 пункта от 93,1 пункта медец по-рано, но 
индексът на Ifo института за бъдещите бизнес очаквания през следващите шест месеца спадна до 99,5 пункта от 100,3 
пункта през март. 
"Третата вълна от коронавирусни инфекции, както и проблеми с доставките на междинните продукти в индустриалния 
сектор възпрепятстват икономическото възстановяване на Германия“, коментира последното проучване президентът на 
Ifo Клеменс Фюест. 
 

Графики на Ifo индексите на бизнес климата, на текущите и на бъдещите бизнес очаквания 

 
 
В производството Ifo индексът нарасна до най-високата си стойност от май 2018 г. на ниво от 25,3 пункта спрямо 24,0 
пункта през март, като индустриалните компании отчитат запълване на поръчките и силно нарастване на използвания 
производствен капацитет до 86,2% от 81,9% преди месец. 
"Ситуацията с търсенето все още е много добра", отбеляза Фюест. 
Има обче спад на оптимизма по отношение на производствени очаквания, като цели 45% от компаниите отчитат 
затруднения при получаването на междинни продукти - най-висок процент от 1991 г. - точно година след Обединените 
на Германия. 
В сектора на услугите показателят за бизнес климат отбеляза известно понижение през април до 3,5 пункта след силния 
отскок до 6,6 пункта през март. Доставчиците на услуги са по-малко доволни от сегашното си положение, като се отчита 
ново изчезване на предходните признаци на оптимизъм. Докато логистичната индустрия се възползва от възхода на 
производството, други индустрии все още страдат, по-специално хотелиерството и туризмът, показва последното 
проучване на института Ifo. 
В търговията индексът на бизнес климата се повиши слабо до -0,5 пункта от -1,4 пункта през март. Това повишение се 
дължи на значително подобрените оценки за текущата ситуация, особено сред автокъщите. За разлика от това обаче има 
много по-голям песимизъм по отношение на предстоящите месеци Настроението в търговията на едро все още е по-
добро, отколкото в търговията на дребно. 
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Известно понижение отбеляза бизнес климатът в строителството (до 0,4 пункта от 2,4 пункта), като компаниите в сектора 
са по-малко доволни от сегашното си положение. Очакванията им също все още са белязани от забележителен 
скептицизъм, като и в строителството редица компании съобщават за недостиг на материали. 
Данните на института Ifo до голяма степен съответстват на PMI проучването на агенция Makit от края на миналата 
седмица, което показа, че промишлените предприятия продължават да произвеждат стоки с почти рекордни темпове 
през април, докато активността в сектора на услугите остава мудна. 
Очаква се германското правителство да повиши във вторник (27-и април) своите прогнози за растежа на БВП на страната 
през 2021 г., след като по-рано през месеца икономическият министър Петер Алтмайер намекна, че германската 
икономика може да нарасне по-силно от януарската прогноза за експанзия с 3 на сто. 
Според източник на Ройтерс правителството в Берлин ще повиши прогнозата си за растежа на германската икономика до 
3,5% в резултат на по-силното от очакваното последно тримесечие на 2020 г. 
Същият източник добави, че немското правителство вече прогнозира водещата европейска икономика да нарасне с 3,6% 
през 2022 г. 
 
√ Байдън предлага увеличаване на данъците за най-богатите  
Президентът на Съединените щати Джо Байдън ще предложи увеличаване на данъците върху печалбите от инвестиции 
за най-богатите американски граждани, предаде АФП. 
Това съобщи Браян Дийс, който е начело на Националния икономически съвет на Белия дом. Повишената ставка върху 
печалбите от продажба на ценни книжа или други активи ще засегне само хората с приходи над 1 милиона долара на 
година.  
Очаква се данъците върху капиталовите печалби да скочат от 20 на 39,6 на сто, а корпоративният данък да се увеличи от 
21 на 28 процента. Целта е приходите да бъдат вложени в инфраструктурния пакет на Байдън на стойност 2 трилиона 
долара за обновяване на магистрали, мостове, пристанища и телекомуникация. 
Предвиждат се също разходи за подобряване на водопроводните системи, за ремонт на детски градини и училища. 
 
√ СТО: Ваксинационният национализъм и неравенството в достъпа до ваксини са неприемливи  
Ваксинационният национализъм и неравенството в достъпа до ваксини са напълно неприемливи, заяви директорът на 
Световната търговска организация Нгози Оконджо-Ивеала: 
„Това просто не може да бъде приемливо, защото ако не обърнем внимание на проблема и не осигурим бързо ваксини 
за всички, светът няма да бъде сигурен. Това е във взаимен интерес и на богатите, и на бедните държави. Трябва да 
бъдем сигурни, че бедните държави не стоят твърде дълго на опашката за ваксини“.   
Директорът на Световната търговска организация се включи в онлайн форум, организиран от заместник-председателя на 
Европейската комисия Валдис Домбровскис. Двамата демонстрираха единомислие в това, че трябва да се работи за по-
ясни правила при дигиталната търговия и да се посрещнат глобалните предизвикателства, каквито са пандемията и 
климатичните промени. 
 
Investor.bg 
 
√ МОН предвижда стимули за учените с публикации в световни издания 
Бюджетът по програмата е в размер на 3,5 млн. лв.  
Университетските преподаватели и изследователи, чиито научни разработки са публикувани в авторитетни световните 
научни платформи, като Web of Science и Scopus, ще получават бонуси, с които да бъде стимулирана публикационната им 
активност. Това предвижда Проект на Национална програма „Стимулиране на публикационната активност на 
научноизследователския състав на държавните висши училища в България в световните бази данни Scopus и Web of 
Science“ на Министерството на образованието и науката. 
Бюджетът е в размер на 3,5 млн. лв. с обхват на действие до 2024 г. 
България е сред страните с най-ниски нива на публикуване в авторитетни научни списания и затова e необходимо 
насърчаване на тази дейност посредством целево финансиране, пише в мотивите към проекта, публикуван за 
обществено обсъждане. 
Увеличаването на броя на научните публикации на българските държавни висши училища, индексирани в световните 
бази данни, е важен елемент за обвързване на научните изследвания с нуждите и ползите за обществото и икономиката, 
посочват още от МОН. 
Според вносителите увеличаването на публикациите ще се отрази положително върху рейтинга на българските висши 
училища в международните научни класации, ще повиши видимостта на нашите изследователи, ще доведе до 
нарастване на броя на международните проекти, в които те участват и ще повиши качеството на висшето образование у 
нас. 
Финансирането на програмата ще се извършва от МОН и държавните висши училища на принципа на споделено 
финансиране. За първата година от действието на програмата са предвидени до 500 хил. лева, а за всяка от следващите 
три - до 1 млн. лева. 
 
√ Марио Драги: Италия залага съдбата си на успеха на плана за възстановяване 
Програмата „от историческо значение“ ще доведе до 3,2% увеличение на заетостта до 2026 г., изтъква 
италианският премиер 
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Италианският премиер Марио Драги представи в понеделник пред парламента план за икономическо възстановяване, 
като заяви пред депутатите в Рим, че този план държи ключовете за бъдещото благосъстояние на Италия, която залага 
съдбата си на неговия успех, съобщава Ройтерс.  
Бившият председател на Европейската централна банка (ЕЦБ) заяви, че правителството ще инвестира 248 млрд. евро в 
план, подкрепен предимно от заеми и безвъзмездни средства, отпуснати от Европейския съюз (ЕС). 
Програмата „от историческо значение“ ще доведе до 3,2% увеличение на заетостта до 2026 г., изтъкна Драги. 
„В програмите, които представям днес, е заложена преди всичко съдбата на страната“, посочи премиерът. 
Стабилността на правителството също е заложена в плана, тъй като Драги се опитва да осъществи най-амбициозния 
„ремонт“ на страната от края на Втората световна война. И тъй като Италия ще бъде най-големият бенефициент на пакета 
за възстановяване на ЕС, успехът на кабинета на премиера по отношение на средствата и реформите ще бъде барометър 
за усилията на самия блок. 
Около 40% от финансирането ще бъде разпределено за зелени проекта, а 25% - за цифрови инициативи, като 
приоритетите включват инфраструктура и високоскоростни влакове. В съответствие с изискванията на ЕС, планът включва 
и график за необходимите реформи за намаляване на бюрокрацията и ускоряване на прословутата мудна правна 
система на страната. 
Премиерът насочи вниманието си както към инвестициите, така и към структурните реформи, „за да се справи с някои 
слабости, които засягат нашата икономика и обществото ни в продължение на десетилетия“, включително 
икономическата разлика между регионите, неравенството между половете и слабото нарастване на производителността. 
Около 40% от средствата ще бъдат насочени към южните части на страната. 
„Ускорението на растежа може да бъде по-голямо от това, заложено в плана за възстановяване, ако успеем да проведем 
реформи, които са ефективни и целят подобряване на конкурентоспособността на нашата икономика“, изтъкна Драги. 
 
Мениджър 
 
√ Ще удължат извънредната епидемична обстановка  
Извънредната епидемична обстановка у нас ще бъде удължена. Това обяви премиерът в оставка Бойко Борисов по време 
на среща с министрите си, която беше излъчвана на живо във Фейсбук.  
"На Министерски съвет ще приемем като точка удължаване да извънредната епидемична обстановка. Продължаваме да 
мислим отговорно въпреки мотаенето на президента с даването на мандата. Времето си лети, мина един месец от 
изборите и дойде 1 май", обяви Борисов. 
По думите му, туроператорите искат да знаят как ще премине сезонът. А министърът на туризма в оставка Марияна 
Николова заяви, че страната ни е готова за началото на летния туристически сезон и той ще се проведе при спазването на 
всички протоколи. 
"В готовност сме да започнем летният туристически сезон. Министерство на туризма прие единни правила, които ще 
важат за всички места за хранене и настаняване, за всички заведения, в това число предложението на Министерство на 
туризма за начините за влизане в страната и практиките, които получихме са съгласувани със здравните власти. В 
готовност сме да представим протокола за влизане в страната и той ще бъде съгласуван със здравните власти и със 
здравния главен държавен инспектор", обясни министърът на туризма в оставка Марияна Николова.  
Какви ще бъдат правилата за влизане в страната ни обясни здравният министър проф. Костадин Ангелов. Той уточни, че 
се обсъждат три варианта:  

• с ваксинационен сертификат; 

• с отрицателен PCR-тест или с отрицателен антигенен тест; 

• с документ за преболедуване през последните 6 месеца. 
Стартираме кампанията за лято безопасно 2021, обясни министърът на туризма в оставка Марияна Николова.  
"В момента всичко е заредено в социалните канали. Видеото вече е достъпно. То беше разпространено и през нашите 
телевизии. Така че имаме агресивна реклама", изтъкна Николова.  
Тя уточни, че тази кампания е помогнала за това ние да имаме успешен зимен сезон. "Въпреки пандемията имахме гости 
от нашите съседи от Балканските страни, които посетиха нашите зимни курорти. Единствено ние работехме", каза още 
Марияна Николова.  
 
√ Лошите потребителски кредити нараснаха с 27% за година  
Необслужваните потребителски кредити, отпуснати от банките, се увеличават с 27% на годишна база. Според последните 
отчетни данни на БНБ към края на март месец 2021 г. общото ниво на „лошите“ заеми за потребление възлиза на 1,2 
млрд. лв. Това означава, че  при всеки 10 на 100 отпуснати потребителски кредити има проблем с изплащането. За 
сравнение преди една година този дял беше 8 на 100. 
Причината за увеличението им може да се търси в понижените доходи на домакинствата по време на коронавируса. Все 
още не се проявяват по-големи проблеми с изплащането на отсрочените по силата на мораториум на БНБ кредити. 
В другите два големи сегмента на банковото кредитиране не се забелязва влошаване на портфейла от кредити, а дори 
обратното. 
При жилищните заеми необслужваните кредити към края на март възлизат на 5% от всички отпуснати, докато година по-
рано този дял беше 4%. Това до известна степен се дължи и на силния ръст от новоотпуснато кредитиране в жилищния 
сектор. През последната една година общото ниво на заемите за покупка на имот се увеличи от 11 млрд. лв.  на 12,4 
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млрд. лв. (12% ръст на годишна база). Но общата сума на необслужваните ипотечни кредити се понижава от 666 млн. лв. 
през март 2020 г. на 614 млн. лв. към края на март 2021 г. 
При бизнес кредитирането има спад на необслужваните заеми с цели 17% на годишна база до 2,9 млрд. лв. Те 
представляват общо 12% от всички отпуснати заеми. Към края на годината банките направиха обезценки на стойност от 
880 млн. лв., с което изчистиха в известна степен портфейлите си от лоши заеми. Общата сума на отпуснатите бизнес 
кредити към края на март 2021 г. е 24,3 млрд. лв., което е с 4% повече в сравнение със същия месец на миналата година. 
 

Банково кредитиране (към края на март 2021 г.) 

  
Общ 
обем 
(млрд.лв.) 

Годишен 
ръст  

Необслужвани 
заеми (млрд. 
лв.) 

Годишен 
ръст 

Дял на 
лошите 
кредити  

Бизнес 
кредити 

24.33 4.6% 2.94 -16.7% 12.1% 

Потребителски 
кредити 

12.17 6.2% 1.2 27.0% 9.9% 

Жилищни 
кредити  

12.4 10.9% 0.61 -7.9% 4.9% 

Източник: БНБ, изчисления на Мениджър  Нюз 

  
√ По-висока надница за 4 май, само ако работим извънредно  
Великденският уикенд ще е с един ден по-дълъг от обичайното тази година, тъй като официалният празник 1 май 
съвпада с религиознията Велика събота. Празничната ваканция ще е пет дни, ще започне на 30 април и ще приключи на 4 
май. Според Кодекса на труда, когато официален празник, какъвто е 1 май, съвпадне със събота или с неделя, първият 
или първите работни дни след тях са неприсъствени.  
Междувременно от Главна инспекция по труда напомнят как се заплаща и труда по време на празници.  Минимум 
двойна надница се полага на всички работещи на официални празници, каквито са четирите дена за отбелязване на 
Великден – от 30 април - Велики петък, до 3 май – понеделник. Ако работата на празничен ден е и извънреден труд, то 
надницата достига четворен размер, тъй като той също се заплаща със 100% увеличение.  
Ако работим на 4 май тази година обаче, трудът се заплаща със 75% увеличение, само ако се явява извънреден. Трудът 
на официален празник, в почивен или неприсъствен ден винаги е извънреден при подневно отчитане на работното 
време и при ненормиран работен ден. Не е извънреден трудът в празнични и почивни дни, положен по график при 
въведено сумирано отчитане на работното време. Изплащането на извънредния труд при този режим на отчитане на 
работното време е в края на периода, за който той е въведен и то с 50% увеличение, уточняват от ГИТ.  
Графикът при сумирано отчитане на работното време трябва да е утвърден поименно за целия период, за който то е 
въведено. Когато се налага полагане на извънреден труд, той трябва да е възложен с предварително издадена от 
работодателя заповед, обясняват от Главната инспекция по труда.  
 
√ ЕК потвърди, че е завела дело срещу AstraZeneca  
Европейската комисия вчера потвърди, че е предприела съдебни действия срещу AstraZeneca заради неспособността на 
производителя на ваксина срещу COVID-19 да изпълни споразумението за доставки на препарата за Европейския съюз, 
предаде Си Ен Би Си. 
„Нашият приоритет е да осигурим доставките на ваксини срещу COVID-19 и да защитим здравето на Европейския съюз. 
По тази причина Европейската комисия взе решение заедно с всички страни членки да заведе дело срещу AstraZeneca”, 
написа в Twitter еврокомисарят по здравеопазването Стела Кириакиду. „Всяка доза ваксина е от значение. Всяка доза 
спасява животи“, добави тя. 
От ЕК потвърдиха, че са завели делото в петък миналата седмица, като пред това комисията е предприела помирителна 
процедура, която не е довела до напредък. 
ЕС и фармацевтичният гигант влязоха в конфликт няколко пъти от началото на годината. Англо-шведската компания 
заяви, че няма да може да достави толкова ваксини, колкото очаква блока, както през първото, така и през второто 
тримесечие на 2021 г. Това забави имунизационна кампания срещу COVID-19 във всички 27 страни членки на ЕС. 
През месец март председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази разочарование от AstraZeneca, 
като заяви, че компанията е „произвела и доставила по-малко от очакваното, намалявайки темповете на ваксинация“. 
Тогава Фон дер Лайен каза, че блокът очаква 70 млн. дози от ваксината на AstraZeneca през второто тримесечие, докато 
според договора с компанията блокът трябваше да получи 180 млн. дози до юли. От ЕС очакваха 120 млн. дози през 
първите три месеца на годината, но получиха само 30 млн. 
През февруари главният изпълнителен директор на AstraZeneca Паскал Сорио заяви пред Европейския парламент, че 
закъснението се дължи на проблеми в заводи на компанията в ЕС. 
AstraZeneca реагира почти светкавично на изявлението на Брюксел като излезе с официална позиция, в която определи 
правните действия на Европейския съюз срещу нея като неоснователни и предупреди, че ще се защитава решително в 
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съда, предаде Ройтерс. "AstraZeneca спази изцяло предварителното споразумение за покупка с Европейската комисия и 
енергично ще се защити в съда. Смятаме, че всеки съдебен спор е неоснователен и приветстваме тази възможност да 
разрешим този спор възможно най-скоро, посочва в позицията си компанията. 
 
√ Германският външен министър се обяви против налагането на по-строги санкции на Русия  
Германският външен министър Хайко Маас се обяви против налагането на по-строги санкции на Русия заради случая с 
изпратения в затвора опозиционен лидер Алексей Навални, предаде ДПА. Маас подчерта пред телевизия А Ер Де, че се 
съмнява, че подобни мерки ще подобрят положението на критика на Кремъл.  
"Мисля, че ще се случи точно обратното", добави външният министър.  
ЕС призовава от месеци за освобождението на Навални, който беше осъден за нарушаване на условията по своя условна 
присъда. Той не можеше да ги изпълни, защото се намираше на лечение в Германия, след като беше отровен и едва не 
умря, припомня ДПА.  
Маас посочи, че ЕС вече е използвал на два пъти подобни инструменти срещу Русия - след отравянето на Навални и след 
като той беше арестуван при връщането си в родината.  
"Санкциите, наложени на Русия заради анексията на Крим и конфликта в Източна Украйна, ще останат в сила, докато не 
се стигне до решение. Но не е в наш интерес да се включваме в тази конфронтационна врява. Искаме диалог и да бъдем 
добри съседи с Русия. Лошото състояние на отношенията между Берлин и Москва, както и между Брюксел и Москва, е 
повод за диалог. Връзките не трябва да остават в това състояние", подчерта външният министър на Германия. 
 
√ Лондон е твърде важен!  
Европейският съюз ще даде на Обединеното кралство достъп до своите капиталови пазари и ще договори сделка за 
финансовите услуги след Брекзит, тъй като се нуждае от Лодон. Това заяви Джон Гарв, ръководител „Глобални 
финансови услуги“ в РrісеwаtеrhоuѕеСоореrѕ, цитиран от „Дейли Телеграф“. 
До момента ЕС не е предложил на Великобритания директен достъп до пазара за финансови услуги на блока – спорна 
тема, която бе пренебрегната в търговската сделка между двете страни от януари. 
Според Гарви обаче ЕС скоро ще осъзнае лидepcтвoтo и пpивлeĸaтeлнocттa нa Лoндoн. Според него сделката няма да 
бъде постигната веднага, но рано или късно ще дойде момент, в който Брюксел ще осъзнае, че такава е в негов интерес. 
„С течение на времето ще се развие странна връзка, в която европейците ще осъзнаят, че имат нужда от Лондон. Мисля, 
че ще има някаква сделка, тъй като Европа просто има нужда от достъп до лондонския пазар“, каза Гарви. 
След като Брекзит влезе в сила, британските финансови фирми изгубиха „паспортните“ си права за трансгранично 
банкиране, които им позволяваха да оперират в блока по същия начин, по който го правят в Лондон. 
Въпреки че през март бе подписан „Меморандум за разбирателство“, чиято цел е да определи условията, при които 
регулаторите от ЕС и Обединеното кралство споделят информация, в него не се предвижда достъп на британските фирми 
до пазара на блока. 
Миналата седмица ЕС даде знак, че не бърза да предоставя на Лондонското сити достъп до финансовите си пазари. 
Еврокомисарят по финансовите услуги Марийд Макгинес заяви, че Брюксел няма да предостави достъп до единния 
пазар, тъй като Обединеното кралство е избрало да го напусне. 
„Знам, че има апетит от британска страна да седнем и да започнем работа. Определено искаме да го направим, но не 
сме под напрежение натиск да действаме в тази посока“, коментира тя. 
 
√ Великобритания ускорява темпото, може да изпревари САЩ по икономически растеж  
Великобритания изглежда готова да отбележи по-бърз икономически растеж от САЩ през тази година след силния 
пандемичен спад през 2020 г. , тъй като страната напредва с програмата си за ваксинация срещу Covid-19, прогнозира 
Goldman Sachs. 
Голямата американска инвестиционна банка посочи в свой анализ, цитиран от Ройтерс, че вече очаква британският 
брутен вътрешен продукт да нарасне с "удивителните" 7,8% през 2021 г., което е над прогнозирания икономически 
растеж за САЩ, съобщава БНР. 
По-рано този месец беше публикувано последно проучване на Ройтерс сред водещи анализатори, което показа, че 
техните средни очаквания са за нарастване на британската икономика (петата по големина икономика в света) с 5% през 
тази година, докато Международният валутен фонд прогнозира британска експанзия от 5,3 на сто. 
Откакто обаче бяха направени тези прогнози, се забелязва ускорения темп на икономическо възстановяване на острова, 
тъй като в страната беше имунизирано повече от половината от общото население с поне една доза на ваксина срещу 
Covid-19. 
"Икономиката на Обединеното кралство се възстановява рязко от коронавирусната криза", отбеляза "Голдман Сакс". 
"Априлският предварителен PMI на общата бизнес активност беше много по-силен от очакваното в Обединеното 
кралство, като индексът на услугите отбеляза значително връщане обратно на позитивна територия (над нивото от 50 
пункта), се посочва в анализът на американската банка. 
Британският общ PMI индекс нарасна през април до 60,0 пункта, достигайки 89-месечен връх (най-високо ниво от края на 
2013 г.), промишленият PMI скочи до 321-месечен връх от 60,7 пункта, а индексът на бизнес активността в сферата на 
услугите се повиши до 60,1 пункта, отбелязвайки най-сериозна експанзия (над нивото от 50 пункта) от август 2014 г. 
насам. 
Goldman Sachs отбеляза и много по-силния от очакваното ръст с 5,4% при продажбите на дребно през март. 
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В последния си анализ американската банка не предоставя прогноза за икономическия растеж на САЩ през тази година. 
През февруари обаче Goldman Sachs посочи, че очаква БВП на САЩ да нарасне с 6,8% през 2021 г. с оглед на политиката 
на президентът Джо Байдън да предложи нова огромна програма за фискални стимули. 
През 2020 г британската икономика се сви с близо 10%, тъй като беше силно засегната от по-продължителните Covid 
локдауни на острова, отколкото въведените противоепидемични мерки в редица други водещи икономики. За 
сравнение, икономиката на САЩ се е свила през миналата година с 3,5%, според данни на МВФ. 
Междувременно водещата британска група за икономически прогнози EY Item Club повиши своите прогнози за 
представянето на британската икономика и вече очаква нарастване на БВП с 6,8% през 2021г., след като през януари 
залагаше на растеж от 5 на сто. 
EY Item Club също така очаква британската икономика да се върне към своя предпандемичен пик до средата на 2020 г.  
Също през изминалия уикенд заместник-управителят на Английската централна банка Бен Броудбент каза, че очаква 
"много бърз икономически растеж поне през следващите няколко тримесечия“, тъй като страната започна да премахва 
ограниченията, свързани с коронавирусната пандемия. 
 
√ Възходът на зелените облигации  
Световният пазар на зелени облигации нараства - глобалният обем на емитирания устойчив дълг през първото 
тримесечие на тази година надхвърли 2,2 трилиона долара, а до края на годината има потенциал да надскочи 3 трилиона 
долара, според Института за международни финанси (IIF). Само през първото тримесечие на тази година са издадени 
облигации на стойност 315 млрд. долара, което е почти половината от обема за цялата минала година. 
Две трети от непогасения дълг в глобален мащаб 1,55 трилиона долара през първото тримесечие е в облигации, 
останалата част е в заеми. През първото тримесечие са били издадени облигации за 120 млрд. долара - главно в САЩ и 
Китай (за сравнение, в периода 2019-2020 г. този показател е бил средно 60 млрд. долара на тримесечие). В същото 
време по-голямата част от устойчивия дълг се набира, обвързан с климатичния дневен ред - зелените облигации 
представляват 935 милиарда долара, а зелените облигации, обезпечени с активи - още 74 милиарда долара. 
Още една голяма категория са социалните облигации, използвани за финансиране на социални проекти. През първото 
тримесечие са отпуснати заеми от този вид на стойност 85 милиарда долара, като обемът на тези пласирания достига 282 
милиарда долара, но засега такива емисии се правят главно от международни организации и държавни агенции. 
Подобна ситуация беше наблюдавана и при зелените облигации, докато тяхното пласиране не стана по-популярно сред 
корпорациите). Устойчивите облигации през първото тримесечие възлиза на 35 милиарда долара (финансирането чрез 
тяхното пласиране е за сметка на комбинация от социални и зелени проекти), но общият размер на събраните средства в 
тази категория достига 178 милиарда долара. 
Развитите страни продължават да привличат значително по-голям обем устойчив дълг - 1,3 трилиона долара срещу 202 
милиарда долара в развиващите се страни (други 42 милиарда долара се падат наа офшорни центрове). Най-големият 
пазар в момента е американският с привлечени 344 млрд. долара, следван от Франция (293 млрд. долара), Германия 
(172 млрд. долара) и Китай (85 млрд. долара). 
 
√ Цената на медта достигна най-висока стойност за последните 10 години  
Цената на метала мед достигна най-високата си стойност на международните пазари за близо 10 години. Вчера тя 
поскъпна с още 2% и достигна 9750 долара за тон, което е най-високата й стойност от 2011 г. Цената на червения метал 
започна да се повишава ударно малко след обявяването на глобалната пандемия от коронавирус миналата година. От 
тогава до днес тя се е повишила близо 2 пъти. 
Причините за поскъпването й са няколко – обявеният  мащабен план за на Джо Байдън за възстановяване на 
инфраструктурата в САЩ, повишеното търсене на електрически автомобили, стабилният икономически растеж в Китай, 
както и нуждата да се въвеждат нови технологии в тон с борбата срещу климатичните промени, предаде Блумбърг. 
Само от началото на 2021 г. медта поскъпна с 25%.   
Анализатори като Trafigura Group очакват до края на тази година цената на метала да надхвърли досегашната му 
исторически рекордна стоойност от 10 190 долара за тон, регистрирана през 2011 г. Прогнозите са, че в рамките на това 
десетилетие медта ще струва 15 000 долара на тон. 
Единственият по-голям риск пред все по-голямото използване на метала е глобалната пандемия и възникването на нови 
щамове. Един от най-големите нови заводи за обработка на медни руди в Индия няма да може да отвори по план заради 
новата вълна от заразени в страната. 
„Не вярвам скоро да видим цена от 15 000 долара за тон – преди това да се случи търсенето ще се измени и ще бъдат 
приожени защитни механизми. Освен това не трябва да забравяме, че пандемията все още е тук и спира някои процеси“, 
коментира Шиао Фу, ръководител на стратегическите процеси в BOCI Global Commodities. Той има предвид намесата от 
страна на китайските регулатори, които ще окажат влияние за стабилизиране на цената. 
Силно поскъпване от март миналата година до днес има и при други основни метали. Желязязната руда поскъпна от 80 
долара на тон до 180 долара в момента. 
 
√ Ръст на разходите за отбрана в света въпреки пандемията  
Въпреки пандемията от коронавирус общите военни разходи в света са се увеличили до близо 2 трилиона долара 
миналата година. Това показват данни на (SIPRI), публикуван в понеделник, предава ТАСС. 
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През 2020 г. са похарчени 1981 милиарда долара, което е увеличение с 2,6 на сто спрямо 2019 г. Петте държави с най-
големи разходи за отбрана са САЩ, Китай, Индия, Русия и Великобритания. Те допринасят с 62 процента от общите 
разходи.  
Авторите на доклада отбелязват, че ръстът на военните разходи е настъпил на фона на намаление от 4,4% в световния 
БВП, което е причинено главно от последиците от пандемията, свързани предимно с ограничителните мерки. В резултат 
на това през 2020 г. военното натоварване (делът на разходите в БВП) е средно 2,4%, което е увеличение с 0,2% спрямо 
предходната година. Това е най-високият темп на растеж по рода си от финансовата криза през 2009 г. Въпреки общото 
увеличение на военните разходи в света, редица страни са ги намалили. През 2020 г. Бразилия и Русия похарчиха много 
по-малко средства за тези цели от първоначално планираното.  
В Русия, според института, през 2020 г. военните разходи са се увеличили с 2,5% и са достигнали 61,7 млрд. долара 
(увеличение от 26% спрямо 2011 г.). Руските военни разходи нарастват за втора поредна година. В същото време 
реалните разходи за военни цели през миналата година поради пандемията се оказаха с 6,6% по-ниски от предвидените 
в бюджета. Ръстът на разходите в тази област през 2019 г. и 2020 г. последва съкращенията през 2017 г. и 2018 г. До 2017 
г. военните разходи на Русия се увеличаваха 18 последователни години.  
В Съединените щати военните разходи първоначално бяха планирани на 778 млрд. долара, което е с 4,4% повече от тези 
за 2019 г. Техният дял в световен мащаб е 39%. Американските военни разходи нарастват в продължение на три 
последователни години след седемгодишен период на съкращения.  
През 2020 г. военният бюджет на Китай показа растеж за 26-та поредна година и се класира на второ място в света по 
размер с 252 милиарда долара. Спрямо предходната година увеличението е с 1,9%, спрямо 2011 г. - 76%. В цялата 
история на базата данни на SIPRI, никоя друга държава не е показала толкова устойчиво увеличение на военните 
разходи.  
В доклада на SIPRI се отбелязва, че почти всички страни-членки на НАТО са увеличили военното си натоварване през 
2020 г. В резултат на това 12 от тях са похарчили 2% от БВП или повече за военни нужди, което е в съответствие с 
основните насоки на Aлианса в областта на разходите. Година по-рано имаше девет такива държави. Класираната на 
осмо място в света, Франция надмина прага от 2% за първи път от 2009 г. насам.  
Разходите на заемащата пето място в света Великобритания през 2020-та година са били 59,2 млрд. долара, което е с 
2,9% повече, отколкото през 2019 година и с 4,2% по-малко от 2011-та година.  
Германия увеличи военните си разходи с 5,2% до 52,8 млрд. долара, което я поставя на седмо място в света. 
Миналогодишните разходи надвишиха нивото от 2011 г. с 28%. В Европа като цяло военните разходи са се увеличили с 
4% през годината.  
В региона на Азия и Океания, освен Китай, страните с най-големи военни бюджети включват Индия (72,9 млрд. долара), 
Южна Корея (45,7 млрд. долара) и Австралия (27,5 млрд. долара). Всички тези държави са увеличили разходите си за 
отбрана както през 2019 г., така и през последното десетилетие като цяло.  
Военните разходи в Африка на юг от Сахара са се увеличили с 3,4%, достигайки 18,5 млрд. долара. Най-голям ръст са 
показали Чад (31%), Мали (22%), Мавритания (23%), Нигерия (29%) (всички разположени в Регион Сахел) и Уганда (46%).  
В Южна Америка военните разходи са намалели с 2,1% през 2020 г. до 43,5 млрд. долара. Това се дължи главно на 
сериозното намаляване на военния бюджет на Бразилия (3,1%), която харчи най-много за военни нужди в региона.  
Общите военни разходи на 11 държави в Близкия изток, за които SIPRI разплолага с данни, са намалели с 6,5% до 143 
млрд. долара. 
Осем от деветте държави от ОПЕК, за които SIPRI разполага с данни, са намалили военните си бюджети миналата година. 
Ангола с 12%, Саудитска Арабия с 10% и Кувейт с 5,9%. Бахрейн, който не е член на ОПЕК, намали разходите с 
9,8%. Саудитска Арабия (0,6%), Русия (0,5%), Израел (0,4%) и САЩ (0,3%) отбелязаха най-голямото нарастване на военното 
натоварване сред 15-те държави с най-големи военни бюджети през миналата година. 
 
√ Факторите, поради които растат цените на дървения материал  
Пандемията повлия на по-голямата част от суровините по подобен начин: рязък спад в търсенето и следователно цените 
в ранните етапи на блокиране и внезапен бум на доставките с отварянето на икономиките, нарастване на търсенето и 
възникване на затруднения по веригата за доставки.  
Преди десетина дни, миналия петък, пазарът на дървесни фючърси затвори при 1294.70 долара за 1000 фута маса, 
еквивалентно на 2,36 кубически метра. В сравнение с минимума за 2020 г., 259.80 долара, при който сесията приключи 
на 4 април, се получава увеличение с почти 400%.  
Няколко фактора създадоха идеалната буря за нарастващите цени на дървения материал през последните години. През 
2019 г. слабото търсене, прекомерните нива на запасите и тежките метеорологични условия накараха доставчиците на 
дървесина да затворят заводи и да намалят производството. Резултатът беше значителен натиск надолу върху цените на 
дървения материал през по-голямата част от годината и затваряне на някои дъскорезници от компании като Canfor и 
West Fraser Timber, най-големият доставчик на дървен материал в света. 
През 2020 г., с парализирана от коронавируса активност, ниските лихвени проценти и това, че трябва да останат у дома, 
направиха американците по-податливи на търсенето на нови домове, като по този начин увеличиха дървесината, 
ключова в строителството на страната. Имаше и бум на ремонти и разширения на домовете. Тази ситуация започна да 
тласка цените по-нагоре, а досега през 2021 г. отскокът е още по-рязък. 
Недостигът е очевиден по цялата верига за доставка на дървесина. Дъскорезниците се борят да увеличат 
производствения си капацитет достатъчно бързо, за да отговорят на увеличеното търсене. Междувременно, 
закъсненията в транспорта и недостигът на работници в самите дъскорезници увеличиха разходите, които сега се 
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прехвърлят на потребителите. Фючърсите на дървен материал са скочили с над 60% досега тази година и анализаторите 
не очакват намаление до края на 2021 г. 
В същото време броят на хората, работещи в дъскорезници и консервация на дървесина в САЩ, е спаднал с 
приблизително с 30% в сравнение с преди 20 години, а броят на дърводобивите е спаднал с почти 40%, сочат данните на 
бюрото по трудова статистика на страната, събрани от Bloomberg. Въпреки че автоматизацията е намалила броя на 
необходимите работници и е увеличила ефективността, анализаторите смятат, че настоящите нива на заетост са под 
търсенето.  
Но работната сила не е единственият проблем с доставките в дългосрочен план. Изменението на климата и екстремните 
метеорологични условия заплашват сечта. Нападението на малки планински борови бръмбари се увеличава, тъй като по-
топлите зими позволяват на насекомите да се разпространяват в повече части на света. Масивните пожари са нарастващ 
проблем за горите на западното крайбрежие на САЩ и Канада. Междувременно, дърводобивната индустрия и 
защитниците на околната среда се борят за това кои земи трябва да продължат да бъдат защитени. 
В същото време се очаква да се увеличат доставките на дървесина за САЩ през тази година. Вносът на дървен материал 
от САЩ ще трябва да нарасне с около 15% през 2021 г., за да отговори на увеличеното търсене, а голямата част от него се 
очаква да дойде от Европа. 
Тази лудост на цените на пазара на дървен материал вероятно ще продължи по време на увеличеното строителство на 
жилища в САЩ, прогнозиран за това лято, отбелязва изданието. Както беше споменато по-рано, не се очаква доставките 
на дървесина да се нормализират до края на 2021 г., а дотогава търсенето може да започне да намалява. Нарастващите 
разходи за дървен материал вече са добавили над 24 000 долара средно към цената на новото жилище в САЩ, сочат 
данни на Националната асоциация на строителите на домове. Компаниите в този бранш и законодателите вече поискаха 
от администрацията на Байдън да се намеси и да потърси решения за недостига на дървен материал.  
Въпреки това не всичко е било зле за някои от компаниите в дърводобивния сектор. Акциите на Canfor са се увеличили 
със 107% през този период, докато акциите на West Fraser Timber и Weyerhaeuser са нараснали съответно с 80% и 30%, 
сочат данни на Markets Insider. 
 
√ Цените на петрола се възстановиха след вчерашните загуби  
Цените на петрола се възстановиха в ранната търговия във вторник от пониженията в предходната сесия, н ръста отново 
бе ограничен от опасенията, че нарастващият брой на заразените с COVID-19 в Индия ще доведе до пад на търсенето на 
гориво  в третия най-голям вносител на суровината, предаде Ройтерс. 
Към 8:40 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,49 долара, или 0,75%, до 66,14 долара за барел, 
докато американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,45 долара, или 0,73%, до 62,36 долара за барел. 
Проблемите на Индия идват на фона на предстоящата през тази седмица среща на страните от ОПЕК+, по време на която 
те ще вземат решение за добива на петрол. 
Съвместния технически комитет на ОПЕК+ (JTC) продължава да държи на прогнозата си за растеж на търсенето на петрол 
през тази година, но смята засилването на пандемията в редица региони в света за предизвикателство, отбелязва 
Ройтерс, позовавайки се на източници от групата. 
„Техническият комитет на ОПЕК отчита потенциалните опасения за търсенето на фона на разрушителното влияние на 
епидемията в Индия“, коментира Автар Санду от Phillip Futures. 
Индийското правителство нареди на военните да помогнат в борбата с коронавируса, докато страни като еликобритания, 
Германия и САЩ обещаха помощ. 
„Големият въпрос е дали ОПЕК+ чувства, че ситуацията е достатъчно лоша, за да промени плана си за увеличаване на 
добива от 1 май“, коментират анализатори от ING Economics. 
„Все още очакванията ни са, че групата няма да обяви промени в плана на утрешната си среща“, добавят те. 
 
√ Турската лира с нов негативен рекорд след признаването на арменския геноцид от Байдън  
Турската лира продължи своето поевтиняване, след като американският президент Джо Байдън официално призна 
арменския геноцид в своя реч, предаде Ройтерс. Въпросът за събитията от 1915-1917 е особено чувствителен ог 
геополитическа гледна точка за Турция, която отхвърля тази дефиниция и ролята на Османската империя в тях по време 
на Првата световна война. 
Цената на турската валута падна до 0,11 цента, след което леко се повиши до 0,12 цента. За последната една година 
обаче тя загуби около 20% от стойността си и в момента е на рекордно най-ниско ниво. Страната преминава редица 
сътресения във финансовата сфера като силна инфлация от 16%,  смяна трима управителя на Централната банка за 
последните 2 години и забрана на криптовалутите, които за много хора станаха убежище, в които съхраняват част от 
обезценяващите им се спестявания. 
Стойността на турската лира и към долара и към еврото започна да се понижава през 2013 г., след като Турция беше сред 
малкото страни, чиито икономики не бяха засегнати от глобалната финансова криза от 2009 г. През последните 7 години 
обаче лирата изгуби съответно 77% от стойността си спрямо еврото и 78% спрямо долара. 
Сега някои анализатори очакват, че новият управител на централната банка на страната може да се наложи да прибегне 
до нова продажба на валутни резерви, за да подкрепи националната валута. Политическата опозиция в страната призова 
президентът Ердоган да отговаря за продажби, на стойност 128 млрд. долара, направени в периода 2019-2020 г. от 
държавни банки, които значително са понижили валутните резерви на страната. 
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√ Еврото се стабилизира над прага от 1,20 долара  
Курсът на еврото се стабилизира над прага от 1,20 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2066 долараа. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2085 долара. 
 
√ Европейските борси започват седмицата без ясна посока  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа търсят посока в първата търговска сесия за седмицата, предава 
Ройтерс. 
В ранната търговия общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 0,11 пункта, или 0,03%, до 438,93 пункта. Немският 
показател DAX отчете спад от 32,09 пункта, или 0,21%, до 15 247,53 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 
100 изтри 5,27 пункта от стойността си, или 0,08%, достигайки ниво от 6 933,29 пункта. Френският измерител CAC 40 
напредна с 1,02 пункта, или 0,02%, до 6 258,96 пункта. 
Акциите на авиокомпаниите IAG, Lufthansa и easyJet поскъпнаха с 3,85% , 3,13%, и 3,46%, на фона на надеждите за 
възстановяване на търсенето на пътувания, след като председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен 
заяви в интервю за „Ню Йорк таймс“, че ваксинираните срещу COVID-19 американци ще могат да посетят Европа през 
лютото. Книжата на производителя на самолети Airbus поскъпнаха с 2,54%. 
„Днес Италия премахва много ограничителни мерки. Франция планира да разхлаби мерките през следващият месец. 
Ваксинацията се ускорява, PMI данните показват устойчива и силна активност. На този фон сме уверени, че през второто 
тримесечие ще започне водено от потреблението възстановяване“, коментират анализатори от Morgan Stanley 
Данните от бизнес проучване на икономическия институт Ifo обаче показаха, че нагласите на германския бизнес са се 
подобрили по-слабо от очакваното през април. Индексът на института Ifo, определящ бизнес климата в Германия, 
напредна до 96,8 пункта през парил спрямо 96,6 пункта през март. 
Докато в САЩ очакват финансовите отчети на технологичните гиганти, в Европа се готвят за резултатите на британските 
банки, петролните компании и тези от здравния сектор. 
До момента 15% от компаниите от STOXX 600 са представили финансовите си отчети за първото тримесечие, като 66% от 
тях са надминали очакванията на анализаторите, сочат данни на Refinitiv IBES. Обикновено по-добро от очакваното 
представяне регистрират 51% от компаниите. 
Цената на книжата на Philips се понижи с 2,93%, след като провизиите за 250 млн. евро на нидерландската компания за 
производството на здравно оборудване засенчиха ръста на печалбата през първото тримесечие. 
Акциите на австрийския производител на сензори AMS поевтиняха с 3,77%, след като Credit Suisse понижи рейтинга на 
книжата на компанията на фона на опасенията, че доставките й за Apple може да намалеят. 
Акциите на Volkswagen поевтиняха с 1,39%, след като „Файненшъл таймс“ съобщи, че компанията е предупредила топ 
мениджърите да се готвят за по-голям удар върху производството през второто тримесечие заради глобалния недостиг 
на чипове. 
Седмичен спад на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения в петък, след като Уолстрийт преоцени 
опасенията, свързани с новината, че Белият дом смята да удвои данъка върху капиталовата печалба, предаде Си Ен Би 
Си. 
Промишленият индекс Dow Jones завърши сесията с ръст от 227,59 пункта, или 0,67%, до 34 043,49 пункта, подкрепен от 
поскъпването на акциите на Goldman Sachs и JP Morgan с 2,57% и 1,91%. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 
500 напредна с 45,19 пункта, или 1,09%, до 4 180,17 пункта, воден от доброто представяне на финансовия сектор. 
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши със 198,39 пункта, или 1,44%, до 14 016,81 пункта. 
Трите индекса обаче регистрираха седмичен спад. S&P 500 отчете понижение от 0,1% за седмицата, докато Dow и Nasdaq 
изтриха съответно 0,5% и 0,3% от стойността си. 
Уолстрийт премина през бурна сесия, след като няколко медии съобщиха в четвъртък, че президентът Джо Байдън е 
предложил увеличение на данъка върху капиталовата печалба за богатите. От Блумбърг съобщиха, 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%. 
Предвид крехкото мнозинство в Конгреса на демократите, прокарването на подобен законопроект ще бъде 
изключително трудно, като множество анализатори смятат, че вероятно ще има по-скромно повишение. 
Междувременно UBS съобщи, че американците, които плащат такъв данък, притежават само 25% от американския 
фондов пазар.а Останалата част от пазара е част от портфейли, които не подлежат на данъчно облагане върху 
капиталовата печалба, като в това число влизат пенсионни сметки, дарения и чуждестранни инвеститори. С други думи, 
въздействието на предложения от Джо Байдън данък върху акциите ще бъде ограничено, дори ако ставката е по-висока. 
Акциите на Intel поевтиняха с 5,32%, след като отчетът на компанията не отговори на очакванията на анализаторите. С 
изключение на предстоящата продажба на бизнеса на компанията с памет и други части, от Intel казаха, че са 
регистрирали приходи от 18,6 млрд. долара и нетна печалба от 5,7 млрд. долара през първото тримесечие. 
Същевременно с това главният изпълнителен директор на компанията Пат Гелсингър заяви, че недостига на чипове може 
да продължи още две години. 
Акциите на American Express поевтиняха с 1,92%, след като компанията отчете приходи за тримесечието от 9,1 млрд. 
долара, което е с 12% по-малко в сравнение същото тримесечие на миналата година. Анализаторите очакваха приходи от 
9,2 млрд. долара. 
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Цената на книжата на Snap се повиши със 7,45%, след като компанията отчете ускорен растеж на приходите и на 
потребителите през тримесечието. Приходите на компанията са скочили с 66% до 770 млн. долара за първите три месеца 
на годината. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Азиатските акции не намериха единна посока в понеделник, като фокусът на инвеститорите е върху започващата утре 
двудневна среща на Федералния резерв на САЩ. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши със 105,6 пункта, или 0,36%, до 29 126,23 пункта. 
Акциите на Softbank и Fast Retailing поскъпнаха съответно с 1,30% и 0,83% 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 33 пункта, или 0,95%, до 3 441,17 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 17,25 пункта от стойността си, или 0,75%, достигайки ниво от 2 281,30 
пункта. Хонконгският измерител Hang Seng се понижи със 125,92 пункта, или 0,43%, д 28 952,83 пункта. Листнатите в 
Хонконг акции на Alibaba поскъпнаха с 0,09%, а тези на Tencent и Xiaomi поевтиняха с 0,55% и 2,40%. 
Южнокорейският показател Kospi напредна с 31,43 пункта, или 0,99%, до 3 217,53 пункта. Акциите на Samsung Electronics 
поскъпнаха с 0,85% 
В Австралия индексът ASX200 регистрира спад от 15,1 пункта, или 0,21%, до 7 045,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният бенчмарк 
SOFIX остана почти без промяна при 519,94 пункта. BGBX40 се повиши с 0,10 пункта, или 0,09%, до 117,57 пункта. BGTR30 
регистрира спад от 0,39 пункта, или 0,07%, до 561,75 пункта. BGREIT се задържа без промяна на ниво от 145,67 пункта. 
 
Сега 
 
√ Новите депутати напират за данъчни промени без разчети 
6000 лв. облекчение за деца, отсрочване на налози, намалени лихви за забава са част от предложенията 
Невиждана законодателна активност кипи в новия парламент. Само за седмица работа новите народни представители са 
внесли над 50 предложения за изменения на най-разнообразни закони. Сред тях има законопроекти и за данъчни 
изменения, независимо, че по правило такива не може да се правят в средата на годината. Нито едно от 
предложенията не е съпроводено с разчет колко ще струва на хазната. 
Съществено да се увеличи  облекчението за деца, предлага БСП. Мотивът е по-големи стимули за работещите родители и 
насърчаване на раждаемостта. Левицата настоява облагаемият доход на един от родителите да може да се намалява с 
6000 лв. за всяко дете, вместо сегашните 200 лв. Предлага се да отпадне и ограничението облекчение да се ползва само 
до третото дете, с което многодетните семейства ще получат по-големи преференции от сегашните. Така отстъпката от 
данъка върху доходите за едно дете ще стане 600 лв., за две деца - 1200 лв., за три - 1800 лв. и т.н. БСП предлага 
отстъпката за деца да може да се ползва всеки месец, а не веднъж в годината. Така всеки месец данъчната основа на 
дохода по трудов договор ще се намалява с 500 лв. за всяко дете. За родители, които нямат доходи от трудови 
правотношения, а само наеми или стопанска дейност, например, преференцията ще се ползва веднъж годишно. 
БСП лансира изменения и в Закона за местните данъци и такси. Те също са свързани с борбата с демографската криза и 
предвиждат да се премахнат всички такси за детски ясли, детски градини и кухни, които събират общините. 
С мотива преодоляване на последиците от ковид-пандемията са няколко законови поправки на депутати от "Изправи се! 
Мутри, вън!", начело с Мая Манолова. Те предлагат срокът за плащане на данъка върху доходите на физически лица да 
се удължи до 30 юни 2021 г. Това обаче едва ли ще е възможно, защото крайната дата за плащане на окончателния налог 
за доходите, получени през миналата година, изтича след дни - 30 април. За толкова кратък срок няма физическа 
възможност законопроектът да мине през ресорната бюджетна комисия и на две четения в пленарна зала. 
Както стана вече известно Мая Манолова е вносител и на добавка в закона за извънредното положение, с 
която получаването на 50 лв. добавка към пенсията на всеки пенсионер се удължава до края на годината - от май до 
декември. За този допълнителен разход бюджетът трябва да осигури 848 млн. лв. Сумата обаче ще е по-ниска, ако се 
приеме, защото в четвъртък премиерът в оставка Бойко Борисов изненадващо съобщи, че правителството ще осигури 50 
лв. бонус към пенсиите и за месец май, което излиза около 106 млн. лв. допълнителен разход. 
Манолова е вносител на още една промяна в закона за извънредното положение, която обаче не е остойностена. Става 
дума за нов вид щедри компенсации за фирми и самонаети лица, пострадали от коронакризата. "За фирмите, които бяха 
затворени със заповед на министъра на здравеопазването, имаше предвидена подкрепа - както за наетите лица, пуснати 
в неплатен отпуск, така и за оборотни средства. За фирмите, които продължиха работа, но дейността им пострада заради 
пандемията и оборотите им намаляха, няма предвидена подкрепа. Без помощ от държавата останаха и самонаетите. В 
същото време държавата продължава да начислява лихви за неплатени в срок публични задължения", посочват 
депутатите от "Изправи се! Мутри, вън!". 
Затова те предлагат всички фирми и самонаети, чиито приходи от дейност са намалели с повече от 30% спрямо същия 
месец на 2019 г. да получат безвъзмездна финансова помощ по избор: 4 средномесечни заплати (около 5700 лв. по 
данни на НСИ) или до 90% от фиксираните оперативни разходи за микро и малки и до 70% за средни и големи фирми. 
Предвижада се право на помощ и за предприятия и самоосигуряващи се, започнали дейност 2020 г. Както и еднократна 
помощ за стартиращи през 2021 г. фирми, наели най-малко 5 работници за поне 6 месеца - 8 средномесечни 
заплати (около 11 500 лв.) 
А за всяко физически лице, загубило работа вследствие на пандемията - една средномесечна заплата (1437 лв. по данни 
на НСИ към февруари). 
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В мотивите към законопроекта няма разчет колко ще струват тези компенсации и дали ще се финасират от бюджета или 
от някоя европрогама. Посочва се само, че редът и условията за получаване на помощта ще се определят от Министерски 
съвет по предложение на министъра на икономиката. 
Също с мотива да се подпомогнат хората, загубили доходи и работа по време на пандемията, е предложението на 
Демократична България за намаляване на лихвата за просрочие. В момента тя е ОЛП (0% през последните три години) 
плюс 10%. Анализ на практиката на страни в ЕС показвал, че в много от тях надбавката е 8%, освен това има и по-ниска 
ставка за гражданите. Затова вносителите Мартин Димитров, Владислав Панев и Георги Ганев от предлагат лихвата за 
забава да не надхвърля ОЛП плюс 8% за фирмите и ОЛП плюс 4% за гражданите. Предвижда се промяната да влезе в 
сила от 1 юни 2021 г. "У нас законната лихва е много висока, приета е преди повече от 20 години при съвсем различни 
икономическа и финансова обстановка - икономическа нестабилност и висока инфлация", посочват вносителите. Те 
смятат, че високото й ниво, към днешна дата, когато лихвите на банките са близки до нулата, я превръщат в санкция, 
вместо да е компенсация. Освен това в пандемията много хора имат забавени плащания и при тази висока лихва за 
забава дори малки суми в кратки срокове, може да се превърнат в суми, непосилни за връщане, се посочва в мотивите. 
Малки семейни фирми и търговци може да бъдат докарани до фалит, а физически лица-длъжници до 
безизходица, особено когато се е стигнало до съдебни действия по принудително събиране на вземанията, мотивират 
вносителите искането си за по-ниска лихва за забава. 
БЕЗ НАРЕДБА 18 
От Демократична България е внесен законопроект и за промяна в Закона за ДДС, който предвижда отмяна на 
прословутата Наредба 18 - за касовите апарати и софтуерите за управление на продажбите. "Наредбата бе остро 
критикувана от бизнеса заради трудностите да бъдат приложени изискванията ѝ, заради високите разходи за 
въвеждането ѝ и заради това, че тя ще препятства конкуренцията, а данъчните ще имат достъп до чувствителна 
финансова информация, касаеща не само продажбите", припомня вносителят Ивайло Мирчев, депутат от ДБ. 
Той предлага тази "свръхрегулация" да бъде премахната и на нейно място да се въведе т.нар. отдалечена фискализация 
(софтуерна фискализация). Тя позволява регистриране на продажбата в реално време от софтуера за управление на 
продажбите, без да се ползва касов апарат. Въпреки това всяка продажба получава уникален номер, който може да бъде 
отпечатан от устройство, различно от фискално устройство, или изпратен по електронен път. Това ще спести на бизнеса 
разходи над 100 млн. лева,  смята Ивайло Мирчев.  
 
√ Партиите попаднаха в извънредна ситуация с третия мандат 
Политиците заговориха за служебен кабинет и предсрочни избори през лятото 
Изявлението на лидера на "Има такъв народ" (ИТН) Слави Трифонов, че ще върне светкавично втория проучвателен 
мандат за съставяне на правителство, озадачи и постави в извънредна ситуация останалите политически играчи в 
Народното събрание без ГЕРБ. Големият въпрос вече се очертава на кого президентът Румен Радев ще връчи третия 
мандат, дали изобщо е възможно успешното му реализиране или пък ще се върви към сформирането на служебен 
кабинет, чиято основна задача ще е организирането на нови избори. По конституция няма срок, в който президентът 
да връчи следващия мандат, а решението е изцяло в неговите ръце. 
ХАОС 
Ясно е обаче, че третата политическа сила в парламента - БСП, е изправена пред редица дилеми. "С връщането на 
мандата Слави Трифонов провали възможността да се разгради моделът "Борисов". От партията "Има такъв народ" 
хвърлят държавата в хаос и осигуряват връщането на ГЕРБ", се казва в позицията на левицата, която бе оповестена след 
извънредното заседание на тясното оперативно ръководство - Изпълнителното бюро. То бе свикано спешно от лидера 
Корнелия Нинова. 
В позицията на ИБ се повтаря мнението на Нинова от миналата седмица, че с отказа на ИТН да подкрепят веднага 
предлагания от тях мораториум върху решенията на кабинета в оставка, "даде възможност Борисов да се окопае във 
властта". 
"Връщането на мандата блокира актуализацията на бюджета с осигуряване на средства за здраве, икономика и социални 
мерки", смятат социалистите. Блокирало се и приемането на Плана за възстановяване и устойчивост. 
Според БСП с промените в Изборния кодекс за овладяване на ЦИК и увеличаване на секциите в чужбина, хората на 
Трифонов помагали на ДПС. "Промяната се оказа подмяна. Задкулисието се прероди в нов образ", твърдят червените.  
По-рано пред "Сега" Нинова коментира, че "ако президентът ни даде на нас третия мандат, тогава ще свикам извънреден 
Национален съвет". Което означава, че широкото партийно ръководство може и да трябва да се събере по 
Великденските празници, ако Радев задейства процедурата тази седмица. 
Нинова вече няколко пъти даде да се разбере, че няма да е особено доволна, ако на БСП бъде връчен третият 
проучвателен мандат - и заради изборния крах на 4 април, и заради факта, че тя не среща особена подкрепа от другите 
формации в НС.  
ЖЕРТВИ 
"Когато царят е в ъгъла и пешката има шанс да напредне и да стане царица, е странно да обърнеш дъската и да ги 
събориш всички фигури. Но шахматът е индивидуална игра, политиката сама по себе си е колективно усилие и има голям 
риск да даде жертви. Решението е на г-н Трифонов и не можем да се месим в него. Моята представа обаче за политика е 
свързана първо с нуждите на хората и на държавата". Така депутатът от "Изправи се! Мутри вън! (ИМВ) Мария Капон 
коментира пред БНР обявеното от Слави Трифонов. 
Капон изрази скептицизъм към възможността за съставяне на правителство от трета политическа сила. 
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"Въпросът е да видим на кого ще бъде даден третият мандат. Но за мен е доста комично при положение, че е толкова 
сложно да има правителство на малцинството, това да е правителство на малцинството на малцинството", посочи тя. 
"Стоим зад кабинет на промяната. Хората искат стабилност и сигурност", коментира от своя страна шефът на ПГ на ИМВ 
Мая Манолова. Тя посочи още, че президентът ще реши на кого да връчи третия мандат, но "не е логично да го връчи на 
най-малката парламентарна група, защото не е редно", допълни тя, визирайки своята група. Манолова декларира, че 
задкулисни разговори не са водили с никой за бъдещ кабинет.   
От обединението "Демократична България" също "тупат топката" и се въздържат от официален коментар по решението 
на "Има такъв народ" да върне мандата за съставяне на правителство. Съпредседателят на ДБ Христо Иванов не отговори 
на мобилния си телефон, потърсен от "Сега", но неведнъж вече е заявил готовност за подкрепа на правителство, 
излъчено от партията на Трифонов. Трите формации, заедно с другата нова в парламента - "Изправи се! Мутри вън!", 
обаче имат общо 92 депутати, доста под необходимите 121 гласа за мнозинство. 
Депутатът "Демократична България" Борислав Сандов все пак обяви, че "поведението на цялата група, както и 
мълчанието по ключово важни въпроси от страна на ИТН по-скоро издаваха, че те нямат намерение на съставят 
правителство и по-скоро целта в този парламент е да се променят изборните правила, за да се осигури по-честен вот и да 
се ходи към избори". 
Сандов посочи, че предсрочни избори трябва да се проведат максимално скоро, за да има възможност за стабилно 
правителство преди началото на есента. 
"За нас от ДБ такава хипотеза беше разглеждана. Ние имаме готовност да действаме в една такава ситуация. Друг е 
въпросът дали това е правилният подход в този случай, при положение, че се намираме в здравна и икономическа криза, 
и ако това предвещава отиване и към политическа криза, ние ще трябва да проявим здрав разум и още по-голяма 
отговорност", каза Сандов пред БНР. 
По мнението му "има възможност и за даване на трети мандатоносител, който да се опита да състави правителство, но 
мисля, че в тази ситуация, шансове за такова правителство са изключително малки, защото ако първата политическа сила 
като брой депутати в Народното събрание ГЕРБ е в тотална изолация, втората отказва да участва в съставяне на 
правителство, то много трудно може да се организира определено мнозинство и то бих казал, че няма да е стабилно“.  
Сандов посочи още, че сега отговорността на президента Румен Радев е много голяма, още повече, че той есента също 
ще прави предизборна кампания. 
"Шансовете за нови избори са огромни. Което може да е добре, доколкото мнозинство за сериозни реформи в 
парламента очевидно няма. Въпросът е ако живота на Народното събрание е още 2-3 седмици, да приемем важни 
закони, сред които и внесеният от мен и Мартин Димитров за намаляване на мандата на Комисията за защита ОТ 
конкуренцията обратно на 5 години. След като предишните депутати го увеличиха на седем преди два месеца, за да 
съхранят хората на четириглавата ламя", написа във Фейсбук друг депутат от ДБ - Владислав Панев. 
Според него няма нищо страшно в служебен кабинет за 3 месеца. "Със сигурност излъчването на реформаторско 
правителство е по-добре, но това е извън нас. Трудно можем да влияем на този процес. Важното е изборите през юли да 
променят България устойчиво. Ясно е, че рискове има (връщане на "патриоти", реванш на озлобения Борисов), но ще 
положим усилия да ги предотвратим", каза той. 
 
√ Адвокатурата се разбунтува, след като Борисов я свърза с мутрите 
Гилдията се разгневи на твърденията на премиера в оставка, че "мутрите си вкараха адвокати в парламента" 
Изказването на премиера в оставка Бойко Борисов, че "мутрите си вкараха адвокати в парламента" изпраща 
изключително лоши сигнали към обществото, подкопава доверието не само в адвокатурата, но и в правосъдието, а от 
там и в самия правов ред. Това е позицията на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) заради квалификациите на Борисов. 
През почивните дни и Софийската адвокатска колегия остро осъди интерпретациите на Борисов и призова Висшия 
адвокатски съвет да защити професионалната репутация на гилдията. 
"Това не е първото подобно изказване на г-н Борисов и на други лица, заемащи висши държавни длъжности, насочени 
към адвокатите и адвокатурата като цяло. През последните няколко години адвокатурата е обект на тенденциозни 
нападки, на незачитане и подкопаване на нейната конституционна и обществена роля", се казва още в позицията на 
ВАдвС. Гилдията напомня, че в една европейска и правова държава, в която висшите държавни чиновници следва да 
зачитат върховенството на правото, правовия ред и правата на човека. "Подобно отношение не само към адвокатурата, а 
и към парламента и неговите представители, показват неуважение към принципите на Конституцията и закона", пишат 
адвокатите. 
Според ВАдвС присъствието на повече адвокати в парламента е предпоставка за по-добро и по-качествено 
законодателство, с по-малко промени, приемани без обществено обсъждане и често през преходни и заключителни 
разпоредби. "Това бе лоша практика на предишния парламент, която доведе до трайно влошаване на законодателната 
рамка в редица области и необходимост от постоянни промени в едни и същи закони", припомнят адвокатите. И 
изчисляват, че само за 2020 г. се е наложило ВАдвС да реагира и да внесе повече от 40 становища по законопроекти, 
както и множество декларации и становища по актовете на изпълнителната власт. 
Гилдията напомня, че отъждествяването на адвоката с неговия клиент е абсолютно недопустимо.  
В края на миналата седмица Борисов си хареса рефрена за адвокатите на мутрите, които ще "привикват и мачкат 
върховните съдии и обвинител №1". Става дума за изслушването на шефовете на върховните съдилища и главния 
прокурор от парламентарната правна комисия. Идеята това да се регламентира като задължение за главния прокурор бе 
на "Демократична България". Към нея обаче ДПС с подкрепата на БСП и ГЕРБ приши и председателите на Върховния 
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касационен съд и Върховния административен съд. (Вижте повече за това тук: Гешев пак обедини ГЕРБ, ДПС и БСП в 
парламента.) 
 
√ КС образува дело по жалбата на ГЕРБ за мораториума 
Докладчик по делото е съдия Константин Пенчев 
Конституционният съд образува дело по искане на 60 народни представители от ГЕРБ за установяване на 
противоконституционност на Решение на Народното събрание от 22 април за налагане на мораториум върху определени 
действия на държавните органи, съобщиха оттам. 
Искането беше внесено вчера сутринта и от управляващата партия настояха за ускорено произнасяне, тъй като 
решението лишава болниците от възможност да се разпореждат с имуществото си по време на пандемията от COVID-
19. В обхвата на мораториума попадат освен продажбата на държавни и общински болници, и назначенията в 
държавната администрация и предприятията с над 50% държавно участие. 
Според съда е необходимо задължително тълкуване по въпроса: "Допустимо ли е с решение на Народното събрание 
временно да се спира изпълнението на установени от Конституцията и развити в законите правомощия на президента, 
изпълнителната власт, включително и когато Министерският съвет изпълнява функциите си в условията на чл. 111, ал. 3 
от Конституцията, други държавни органи, установени от основния ни закон и съдебната власт?". 
За докладчик по делото е определен съдия Константин Пенчев. 
 
√ ГЕРБ бетонира и съпруга на пиарката на Борисов на държавен пост 
"Изправи се! Мутри, вън!" внесоха законови промени, с които назначенията в директорските бордове може да бъдат 
обявени за нищожни 
Поредни назначения на хора близки до ГЕРБ в държавните фирми излизат наяве. След обявен без много шум конкурс в 
директорския борд на държавния газов оператор "Булгартрансгаз" местата си запазват досегашния му директор 
Владимир Малинов и съпругът на пиарката на премиера Бойко Борисов Севделина Арнаудова – Делян Димитров, 
съобщава mediapool.bg. В управата влиза един нов член – Дарина Колева, занимавала се с обществените поръчки по 
важни проекти на оператора – включително изграждането на газопровода "Турски поток" на българска територия. 
Кандидатите да управляват "Булгартрансгаз" са имали 10 календарни дни да подадат документите си за участие в 
конкурса, който се провежда на два етапа – вторият е защита на концепция за развитието на газовия оператор. Желаещи 
да влязат в съвета са били Малинов, Димитров, Колева и Ромен Кишкин. Последният е отстранен от конкурса, тъй като не 
отговаря на изискването да има магистърска степен в една от следните професионални области: социални, стопански и 
правни науки, технически и хуманитарни науки, с направление икономика, финанси, счетоводство и контрол, право, 
енергетика, строителство, инженерство и други. 
Така до защитата на концепция са допуснати точно трима кандидати, колкото са и обявените места в борда. 
Надзорният съвет на "Булгартрансгаз" също е с нов и е в процес на вписване в Търговския регистър. За него конкурсът е 
обявен на 12 април – почти седмица след парламентарните избори. От стария двучленен състав остава Кирил Георгиев. 
Колегата му Владимир Митрушев си тръгва, а новите четирима в надзора са Делян Койнов, Снежана Йовкова-Маркова, 
Стефан Илиев и Николай Стефанов. 
"Булгартрансгаз" е поредното дружество от държавната енергетика, в което ГЕРБ бетонира свои хора след изборите. 
Ускорени бяха конкурсите за набиране на членове на директорските бордове в редица държавните предприятия. Както 
стана известно, нови шефове с 5-годишен мандат има в БЕХ, АЕЦ “Козлодуй" и "Минпроект".  
ГЕРБ са бетонирали свои кадри и в енергетиката, съобщи на брифинг лидерът на БСП Корнелия Нинова. На извънредни 
заседания са излъчени новите бордове на енергийните дружества. "Нещо, което обикновено 
С хора, близки до ГЕРБ, са овладени и държавните фирми в земеделието - 6-те държавни горски предприятия, 
Напоителни системи, Агроводинвест, Сортови семена Елит, Земинвест и др. С нови директори са и държавните болници. 
С нови разкрития за назначения на правителството в оставка, направени в последния момент, излезе лидерът на БСП 
Корнелия Нинова. „В понеделник подмениха цялата енергетика и часове след това Булгаргаз 
Ден преди новият парламент да гласува мораториума върху сделките, концесиите и назначенията на правителството в 
оставка, бе удължен преждевременно мандата на съвета на директорите на Държавната консолидационна компания, с 
което ги бетонира до 2026 г.  
Правителството в оставка е удължило преждевременно мандата на съвета на директорите на Държавната 
консолидационна компания (ДКК) и е увеличил състава му. ДКК управлява активи за стотици милиони 
Нови назначения има и в оръжейните фирми, съобщава economix.bg. Иван Гецов запазва позицията си като 
изпълнителен директор на ВМЗ – Сопот. За независим нов член на борда и председател на СД е избран Иван Карабатаков 
– юрист, свързан с “Мултигруп”. Той бе и председател на СД на Национална спортна база. Останалите представители на 
държавата са Кристина Стоянова, Тихомир Иванов (бивш шеф на Летище София и синдик), юристът Георги Вълчанов. 
Стоянова (собственик на туристическа фирма) е съпруга на главния секретар на министерство на земеделието. 
По-рано бе сменен бордът на “Кинтекс”, чийто директор остава Иван Гинчев. Останалите са Десислава Христова, Васил 
Ризов, Стефка Граматикова и Анита Великова, която по-рано е била в бордовете на ДКК и “Плод-Зеленчук”. 
Междувременно депутати от "Изправи се! Мутри, вън!", начело с Мая Манолова, са внесли промени в Закона за 
публичните предприятия, с които назначенията в директорските бордове на държавни фирми, направени от ГЕРБ през 
последните дни, може да бъдат обявени за нищожни. 

https://segabg.com/hot/category-bulgaria/geshev-pak-obedini-gerb-dps-i-bsp-parlamenta
https://segabg.com/hot/category-bulgaria/geshev-pak-obedini-gerb-dps-i-bsp-parlamenta
https://economix.bg/%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5
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Конкурсите за назначения в управителни и контролни органи на държавни и общински предприятия не може да се 
обявяват и провеждат в рамките на 6 месеца преди датата на редовни пармалентарни избори, гласи специален текст в 
законопроекта. 
Предлага се и назначени вече шефове да бъдат освобождавани при нарушение на това правило: "За вече назначените в 
рамките на 6 месеца преди изборите на 4 април 2021 г. договорите за управление и контрол се прекратяват и се 
провеждат нови конкурси", се посочва в преходните и заключителните разпоредби на закона. 
"Обявяването и назначаването на конкурси след декември 2020 г. бяха направени при заобикаляне на духа на закона. 
Преобладаващият брой кадри, назначени от ГЕРБ вследствие на тези конкурси, са удобни хора, наградени за партийни 
или "други" заслуги", казват в мотивите вносителите от "Изправи се! Мутри, вън!".  
 
√ Кабинетът финтира мораториума и преназначи за 5 г. управата на ДКК  
Правителството в оставка е удължило преждевременно мандата на съвета на директорите на Държавната 
консолидационна компания (ДКК) и е увеличил състава му. ДКК управлява активи за стотици милиони левове и е шапка 
на почти всички дружества към Министерството на икономиката, съобщава "Капитал".  
Решението е вписано в сряда, ден преди парламентът да гласува мораториума върху подобни промени. ГЕРБ протестира 
мощно срещу мораториума и в понеделник смята да се обърне към Конституционния съд по същия въпрос. Основният 
мотив на управляващите в оставка е, че мораториумът ще блокира дейността на държавата. Както се вижда от 
решението за ДКК, управата на компанията е бетонирана в последния момент до 2026 г. 
Това надхвърля мандата и на бъдещото правителство, ако управлява 4 години. Мандатът на борда на ДКК изтичаше чак 
през май 2023 г. С промяната изпълнителният директор на компанията Ясен Спасов остава на поста за още пет години. 
Икономическият министър в оставка Лъчезар Борисов е прибавил и нови попълнения в ръководството на холдинга, сред 
които са синът на ректора на Висшето училище по застраховане и финанси Григорий Вазов. 
"Държавната консолидационна компания" - шапка на един куп държавни дружества с принципал Министерството на 
икономиката, през 2018 г. бе избрана да възлага и ремонтните дейности на язовири в спешна нужда от ремонт. За 
това консолидационната компания получи инжекция от 500 мл. лв. в капитала си - парите са внесени по сметка в 
Българската банка за развитие, а дейността бе превъзложена на дъщерното ѝ дружество "Монтажи" ЕАД. 
"Сега" нееднократно писа за липсата на яснота какво се случва с тези 500 млн. и течащите уж спешни ремонти, чийто 
резултат не се вижда вече трета година. Последният отчет за деветмесечието показа отново, че "Монтажи" ЕАД 
продължава да отчита огромни суми като наличности по сметки на дъщерното "Монтажи София" - 162 млн. лв., и 309 
млн. лв. вземания от клиенти. 
 
√ Варна и Бургас се обзавеждат с яхтени пристанища за над 11 млн. лева 
Държавата се засили да развива яхтинг в края на мандата на Борисов 
Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" ще похарчи 11 100 000 лева без ДДС за две нови яхтени 
пристанища и сервизна зона във Варна и Бургас, става ясно обществената поръчка за тяхното проектиране и 
строителство, обявена на 19 април. 
Според техническите спецификации ще се изгражда система от понтони, свързани със съществуващата кейова 
конструкция, които ще бъдат фиксирани с котви и вериги. Освен това ще се построи и необходимата брегова и плаваща 
инженерна инфраструктура като ток, ВиК и противопожарна система, необходими за функционирането на яхтените зони. 
Новите пристанища трябва да дадат възможност за домуване на до 150 броя различни типове яхти. Най-много места ще 
има за лодките с дължина от 3 до 9 м, а най-малко (само 12 броя) са отредени за яхти от 20 до 25 м. 
По план новата яхтената зона в Бургас ще се намира на пристанищния терминал "Изток", а яхтеното пристанище във 
Варна - в източната част на Морска гара. Сервизната зона за ремонт и поддръжка на по-малки яхти пък ще бъде 
изградена върху имот до канала, който разделя варненските квартали Аспарухово и Острова. Планираните яхтени 
пристанища трябва да бъдат готови за 9 месеца. 
"Пристанищна инфраструктура" мотивира големия харч от над 11 млн. лв. с това, че има "отлични предпоставки за 
развитието на яхтинга, морските спортове и атракците, пътнически терминали за големи пътнически и круизни кораби".  
"Яхтингът е един от традиционните начини за възпитание на подрастващите в дисциплина, увереност и здравословен 
начин на живот. Също така се забелязва тенденция и засилващ се интерес към индивидуален морски туризъм с малки 
водни съдове, движещи се по индивидуални маршрути и програми", пише в обяснението към обществената поръчка. 
Очаква се да бъдат улеснени и собствениците на яхти, брокерите на яхти, компаниите за отдаване под наем на 
плавателни съдове и международните и национални посетители, управляващи яхти. 
ИЗКУСТВЕН ОСТРОВ 
Милионите за яхтените пристанища не са единствения разход, който правителството в оставка на Бойко Борисов прави в 
последния момент. Преди седмица бяха отпуснати като "неотложни" близо 5 млн. лв. за строителството на изкуствен 
остров в акваторията на Черно море. Това се разбира от документите по възлагането на обществена поръчка за 
строителството на острова срещу новостроящия се петзвезден хотел (на мястото на някогашния "Бор") в курорта "Св. св. 
Константин и Елена" край Варна. Той е собственост на едноименното акционерно дружество, част от бизнес групата 
около "Химимпорт" и Централна кооперативна банка, пише "Дневник". 
Възложители на бъдещото строителство са Община Варна и областният управител на Варненска област. И двете 
институции в момента са контролирани от ГЕРБ. След изграждането на острова компанията "Св. св. Константин и Елена" 
ще го получи на концесия, за да изгради върху него ваканционна и развлекателна инфраструктра. 
 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2021/04/24/4202499_i_megaholdingut_na_ikonomicheskoto_ministerstvo_dkk_e/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/04/23/4199036_neotlojen_razhod_kabinetut_borisov_e_otpusnal_5_mln_lv/
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√ "Еврохолд" нае J.P. Morgan за сделката с ЧЕЗ  
"Еврохолд" си нае елитен помощник, за да финализира сделката за придобиване на активите на чешката ЧЕЗ у нас. J.P. 
Morgan AG - германското подразделение на американската инвестиционна банка JPMorgan Chase & Co., ще 
организира финансирането на покупката, съобщиха от финансовата група. 
Българската "Еврохолд" се договори с чехите да купи електроразпределителния им бизнес в България за 335 млн. 
евро. Мащабите на сделката са такива, че се налага набиране на средства от различни източници и тъкмо затова е наета 
J.P. Morgan. 
През март "Еврохолд" обяви, че ще увеличи капитала си с емисия нови акции на Българската фондова борса (БФБ), чрез 
която очаква да набере до 100 млн. евро собствени средства. Освен това компанията вече привлече 31 млн. евро капитал 
от люксембургския инвестиционен фонд GEM Global Yield LLC SCS (GEM).   
Сега с помощта на J.P. Morgan AG като "водещ и ексклузивен мениджър при структурирането на дълговото финансиране" 
ръководството на "Еврохолд" се надява да приключи сделката с ЧЕЗ до средата на годината.  
Сделката премина през доста перипетии. Първоначално Комисията за защита на конкуренцията отказа да одобри 
"Еврохолд" като купувач на електромрежата на Западна България (с не особено убедителни мотиви). Отказът бе 
обжалван в съда, който върна казуса в КЗК за преразглеждане. В крайна сметка регулаторът по конкуренцията разреши 
придобиването. Комисията за енергийно и водно регулиране също даде съгласие и така административните бариери 
пред мегасделката отпаднаха. 
 
√ Иде ли глобален данък печалба?  
На 26 януари т.г. г-жа Джанет Йелън, главата на централната банка на САЩ (ФРС, галено „Фед“) при президента Обама, 
стана секретар на трезора, т.е. шеф на фиска. Тя обяви, че за да финансира амбициозната инициатива на президента 
Байдън за 2 трлн. долара инфраструктурни инвестиции, които да вдигнат на крака американската икономика, 
федералната хазна има нужда от всичките си приходи по закон. Пречка бил трансферът на печалбите на американските 
фирми към чужбина, където ги облагат много по-ниско или никак. От същото страдали и другите държави, съюзници на 
САЩ. Затова в името на справедливостта и всеобщото благо новото правителство на глобалния хегемон обявява 
световна данъчна революция! 
Край на данъчните убежища, САЩ ще сключат пакт с другите страни и ще наложат навсякъде по планетата печалбите да 
се облагат със сериозен данък. Идеята е държавите да се задължат да облагат всички печалби поне с всеобщата 
минимална данъчна ставка. Данък печалба може да е по-висок. Последваха познатите обяснения, че държави пирати 
нечестно привличат капитал с нулеви или нищожни данъци. Корпорациите прилагали данъчна оптимизация, т.е. избягват 
и заобикалят облагането в САЩ, като прехвърлят печалби в данъчните оазиси. Така в крайна сметка се оказва, че 
най-богатите плащат най-малко данъци 
Има изчисления, че средният данък печалба, платен от най-големите корпорации – първите 1000 на сп. „Форбс“, е не 
повече от 6-7%. Цифровите и другите високотехнологични гиганти хитруват повече и плащат по-малко. Но край! Стига 
нелоялна данъчна конкуренция. Не на офшорните убежища. Край на данъчната ерозия. Бирници от всички страни, 
обединявайте се. Да няма печалба необложена. Засега не е ясно каква ще е минималната ставка; близки до трезора хора 
намекват, че САЩ ще искат 25% с идеята с малка отстъпка да наложат праг от 21% данък печалба. Прагматичните 
анализатори смятат, че е по-вероятен консенсус за 15% глобален минимум. Засега проект за пакт няма, намеренията 
остават неясни. Въпреки това веднага и радостно 
развитите страни приветстваха идеята, 
всяка от тях прецени, че нейният данък печалба е по-висок, та 15% или дори 21% няма да я засегне. Напротив, може да ѝ 
помогне, ако спре или ограничи бягството на местните фирми от облагане. Сметки сочат, че държавите губят 200 до 500 
млрд. долара годишно само от офшорните зони, а ако добавим другите форми на „нелоялна данъчна конкуренция“, 
загубеният данък стига 1-2 трлн. долара годишно. Преди дни ОИСР заяви, че почва работа по пакта и щяла да обедини 
140 държави да го приемат.  
Всъщност идеята за глобален минимален данък печалба не е никак нова. Тя се предлага от Световния икономически 
форум в разни нюанси още от осемдесетте години. От 2013 г. ОИСР и Г-20 събраха 135 държави в инициативата (анти-) 
BEPS [1]. Има съгласие между тях, че „нелоялно“ е да се облага печалбата под 10%, и трябва да отказват и денонсират 
спогодби за избягване на двойно облагане със страни под този праг, да събират данък при източника от фирми в такива 
юрисдикции. Но постепенно 
еуфорията се измества от скептицизъм, 
финансистите плахо, но все по-настойчиво напомнят на политиците хиляди пъти изложените и обяснени аргументи 
срещу глобалния фискален пакт. Много са, но основният е, че данъчната революция има шанс само ако е наистина 
глобална, т.е. ако обхване всички държави до една. Иначе страните, отхвърлящи пакта, ще спечелят, като продължат да 
предоставят убежище с облагане под глобалната ставка. По тази причина 10 години буксува европейският фискален 
съюз: дори в ЕС не могат да се споразумеят помежду си. А каква сила ще наложи на страни като Русия, Китай, та дори 
Турция и арабските страни, да приемат идеята на САЩ с дизайн на ОИСР? А ако се окаже, че 1/3 от света или повече 
остава извън пакта, каква ще е ползата за страните, които го подпишат? Така че (и този път) 
фискална революция няма да има 
След първосигналните радостни реакции политиците вече проумяват, че техните страни и те самите само ще загубят от 
глобалния фискален пакт. Далеч не само офшорните зони ще колабират. Най-много 10 държави със сигурност печелят. 
Развиващите се страни забелязват, че вдигането на данъка върху печалбите им отнема важно конкурентно предимство, с 
което привличат чуждестранни инвестиции, а може да предизвика и бягство от тях не само на чужд, а и на местния 
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капитал (като ще е еднакъв и висок данъкът, поне капиталът да на сигурно място). Бизнесът в индустриалните страни взе 
да смята и вижда, че ако загуби възможностите за по-евтино производство и доставки от развиващия се свят, ще бъде 
принуден да качи цените с риск да загуби пазар. Всички се сещат, че данъчната ставка е само един от елементите на 
данъка. За да има еднакъв минимален данък, ще трябва да се наложи и еднакъв минимален обхват на данъчната база, 
еднакви дефиниции, минимално задължителни процедури. Т.е. трябва да се решат онези въпроси, които спънаха 
фискалния съюз в ЕС и подкокоросаха британците да побегнат от него. Видя се, че няма защита за новия ред, 
защитна репресия липсва 
Какво ще направи държавата, примерно САЩ, срещу страни, отказали глобалния данък? Екипът на г-жа Йелън обяснява, 
че могат да наложат дооблагане на фирмите, избегнали данъка, както им съберат разликата до глобалната ставка. 
Доказват, че една корпорация е платила фактически 1% от печалбата си, и я брулят още 20% до глобалната ставка (ако е 
21%). Но така третират своите, американските фирми. А как ще репресират китайските? С наказателни мита (както 
заплашваше президентът Тръмп)? За това глобален пакт не им трябва, президентът може да го направи веднага. И ще 
усети защо предшественикът му буча и се отказа. На всички фискални революционери по света ще напомним: 
никой не е премахнал конкуренцията, 
включително международната, а който е опитвал да я спре, ограничи или контролира, в крайна сметка е загубил от това. 
Този извод е централна икономическа теорема, по-точно продуктът на цял свод от теореми, формулирани и доказани от 
десетки икономисти [2], а което е по-важно – потвърдени от практиката и засвидетелствани от историята. 
------------------------------------------------------------- 
[1] Base Erosion and Profit Shifting, ерозия на базата (на облагане) и прехвърляне на печалби. 
[2] Едно добро, обширно, но достъпно, разбираемо и за непрофесионалния читател изложение на логиката и 
доказателствата за този извод е издаденият през 1949 г. труд на Лудвиг фон Мизес „Човешкото действие“. Има десетки 
други, по-пълни, по-конкретни и по-съвременни, но фундаменталният труд на фон Мизес има прекрасен превод на 
български език. 
 
√ Турция влиза в 3-седмичен пълен локдаун 
Училищата и много от държавните учреждения затварят, спира и междуградският транспорт 
В опит да ограничи разпространението на коронавируса турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви 3-седмичен 
пълен локдаун в страната, започващ от 29 април вечерта, съобщи Анадолската агенция. 
Затварянето ще бъде от 19 часа на 29-и април и ще продължи до 5 часа на 17-ми май. Спира се междуградският 
транспорт, училищата също затварят. Градският транспорт ще работи с до 50 на сто заетост. Затварят се и по-голямата 
част от държавните учреждения. Производственият и хранителният сектор обаче ще бъдат освободени от ограниченията, 
каза Ердоган, цитиран от в-к "Хюриет". 
Турция влезе в пълен национален локдаун на 22 април, като той трябваше да продължи до днес, понеделник - 26 април. 
Забраната за излизане важеше от 19:00 часа на 22 април и бе планирано да остане валидна до 5:00 часа в понеделник. 
Подобен локдаун се прилагаше всеки уикенд в страната, като последно той бе разширен и за петъчния ден, когато 
страната чества Празника на националния суверенитет и Деня на детето. Днес обаче властите са преценили, че 
въпросните три дни са твърде малко.  
 
Cross.bg 
 
√ Проф. Огнян Герджиков: Служебен кабинет е все по-вероятен  
Аз съм малко изненадан от действията на Слави Трифонов. Според мен е възможно той да събере мнозинство, но 
неговото желание е да има 240 депутати. Това няма да му се получи. Това заяви в ефира на „Здравей, България" проф. 
Огнян Герджиков. Служебният кабинет е много вероятен. От гледна точка на интересите на държавата това не е най-
доброто решение. Ситуацията е сложна и ще е изненадващо ако се намери решение в рамките на това Народно 
събрание, смята той. 
Бившият председател на Народното събрание добавя, че има много подходящи кандидати за поста на министър-
председател в един бъдещ служебен кабинет и решението е в ръцете на Румен Радев. 
Според бившия служебен премиер БСП няма да може да състави правителство, ако президентът им връчи третия мандат. 
Новите избори няма да доведат до нещо съществено. Патриотичните организации могат отново да преминат бариерата. 
Не изключвам и партията на Васил Божков да го направи. Всичко това няма да доведе до някакви сериозни изменения, 
обясни проф. Герджиков. 
 
√ Летният сезон започва, но чуждите туристи ги няма  
Дни преди началото на летния туристически сезон стана ясно,че вече ще има разписани правила, по които чуждите 
туристи да влизат в страната ни. Това обяви министърът на здравеопазването в оставка Костадин Ангелов. 
Влизането в страната ще става по три начина. 
С PCR или антигенен тест, с ваксинационен сертификат или с документ, който да удостоверява преболедуване от COVID-
19. Представители на туристическия бранш преди седмица написаха писмо, с което настояха за яснота при какви условия 
ще могат гостите им да пристигат в хотелите. 
Само няколко хотела в Слънчев бряг ще отворят за Великден, когато официално се открива и новия летен туристически 
сезон. Заради забавянето на правилата за влизане у нас курортът ще остане празен, информира NOVA. 
„Със сигурност няма да отворим от 1 май. Резервации за този период до края на май поне към момента няма. 
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Туристическият сезон не започва тогава, когато ние го обявим условно, започва тогава, когато започнат да 
пристигат туристи”, 
заяви Теодор Пастърмаджиев, който е член УС Съюз на собствениците в Слънчев бряг. 
Един от хотелите по традиция отварят първи и затварят последни в Слънчев бряг. Към момента имат едва 9 гости, 
българи.Чужденците ги няма. Хотелиерите смятат, че самото споменаване на PCR тест плашело туристите. 
След писмото им, с което  поискаха ясни правила и критерии, по които ще може да се отвори сектора през летния сезон, 
от здравното министерство днес ги разписаха: „За влизане в страната – 3 възможни начина – с PCR или антигенен, с 
ваксинационен сертификат, или с документ, или с тест, че са че са прекарали COVID-19 през последните 6 месеца”, заяви 
проф. Ангелов по време на среща с Борисов, която се излъчваше на живо във Фейсбук. 
А премиерът в оставка нареди до края на деня правителството, заедно с туристическия бранш, да уточнят всички детайли 
около началото на сезона. Очаква се заповедта за това да излезе в сряда. „С Катя Захариева, външно министерство, да 
препрати по посолствата ни, за да могат там да направят съответната рекламна кампания. Да идват туристи, да отворим 
пазарите”, призова Борисов. 
От хотелиерския бранш са доволни, че все пак ще има разписани правила, 
но препоръчват  да започнат реципрочни разговори с основните им партньори. „При връщането на туриста в държавата, 
от която той е, ако там има рестрикции, на които той ще бъде подложен, туристът пак няма да осъществи пътуването си”, 
смята Пастърмаджиев. 
От туристическия бранш настояват и за облекчаване на визовия режим за руските граждани, които могат да бъдат 
върнати на българското море заради забраната им да пътуват до Турция. 
В приоритетите на държавата в момента е ваксинирането на туристическия бранш, които ще обслужват летния 
туристически сезон. Заявление за ваксиниране са подали над 80 000 служители. Част от дозите на „Янсен”, които 
пристигнаха, вероятно ще отидат за туристическия бранш, тъй като са еднодозови и служителите ще получат по-бързо 
сертификат за имунизация. 
 
√ Обсъждат дали ваксинацията да стане задължителна  
Представители на Световната здравна организация и родните имунолози и вирусолози обсъждат дали ваксините срещу 
COVID-19 да станат задължителни, съобщи NOVA. 
Въпросите ще са част от форум, посветен на Европейската имунизационна седмица, а организатор е Българското 
сдружение по иновативна медицина.Ще бъде обсъден още и смисъла от ваксинирането, особено в контекста на 
пандемията, тъй като имунизациите дават колективен имунитет и спасяват животи, категорични са експерите. 
Ще бъдат обсъдени и новите грипни щамове, които ни очакват наесен. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Предсрочни парламентарни избори или кабинет през третия мандат? Какви са вариантите? Коментар на Андрей 
Райчев и Румяна Коларова; 

- Готови ли са от "Изправи се! Мутри вън" за третият мандат? Отговорите от Арман Бабикян; 
- ГЕРБ сезира Конституционния съд - блокира ли мораториума работата на държавата? Гост: депутатът Радомир 

Чолаков; 
- Пристигна първата голяма доставка с ваксини на Pfizer. Ще започне ли масовата имунизация срещу COVID-19?; 
- Какъв ще бъде размерът на втората пенсия? Ще я изчислят експертите в студиото Иван Нейков и Ваня Григорова; 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Защо от ”Има такъв народ” решиха да върнат мандата за съставяне на кабинет? Мотивите – във Facebook 

обръщение на Слави Трифонов. Какво следва след решението на  „Има такъв народ” ? В студиото очаквайте 
Десислава Атанасова от ГЕРБ, Атанас Зафиров от БСП  и Мая Манолова от „Изправи се! Мутри вън!”;  

- И още за възможните политически ходове – бившият служебен премиер проф. Огнян Герджиков; 
- По ваш сигнал - повече от месец "Tоплофикация" търси, но не намира спукана тръба. Защо дупките от ремонта се 

ограждат, вместо да се асфалтират? Румен Бахов - на живо; 
- Три коли осъмнаха със забити кирки на капаците! Кой потроши автомобилите на мъж от село Главиница?;  
- 40 хиляди кокошки, заразени с птичи грип бяха заровени близо до извор, който местните смятат за лековит;   
- Как военен офицер предизвика катастрофа след употреба на алкохол?; 
- Дни преди премиерата на „Баща ми бояджията”- мюзикълът, в който Татяна Лолова така и не успя да участва – 

на живо от сцената на Софийската опера;  
- Руши се църква – шедьовър на Кольо Фичето. Кой е отговорен?; 
- Как майстор-кулинар изработи великденски яйца от шоколад.  

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Кой печели и кой губи при нови избори?; 
в. Труд - Президентът Радев си търси министри; 
в. Телеграф - Черна кутия във всяка кола; 
в. Монитор - Секстормоз за 17 000 деца в нета; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
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в. 24 часа - Президентът дава на БСП 3-ия мандат от добро възпитание, а тя решава на пленум след Великден; 
в. 24 часа - Българите в чужбина няма да избират "свои" депутати през юли; 
в. Труд - ВСС спира назначения на магистрати; 
в. Телеграф - Антоанета Стефанова ще вземе и върне мандата; 
в. Телеграф - 22 зелени коридора навръх Великден; 
в. Монитор - Слави Трифонов обяви във Фейсбук решението: "Има такъв народ" връща мандата, щом го получи; 
в. Монитор - Определиха 3 начина за влизане на чуждите туристи у нас; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Георги Ганев, председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание: Нестабилност и нов 
удар на COVID плашат бизнеса; 
в. Труд - Експертът по международна сигурност Симеон Николов пред "Труд": Руско-украински сблъсък не е достатъчен, 
за да потопи Русия; 
в. Телеграф - Археологът проф. Николай Овчаров: Гладиатори са се били с крокодили в древна Сердика; 
в. Монитор - Дванадесетокласникът, приет в Харвард с пълна стипендия, Георги Иванов: Смятам да се върна в България, 
промяната трябва да дойде от нас; 
Водещи анализи 
в. Труд - Безвремието в енергийната дипломация; 
в. Телеграф - Мария Бакалова бе красавицата на бала; 
в. Монитор - Победата идва и без "Оскар". 
 
√ Предстоящи събития в страната на 27 април 
София 

- От 09.00 ч. чрез платформата Webex meetings ще се проведе научна конференция на Центъра за оценка на риска 
по хранителната верига под надслов „Здрави растения - здрава храна". 

- От 10.00 часа в деловодството на Президентството ще бъде внесено предложение да бъде предоставено 
българско гражданство за заслуги в областта на културата на Карен Алексанян - създател на „Двора на 
Кирилицата". 

- От 10.30 часа в Съвместното командване на силите ще се проведе пресконференция по повод предстоящата 
серия от многонационални военни учения „Defender Europe-21". 

- От 11.00 часа в социалната мрежа „Фейсбук" ще се състои втора виртуална кръгла маса „Конкурентоспособност 
на българската икономика в контекста на Европейската зелена сделка". 

- От 11.00 часа в БТА ще се проведе пресконференция във връзка с отбелязването на Европейската 
имунизационна седмица. 

- От 11.30 часа в двора на къща музей „Пейо Яворов" на ул. „Г. С. Раковски" 136 ще се състои тържествено събитие, 
посветено на 155-годишнината от рождението на Пенчо Славейков. 

- От 13.00 часа в зала 134 на Народното събрание ще се проведе заседание на Временната комисия по проверка 
за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерски съвет, 
министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие 
през последните 10 години. 

- От 14.30 часа в зала „Изток" на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по бюджет и 
финанси. 

- От 20.00 часа сградата на Националния дворец на културата ще бъде осветена в оранжево по случай Деня на 
Краля - Национален празник на Нидерландия. 

*** 
Банско 

- От 09.30 часа в Тържествената зала на Народно читалище „Никола Вапцаров" ще се проведе заседание на 
Общинския съвет. 

*** 
Благоевград 

- От 19.00 часа в зала „Яворов" Ансамбъл „Пирин" ще изнесе концерт-спектакъл под надслов „Песен като кадифе". 
*** 
Варна 

- От 18.00 часа в музея „Георги Велчев" ще бъде открита юбилейна изложба на Димитър Борисов. 
*** 
Видин 

- От 11.00 часа в залата на Общинския съвет ще се проведе обществено обсъждане на визия за подхода за 
подменяне на отоплителните устройства на твърдо гориво и приложимата информация от инвентаризацията на 
емисиите във връзка с проекта ,,Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Видин", а от 14.00 
часа на същото място ще се проведе пресконференция за представяне на окончателния вариант на документа. 

- От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе церемония по връчване на наградата „Бялата птица" 
за значим обществен принос за 2019 и 2020 г. 

*** 
Пловдив 
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- От 9.00 ч. в Дом на културата „Борис Христов" на ул. „Гладстон" № 15 ще се проведе заседание на Общинския 
съвет. 

*** 
Разград 

- От 18.00 часа в Общинския културен център ще се състои великденски концерт на Капански ансамбъл. 
*** 
Стара Загора 

- От 10.30 часа в зала 203 на Общината ще се проведе пресконференция на председателя на Общинския съвет 
Мария Динева. 

- От 11.00 часа на сцената пред Общината кметът на Живко Тодоров ще поздрави женския баскетболен отбор на 
"Берое" по повод спечелването на шампионска титла. 

*** 
Шумен 

- От 9.30 часа на Пречиствателната станция за питейна вода в „Дивдядово" кметът Любомир Христов ще се 
запознае с напредъка на строителните дейности. 

 

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

