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√ Децентрализацията - големият липсващ в Плана за възстановяване 
Бизнесът и синдикатите настояват страната ни да вземе и средства по нисколихвените заеми, които се отпускат 
по NextGenerationEU 
Децентрализацията е големият липсващ в Плана за възстановяване, коментира зам.-председателят на Националното 
сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Донка Михайлова по време на дискусия в Комисията по бюджет 
и финанси към Народното събрание. 
Тя уточни, че ако само 2% от данъчните приходи останат в общините, регионите ще имат повече стимули за развитие. 
Освен данъчната реформа, местните власти не виждат и фокус към неизползваните ресурси за развитие на общините, 
като например минералните води. 
По-рано днес в парламентарната комисия бяха изслушани вицепремиерът в оставка Томислав Дончев и неговият екип, 
които представиха основните акценти в документа. При обсъждането стана ясно, че има нагласи сред депутатите 
правителството в оставка все пак да внесе разработения документ в Брюксел до 30 април. 
Планът трябва да бъде внесен възможно най-бързо, категорични бяха и представителите на НСОРБ. "Инвестициите, 
които ще дойдат по плана, са важни и сме готови да преглътнем недостатъците", каза Михайлова. 
Тя уточни, че общините ще управляват 6-8 млрд. лева от парите по Плана за възстановяване и допълни, че в документа са 
включени важни приоритети пред местните власти, като например подобряването на енергийната ефективност, и 
приветства разширяването на обхвата на програмата по саниране към еднофамилните жилища. 
Общините имат 86 готови качествени проекта за подобряване на уличното осветление, допълни още Михайлова. 
Местните власти очакват още и инвестиции във ВиК инфраструктурата по този план. 
Националният План за възстановяване трябва да бъде внесен възможно най-скоро в ЕК, отбелязаха още и 
представителите на работодателите и на синдикатите у нас. 
Стоян Ставрев (КРИБ) и Васил Велев (АИКБ) призоваха правителството да промени нагласите си и да използва 
възможността да се ползват нисколихвени кредити по схемата NextGenerationEU.Томислав Дончев коментира по-рано 
днес, че България кандидатства само по грантовата схема, защото икономиката не може да абсорбира толкова средства.  
За Ставрев това не е сериозен аргумент, а Велев уточни, че заемните средства са с много ниски лихви и ще се връщат 
след десетилетия и затова трябва да се възползваме от тях. 
Депутатът от БСП Румен Гечев също отчете, че отказа от заемните средства е "прибързано решение". Според него трябва 
да се възползваме от тези средства и припомни, че грантовете са един от проблемите за санирането - бенефициентите не 
контролират работата и дори да има лошо изпълнение, това е "подарък" и не се търси отговорност. 
Главният секретар на Българската стопанска камара Григор Димитров отбеляза, че забавянето на внасянето на Плана за 
възстановяване отдалечава във времето повишаването на доходите на домакинствата и подобряването на 
конкурентоспособността на бизнеса. 
Васил Велев коментира още, че като цяло България изостава по отношение на технологичното обновяване на 
индустрията и се харчат едва 18% от БВП за покупката на дълготрайни активи. През 2020 година и 2021 година тези 
средства са още по-малко и според изчисленията на Велев за тези две години на криза ще бъдат загубени 4 млрд. лева за 
покупка на дълготрайни активи. 
Пламен Димитров (КНСБ) каза по време на дискусията, че има шанс, ако внесем Плана за възстановяване до края на 
април, проектите да бъдат одобрени по време на Европейския съвет, насрочен на 24-25 юни, и да имаме възможно най-
бързо средствата за възстановяване на икономиката. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Парламентът е с вързани ръце за актуализация на бюджета 
Бизнесът настоя за двойно повече средства по Плана за възстановяване 
Работодатели и синдикати също настояха Националният план за възстановяване, разработен по време на 
отиващото си правителство на Бойко Борисов, да бъде внесен възможно най-скоро в Европейската комисия, за да 
може плащанията към страната ни да започнат през лятото. От Сдружението на общините настояха за 
децентрализация на средствата, до които ще получат достъп. 

https://www.investor.bg/energetika/472/a/tomislav-donchev-krainiiat-srok-za-vnasiane-na-plana-za-vyzstanoviavane-e-2022-g-326872/
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Експертите обсъдиха и възможностите за актуализация на бюджета на фона на изразеното преди седмица нежелание от 
финансовия министър в оставка Кирил Ананиев да ревизира финансовата рамка. 
Становищата бяха изказани във втората част от дебата на заседание на Комисията по бюджет и финанси. В първата част 
бе изслушан вицепремиерът в оставка Томислав Дончев, а в същата посока искания отправиха депутатите от БСП, ДПС, 
"Има такъв народ", "Демократична България" и "Изправи се, мутри вън". Това се случи, след като в аванс премиерът в 
оставка Бойко Борисов бе казал, че в сряда Министерският съвет ще одобри Плана за възстановяване и ще го изпрати 
в Брюксел. 
Бизнесът иска двойно повече пари 
"Не е все едно кога дървото ще започне да дава плод. Още на 11 март президентът Байдън подписа плана за 
възстановяване на САЩ на стойност 1.9 трилиона долара, т.е. там вече втори месец този план се изпълнява. Очаква се 6% 
ръст на БВП. Китай вече отбеляза 18% ръст на БВП, а в Европа все още обсъждаме плана. Затова работодателите и 
синдикати имат обща позиция за постигане на консенсус и внасяне на Националния план за възстановяване", обясни 
председателят на АИКБ Васил Велев и добави, че от дискусията в Бюджетната комисия е станало ясно, че се отива към 
такова внасяне. 
Въпреки това Велев повтори позиция на асоциацията, че в плана има нужда от инвестиции в реалния сектор. Тъй като 
в последните четири години разходите за придобиване на дълготрайни материални активи отнесени към БВП са само 18 
процента, а за последната година са се сринали с 8.7% спрямо това ниско равнище. Предвижда се нов срив и тази година, 
т.е. в годините на кризата ще бъдат загубен 4 млрд. лв. инвестиции. 
"За да бъдат възстановени и да се върнем там, където бяхме, ще е необходимо набиране на инвестиции в по-голям 
размер. Предложихме да се напишат мерки и да се отделят повече средства за реалния сектор, съществуващите 
компании, тези които плащат данъци, пълнят хазната, плащат заплати. Сега са предвидени 900 млн. лв., но 
нашето предложение е те да бъдат удвоени", поясни председателят на АИКБ. По думите му трябва да се търси ръст на 
икономиката над 6 процента. 
От БТПП изказаха мнение, че в крайна сметка не трябва изобщо да се говори за "политическа отговорност", тъй като 
Плана за възстановяване ще се изпълнява от бизнеса.  
"Политическите партии идват и си отиват, накрая бизнесът плаща сметката", каза Красимир Дачев.  
Ще има ли актуализация на бюджета 
Социалистът Румен Гечев намекна, че БСП вероятно ще внесат проекторешение, с което да поискат отиващото си 
правителство да внесе актуализация на държавния бюджет. Идеята е чрез актуализация да продължат плащаниятa по 
мерки в подкрепа на бизнеса като схемата "60/40" и месечни бонуси от по 50 лв. за пенсионерите.  
"Ако правителството не внесе Плана за възстановяване, виждате какво може да стане. Същото се отнася и за 
актуализацията на бюджета. Засега от правителството казват, че няма да актуализират бюджета и тогава в 
края на май изтичат всички възможности. Служебният кабинет няма да има възможност да изплаща тези ресурси. 
Не бива България да остава без актуализиран бюджет и без решения по тези пакети от помощи, които очакват 
домакинствата и бизнеса ", обясни Гечев. 
Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че трябва да се запазят поне три потока от помощи към гражданите и 
бизнеса - помощите за бизнеса, 50-те лева за пенсионерите и бонусите за работещите на първа линия. По думите му 
необходимата сума е от порядъка на 1.7 млрд. лева. Другият вариант според него е да се увеличи таванът на дефицита 
по държавния бюджет, така че да се обезпечат плащанията по тях, но в такъв случай ще трябва и да се емитира нова 
емисия дълг. 
"По Конституция парламентът няма право да инициира промени в Закона за държавния бюджет, така че без 
инициатива от Министерския съвет нищо не може да се направи", поясни председателят на Комисията по бюджет и 
финанси Георги Ганев. 
"Проекторешението, което предлагат от БСП, няма да има никаква правна стойност", подчерта Димитър Главчев от 
ГЕРБ. 
Затова се стигна и до идеята Фискалният съвет на България да изготви становище за възможностите, а въпросът да бъде 
обсъден допълнително на следващо заседание. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Президентът призова правителството в оставка да внесе в НС предложение за актуализация на бюджета  
Президентът Радев призова правителството в оставка да внесе в парламента предложение за актуализация на бюджета. 
"Наред с всички предложения, които постъпват и се разглеждат в Народното събрание, липсва най-важното - 
правителството в оставка продължава да не внася предложение за актуализация на бюджета и лишават българските 
пенсионери, гражданите и бизнеса, от подкрепа, в случай че се разпусне Народното събрание и се назначи служебно 
правителство. Аз вярвам, че вашата парламентарна група е съпричастна към тези важни за обществото ни теми и съм 

https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/oponentite-na-gerb-nastoiaha-donchev-da-vnese-plana-za-vuzstanoviavane-v-ek
https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/oponentite-na-gerb-nastoiaha-donchev-da-vnese-plana-za-vuzstanoviavane-v-ek
https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/kabinetut-v-ostavka-prashta-v-ek-svoia-plan-za-vuzstanoviavane
https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/kabinetut-v-ostavka-prashta-v-ek-svoia-plan-za-vuzstanoviavane
https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/kabinetut-v-ostavka-prashta-v-ek-svoia-plan-za-vuzstanoviavane
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готов да обсъдим вашите позиции по тях", заяви президентът Румен Радев при връчването на проучвателен мандат на 
"Има такъв народ", които пък на свой ред го върнаха. 
 
√ Любомир Кулински, БАБХ: Наблюдаваме спад на нарушенията по пазарите преди Великден  
Преди наближаващите празници се наблюдава сравнително спокоен пазар, в който изключително преобладават 
българските продукти. Това коментира в "Денят започва" Любомир Кулински от Българската агенция по безопасност на 
храните по повод проверките, които се осъществяват преди Великден и Гергьовден. 
Фокус на проверките са продуктите, които най-често слагаме на трапезата - яйца, козунаци, агнешко, като акцията ще 
продължи до 7 май. 
За около 17 - 18 дни са направени над 5200 проверки, направените предписания са 235. Наложените актове са 23. Има и 
три затворени обекта, коментира Кулински. 
По думите му нарушенията не са толкова много, а тенденцията спрямо предходните години е към намаляване, с оглед и 
на влизането на промени в Закона за храните, където глобите за нарушения са значително увеличени. 
 
√ Европарламентът одобри споразумението между ЕС и Великобритания  
Европейският парламент одобри споразумението за двустранните отношения между ЕС и Великобритания след Брекзит. 
Резултатите от гласуването бяха публикувани от координатора на ЕП по Брекзит и лидер на либералите Ги Верхофстат. 
„Европейският парламент одобри споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Великобритания! Първата в 
историята търговска сделка за създаване на бариери и премахване на свободите? Провал и за двете страни, но по-добре, 
отколкото нищо. Все още вярвам, че един ден някой амбициозен млад политик ще поиска да вкара отново 
Великобритания в ЕС“, написа той в профила си в туитър. 
 
БНР 
 
√ Антоанета Стефанова от ИТН върна мандата веднага 
Парламентарната група на „Има такъв народ“ получи днес от президента проучвателен мандат за съставяне на 
правителство 
Президентът Румен Радев връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от 
втората по численост парламентарна група в 45-ото Народно събрание „Има такъв народ”, Антоанета Стефанова. Тя 
върна веднага мандата с думите, че отказват да участват в безпринципни коалиции. 
Заедно с номинираната за премиер Антоанета Стефанова, в президенството на разговор с Румен Радев дойдоха Тошко 
Йорданов и Ивайло Вълчев. 
"Именно в кризи като днешната България се нуждае от редовно и ефективно правителство и затова на всеки мандат се 
гледа с особена надежда. Но разбирам и вашите мотиви, защото устойчиво и ефективно правителство не може да бъде 
създадено на базата на безпринципни договорки и не може да бъде ангажимент само на една партия", заяви Радев, след 
като прие папката с върнатия мандат. 
"Обществото ни от години очаква Народното събрание да вземе конкретни решения за изсветляване на изборния 
процес. Не по-малко значима е и устойчивостта в социално-икономическата политика в условията криза и в тази връзка 
са особено важни някои решения на българския парламент. И те трябва да бъдат взети, независимо от процедурата по 
съставяне и излъчване на изпълнителна власт. 
В тази връзка трябва да търсим баланс – между процедурата по съставяне на правителство, законодателната дейност на 
Народното събрание и важните срокове и предизвикателства пред страната ни. 
Наред с всички предложения, които постъпват и се разглеждат в българското Народно събрание, липсва най-важното – 
правителството в оставка продължава да не внася предложение за актуализация на бюджета и лишава българските 
пенсионери, гражданите и бизнеса от подкрепа, в случай че се разпусне Народно събрание и се назначи служебно 
правителство. Аз вярвам, че вашата парламентарна група е съпричастна към тези важни за обществото ни теми и  съм 
готов да обсъдим вашата позиция по тях“, каза президентът. 
Още преди ден лидерът на партия "Има такъв народ" Слави Трифонов обяви, че формацията му няма да сформира 
кабинет: 
"Нямаме необходимите брой депутати и необходимите партньори. В такава ситуация ние не можем да съставим 
кабинет, не може да има стабилно правителство. Като няма стабилно правителство не може да има стабилно 
управление. Това е все едно, който някой кара една кола да зависи от други хора, които са отстрани, катастрофата е 
неизбежна." 
Сега президентът трябва да реши на коя от останалите четири формации в Народното събрание да даде последна 
възможност да сформира правителство. 
Ако и третият опит в 45-ия парламент се провали, Радев ще трябва да назначи служебно правителство, да разпусне 
Народното събрание и да насрочи нови избори. 
 
√ Народните представители не можаха да си одобрят програмата за работа 
Зам.-председателят на Народното събрание Кристиан Вигенин закри заседанието и свика Председателски съвет, 
това стана след като депутатите отхвърлиха програмата си за работа 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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Рекордно кратко 10-минутно заседание проведе днес 45-ото Народно събрание. Причината – депутатите не успяха да 
одобрят седмичната си програма за работа, която трябваше да включва промяна в правилника и второ четене на новите 
текстове в Изборния кодекс. Защо мнозинството не успя да гласува програмата обаче не стана ясно, отбелязва БГНЕС. 
Първоначално председателстващият днешното заседание Кристиан Вигенин изрази съмнение, че това може да се дължи 
на новоинсталираната система за отчитане на депутатския вот, която работи с биометрични данни. 
„Първо поставяте пръста си върху скенера, отключвате устройството и след това може да гласувате със „за“, „против“ или 
„въздържал се“, инструктира той новите народни представители. Гласовете обаче не достигнаха парламентът да 
заработи. Последва ново гласуване, но отново със същия резултат. 
„Досега не сме изпадали в такава ситуация, но има и такива моменти“, посочи Вигенин, което предизвика смях и 
аплодисменти в пленарната зала. 
В крайна сметка заседанието се провали, а на Председателски съвет се решава дали да бъде свикано извънредно такова. 
Депутатите трябва да обсъдят окончателните промени в Изборния кодекс, внесени от партията на Слави Трифонов "Има 
такъв народ". Основните изменения предвиждат нов състав на Централната избирателна комисия, нов изборен район 
"Чужбина" и падане на ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. В програмата на 
парламента са и промените в Закона за политическите партии, които предвиждат намаляване на партийната субсидия от 
8 на 1 лев за действителен глас. 
Изборните правила, предлагани от "Има такъв народ", предвиждат нова професионална Централна избирателна 
комисия, редуцирана до 15 членове, които да се назначават от президента след публични консултации с парламентарно 
представените политически сили. Премахва се и квотата в Избирателната комисия  на партии и коалиции, които са в 
Европейския парламент, но не участват в националния. 
Измененията предвиждат изцяло машинно гласуване във всички секции с над 300 избиратели в страната и в чужбина, и 
видеонаблюдение при броенето на бюлетините в секциите. Депутатите трябва да решат дали да бъде въведено 
дистанционно електронно гласуване, което да се проведе експериментално за предстоящите през есента президентски 
избори. 
В програмата на парламента са и промените в закона за политическите партии, които предвиждат намаляване на 
партийната субсидия от осем на един лев за действителен глас. 
В седмичната програма на Народното събрание е предвидено гласуване на три проекта за създаване на временни 
комисии, две от които за проверка на обектите на територията на Лесопарк "Росенец", внесени поотделно от ГЕРБ и 
"Демократична България", и проект на решение за създаване на временна комисия, която да установи фактите и 
обстоятелствата при използване на сълзотворен газ от органите на реда срещу протестиращи граждани миналото лято. 
 
√ Планът за възстановяване на дневен ред в бюджетната парламентарна комисия  
Изслушванията по Плана за възстановяване и устойчивост ще продължат в бюджетната комисия в парламента. Вчера 
вицепремиерът Томислав Дончев обясни, че кабинетът в оставка е взел решение да използва единствено грантовия 
ресурс от Фонда за възстановяване, но не и заемния. 
След като стана ясно, че единствено Португалия е внесла своя национален план за възстановяване в Брюксел, а България 
дори има похвала от председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен за работата си по нашия план, 
вицепремиерът в оставка Томислав Дончев обясни, че се очаква внасяне на Плана за предварителна оценка. 
Какви бяха реакциите на политическите сили: 
Румен Гечев от БСП заяви: 
"Кое налага, аз не разбрах, каква предварителна оценка. Даваме плана, ако има нещо за корекции, там е казано, че то 
може да се коригира. Плана го четох, той е направен на брюкселски език и не допускам, че Брюксел ще отхвърли плана". 
Йордан Цонев от ДПС призова: 
"Напред към реализация на това, което имаме, после ще видим". 
Мартин Димитров от „Демократична България“ се усъмни: 
"Да не би целта на това мероприятие да е забавяне на цялостното му приемане". 
Пламен Данаилов от „Има такъв народ“ припомни, че националният план е ангажимент на правителството, а не на 
парламента, с което репликира изказването на вицепремиера, че не е морално без санкция на парламента кабинетът в 
оставка да внесе документите в Брюксел. 
"Така, че няма нужда да натоварвате парламента и да прехвърляте вашите права и задължения", заяви Данаилов, а 
Мария Капон от „Изправи се! Мутри вън!“ допълни: 
"Ваш ангажимент е, ако харесвате плана, аз смятам, че наистина можем да го наречем възможния в момента, е да го 
внесете в срок". 
Бизнесът и синдикатите също настояват за бързо внасяне на плана, за да можем максимално скоро да разчитаме на 
финансов ресурс от него. 
 
√ Правителството удължава епидемичната обстановка, приема Плана за възстановяване  
По предложение на държавния здравен инспектор правителството в оставка ще удължи действието на извънредната 
епидемична обстановка у нас до края на месец май. 
Очаква се на днешното заседание да бъде приет Националният план за възстановяване и на по късен етап да бъде 
изпратен за предварително одобрение в Брюксел. 
С удължаването на противоепидемичната обстановката до края на месец май ще има предвидимост за туристическия 
сезон, като здравният министър в оставка определи със заповед как чуждите туристи ще влизат в страната: 

https://bnr.bg/post/101459904/bez-ogranichenie-za-broa-izbiratelni-sekcii-v-chujbina-reshi-pravna-komisia
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„С ваксинационен сертификат, откъдето да е видно, че ваксинацията е завършена. Вторият начин е с отрицателен PCR 
тест, влизане с антигенен тест. И третият възможен начин за влизане в страната е с документ за преболедуване през 
последните шест месеца“, обяви на вчерашната си среща с туристическия бранш министър в оставка Костадин Ангелов. 
Правителството ще приеме и изпрати в Брюксел Националния план за възстановяване, по който страната ни може да 
получи 12 милиарда лева под формата на безвъзмездна помощ. Стъпката се предприема, след като новите партии в 
парламента не представиха своя вариант на този план. 
Премиерът в оставка Борисов заяви: 
„Като искат, то не е Библията, може след това са поправи, да се преписва, да се слага, те са гъвкави документи и ако няма 
кой да отиде да защитава тези планове в Брюксел достатъчно авторитетно, както ние досега, изходът го знаем - два пъти 
спират всички еврофондове“. 
В този вариант на плана със сигурност фигурират оспорваните от новите партии в парламента програми за енергийна 
ефективност или санирането на сгради и свързаността, изграждането на нови пътища. 
„Аз не считам, че инвестициите в пътна инфраструктура са нещо лошо. В Плана имало само 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, било редно да са повече“, обясни преди дни Томислав Дончев, вицепремиер в оставка. 
 
√ БНБ: 7,39 млрд. евро е брутният външен дълг в сектор държавно управление към февруари 
Общият брутен външен дълг на България е над 37,7 млрд. евро  
Брутният външен дълг в сектор държавно управление към края на февруари 2021 г. намалява слабо с 0,4% (с 28,9 млн. 
евро) спрямо края на 2020 година и достига 7,3907 млрд. евро, като външните задължения представляват 11,5% от БВП 
на нашата страна, показват данни на Българската народна банка (БНБ). 
В края на февруари 2021 година брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 37,7209 млрд. евро 
(58,5% от прогнозния БВП), като намалява със 725 млн. евро (понижение с 1,9%) спрямо края на 2020 година, когато 
брутният външен дълг беше в размер на 38,4459 млрд. евро. 
Дългосрочните задължения през февруари са в размер на 29,2493 млрд. евро (45,4% от БВП и 77,5% от брутния външен 
дълг), като намаляват с 26,2 млн. евро (с 0,1%) спрямо края на 2020 година. 
В същото време краткосрочните задължения на България възлизат през февруари на 8,4716 млрд. евро (13,1% от БВП и 
22,5% от брутния външен дълг), намалявайки с 698,7 млн. евро (със 7,6%) спрямо края на предходната година. 
 

 
 
През февруари външните задължения на банките в нашата страна възлизат на 4,5513 млрд. евро (7,1% от БВП), като се 
понижават със 774,6 млн. евро (с 14,5%) спрямо края на 2020-а година. 
През първите два месеца на настоящата година са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг за 
1,231 млрд. евро (1,9% от БВП) спрямо плащания за 1,1777 млрд. евро (1,9% от БВП) през януари - октомври 2020 година, 
отчита БНБ. 
Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края 
на февруари 2021 г. е отрицателен и в размер на 3,3577 млрд. евро, като намалява с 1,0302 млрд. евро спрямо края на 
предходната година. Това понижение на нетния външен дълг се дължи както на намалението на брутния брутните 
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външен дълг със 725 млн. евро (с 1,9%), така и на повишението на брутните вътрешни активи с 305,3 млн. евро 
(понижение с 0,7%). 
Трябва да се има предвид, че брутните външни активи включват резервните активи на БНБ, активите на банките в 
чужбина и депозитите на нефинансовия сектор зад граница. 
 
√ Безопасност и здраве на работното място в условия на пандемия  
Как можем да се борим за по-добри условия на работното място и какви са последиците от неглижирането на работната 
безопасност? 
Темата коментира в “Нашият ден“ доц. Андрей Александров от Институт за държавата и правото при БАН. 
“И преди, и сега в България е имало работодатели, които неглижират правилата на трудовата безопасност. 
Същевременно Инспекцията на труда продължава и в настоящата извънредна епидемична обстановка да упражнява 
контрол над спазването на трудовото законодателство.“ 
“В последните изменения в Кодекса на труда от декември 2020 г. се затегнаха правилата на 
административнонаказателна отговорност с цел да се затегне дисциплината и да не се допускат нарушения на 
работодателите, включително по отношение на спазването на правилата на здравословни и безопасни условия на труд.“  
Пандемията 
“Много служители преминаха на надомна работа, за която беше направен някакъв опит да се създаде специална уредба 
в т. нар. антикризисно законодателство, имам предвид Закона за мерките и действията за времето на извънредното 
положение и за преодоляване на последиците. Освен това специално законодателство, много правила се създадоха и по 
пътя на актове на различни министри.“ 
“Още в първата заповед на министъра на здравеопазването се заговори за задължение на работодателите към 
преминаване на дистанционна форма на работа. А това, което впоследствие беше прието в Закона за мерките и 
действията по време на извънредното положение и в Кодекса на труда, предвижда възможност за преминаване към 
дистанционни форми на работа. За много работодатели възникна една несигурност дали са задължени да възложат 
работа от разстояние, или имат това право.“ 
“Законът не дава отговор на някои много често поставяни въпроси – как да се осигурят безопасни условия на труд в дома 
на служителя. Разпоредбите, които имаме в Кодекса на труда са свързани предимно с това какво техническо 
обезпечение трябва да се създаде, например интернет свързаност в дома на служителя. Но никой закон не ни дава ясен 
отговор за това – трябва ли работодателят да се грижи за другите аспекти на безопасността – електрическа инсталация и 
всичко останало.“ 
Предложението на КНСБ Covid-19 да се признае за професионално заболяване при медиците и при служителите на 
първа линия 
“Според мен това предложение е разумно. Такива предложения бяха формулирани и в правната теория, много колеги 
разглеждат тази възможност. Някои разглеждат и възможността Covid-19 да се признае за трудова злополука. Става дума 
само в сфери на дейност, в които опасността от зараза произтича пряко от факторите на работната среда.“ 
“Лично за мен финансовата компенсация, предложена на медиците на първа линия, е недостатъчна. По-скоро това, 
което ми се струва, че трябва да се заложи в максимална степен, е повишаване на нивото на ваксиниране на тези 
служители.“ 
Имат ли право работодателите да изискват ваксината срещу Covid-19 
“На този етап краткият и категоричен отговор е “не“, защото това не е предвидено в действащото ни законодателство.“ 
Разговора можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Дистанционен труд и психично здраве  
Кои фактори могат да доведат до влошаване на психичното ни здраве заради работната среда? 
Темата коментира в “Нашият ден“ доц. д-р Анелия Рангелова, психолог и преподавател във Великотърновския 
университет „Св. св. Кирил и Методий“. 
“Това, което предразполага конкретният човек към професионално прегаряне, е сложна комбинация от спецификата на 
работата и личностните качества. Ако работата е свързана с обгрижване на хора, това са най-често прегарящите хора - 
обслужващите и помагащи професии – лекари, здравни специалисти, учители, полицаи.“ 
“Те са най-пряко зависими от обратната връзка, от хората, с които работят. Това претоварване съчетано с една базисна 
тревожност предразполага към лесно влизане в режим на професионално прегаряне.“ 
“Неумението да се почива, неумението да се направи разлика между работен и личен режим. Тук се включва и голямата 
група хора, които повече от година, работят на режим хоум офис. Те са новата група прегарящи.“ 
“Защото се нарушава структурата, нарушава се ритъмът – работа, почивка, при тези групи от хора. Там няма разлика 
между работно място и място за почивка. Голяма част от тези, по-често млади хора, са затруднени в разпределяне на 
пространството.“ 
“Има семейства, в които двамата родители са на режим хоум офис, имат малки деца, които не посещават детска градина. 
Там напрежението и стресът е продължително и това води до изтощаване – интелектуално, емоционално, физическо. И 
това са много помагащи в кавички причини да се влезе в режим на професионално прегаряне.“ 
Защо българинът е склонен да не търси помощ от специалист 
“Причините мога да разделя на две групи. По-понятната причина е, че психотерапията е скъпа услуга. Тя не е включена в 
пътеките на Здравната каса. Втората причина е обяснението – аз съм добре, нищо ми няма.“ 

https://bnr.bg/post/101460121
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“Отричането на проблема обикновено работи против човека с проблем. Стигмата, притеснението -  какво ще кажат 
хората, ако разберат, че ходя на психолог. Твърдя и винаги съм го твърдяла, че посещението на психолог, 
прсихотерапевт, е знак за високо ниво на самоуважение.“ 
“Грижата към другите започва от грижата към нас самите. Но има едно раздвижване у нас и оживление при търсенето на 
психологическа подкрепа и помощ. Тя е различна от тази, която предоставят колегите психиатри. Понеже при тях има 
пътека, направление, което облекчава финансово хората, обикновено те прибягват към консултации с психиатър. Почти 
винаги тази консултация приключва с рецепта с лекарство.“ 
“При психолозите и психотерапевтите лекарството е промененият поведенчески модел на страдащия човек. А това е 
обикновено по-трудно. По-лесно е да си изпиеш хапчето и да смяташ, че всичко е приключило. Това е сериозна заблуда, 
която след време дава своите негативни ефекти. Това са причините.“ 
Употребата на медикаменти за справяне със стреса у нас 
“Тази практика си е доста популярна. Лесно е – хапчето ме прави спокоен, почти щастлив, но то е за кратко, проблемът 
остава. Човек има нужда да погледне към себе си. Този поглед понякога е труден, но мисля че психолозите знаем какво 
да направим, за да може да бъде ефективен.“ 
Пандемията 
“В тази ситуация, която ни напрегна максимално, повече от година вече. Хората изхабиха потенциала си – интелектуален, 
емоционален, социален, физически – има нужда от презареждане, а възможностите намаляха.“ 
“Много хора споделят, че липсата на пътуване им носи много страдания, фрустрация. Всичко това води до психични 
страдания.“ 
Разговора можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Йордан Божилов: Кибератаките ще засягат все повече структури  
Интервю на Диана Дончева с Йордан Божилов 
Тенденцията е кибератаките да се увеличават и да засягат все повече структури в една държава. Това каза в предаването 
„Преди всички“ Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност преди онлайн събитие днес, посветено 
на тази тема. 
„Все повече системи са разположени в киберпространството и зависят от киберсигурността“, допълни той. 
„Киберсигурността не е само техническа дейност, а въпрос на организация, правила и култура на поведение в интернет“, 
изтъкна Божилов, според когото повечето кибератаки са възможни, защото не се спазват елементарни правила. 
Държавната агенция за електронно управление се занимава с анализ на рисковете, там има център за реакция при 
кризисни ситуации в киберпространството. България е изградила структура – закон, стратегия, наредби, поясни Божилов. 
„За да се намерят добри киберспециалисти, трябва да се предложи и добро заплащане“, подчерта той относно 
капацитета на държавните структури. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Германия ще използва 90% от средствата от фонда за възстановяване на ЕС за зелени и дигитални цели  
Германия ще похарчи 90% от 28-те милиарда евро, които страната очаква да получи от фонд за възстановяване и 
устойчивост на ЕС на стойност 750 млрд. евро, за защита на климата и за дигитализация, като по този начин значително 
ще надхвърли изискванията на Европейския съюз, заяви във вторник финансовият министър Олаф Шолц, съобщава 
Ройтерс. 
"Днес е добър ден за Европа. Сега можем да действаме обединени за силна Европа, която е солидарна и е готова за 
бъдещето“, каза Шолц, докато Германия и Франция представяха своите планове за използване на средствата от 
европейския фонд. 
Фондът за възстановяване на ЕС беше договорен миналата година, за да даде тласък на европейската икономика, която 
беше силно засегната от коронавирусната криза. 
Фондът също така ще се използва за постигане на дългосрочните цели на ЕС за намаляване на нетните емисии на 
въглеродния диоксид (CO2) до нула до 2050 година и за да може Европа да получи дял от цифровата икономика, която 
на този етап е доминирана от американски технологични гиганти като Google, Amazon или Facebook. 
Правилата на ЕС изискват 37% от средствата от фонда да бъдат изразходвани за борба с изменението на климата и 20% 
за цифровизиране на икономиката на всяка една страна членка. 
Олаф Шолц заяви, че Берлин има за цел да похарчи 11,5 милиарда евро за подпомагане на компаниите да преминат към 
водород като енергиен източник, както и за стимули за закупуване на електрически автомобили, автобуси и влакове и за 
обновяване на сградите за подобряване на енергийната им ефективност. 
Повече от 14 милиарда евро са заделени за подпомагане на цифровите промени, например за подпомагане на 
автомобилната индустрия да преобразува производствените си процеси и да се направят секторите на образованието, 
здравеопазването и публичната администрация годни за бъдещето. 
Немският финансов министър също така заяви, че Германия и Франция възнамеряват да поставят основите на 
европейска "облачна инфраструктура" и да развият европейските възможности за изграждане на процесорни чипове от 
следващо поколение - все области, където единният европейски блок изостава. 
В дългосрочен план фондът за възстановяване и устойчивост ще доведе до увеличение на БВП на Германия с около 2% и 
на повишаване на заетостта с 0,5%, каза Шолц, позовавайки се на Германския институт за икономически изследвания. 

https://bnr.bg/post/101460165/distancionen-trud-i-psihichno-zdrave-novata-grupa-slujiteli-s-barnaut
https://bnr.bg/post/101460177/iordan-bojilov
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От своя страна Франция очаква 41 милиарда евро от фонда за възстановяване, като първите 5 милиарда ще бъдат 
предоставени през септември. Според представения от Франция План за възстановяване 50% от средствата ще бъдат 
насочени към климатични проекти и 25% за цифрова трансформация. 
Френският финансов министър Брюно льо Мер подчерта, че целта на фонда за възстановяване на стойност 750 милиарда 
евро трябва да бъде "да има по-силни икономики с по-добри технологии, предназначени за борба с изменението на 
климата", вместо икономиките да се върнат на нивата отпреди кризата. 
 
√ Парламентът на Италия одобри плана на правителството за възстановяване от кризата  
Парламентът на Италия одобри Националния план на правителството за възстановяване от кризата в резултат на 
пандемията за около 248 милиарда евро. Той ще бъде представен в Брюксел в петък, 30 април. Първо Камарата на 
депутатите гласува с 442 гласа „за”, 19 „против” и 51 въздържали се, след което Сенатът даде също одобрението си с 224 
гласа ”за”, 16 „против” и 21 въздържали се. 
Документът от почти 400 страници, озаглавен „Италия утре”, бе представен пред двете камари от премиера Марио 
Драги. Той изтъкна, че планът е тясно свързан с бъдещето на страната, има шест основни точки разделени в обширна 
мрежа от проекти: дигитализация, иновации, култура, инфраструктура, устойчива мобилност, образование и наука, като 
за здравеопазването са предвидени над 18 милиарда евро, а най-много за „Екологичния  преход” - над 68 милиарда 
евро. 
Отделно за Южна Италия са предвидени над 80 милиарда евро. Ще има важни инвестиции за младите хора в трудовата 
заетост и за закупуване на жилище. Като цяло планът, който включва и редица реформи в обществената администрация, 
фискалната политика и правосъдието, е епохална крачка за Италия за излизане от кризата предизвикана от пандемията. 
 
√ Антъни Блинкен заяви, че са възможни преговори с Русия по редица въпроси  
Държавният секретар на Съединените щати Антъни Блинкен заяви, че са възможни преговори с Русия по редица 
въпроси, като се започне от стратегическата стабилност, ако няма ескалация на напрежението от страна на Москва. 
В същото време Блинкен заяви, че не знае дали руският президент Владимир Путин е приел поканата на американския си 
колега Джо Байдън за среща на върха, а дискусията, по думите му, е в ход. 
Руският външен министър Сергей Лавров заяви в интервю за "Россия сегодня", че напоследък отношенията между 
Москва и Вашингтон са в очевидна криза и положението, според него, е дори по-лошо, отколкото по време на Студената 
война. 
 
√ Ръст на потребителските нагласи в САЩ през април до 14-месечен връх  
Потребителските нагласи относно икономическото развитие на САЩ се подобриха рязко през април до 14-месечен връх 
благодарение на предоставените допълнителни държавни фискални стимули и ускорената ваксинация срещу Covid-19, 
което позволява на все по-голяма част от бизнес услугите да отворят отново, допринася за повишаване на търсенето и за 
разкриването на нови работни места от страна на компаниите. 
Това показват резултати от последно проучване на компанията Conference Board. 
Индексът на потребителското доверие скочи през април до 121,7 пункта от 109,7 пункта през март, докато очакванията 
бяха за доста по-скромно нарастване към 113,0 пункта. 
Това е най-високо ниво на индекса от февруари 2020 г. насам - точно месец преди коронавирусната пандемия да удари и 
САЩ. Индексът обаче все още остава под неговия 20-годишен връх от 132,6 пункта, достигнат през февруари миналата 
година. 
Индексът, измерващ оценката на американските потребители за текущите икономически условия в страната (въз основна 
на тяхната оценка за текущите бизнес и условия на трудовия пазар), нарасна много силно до 139,6 пункта от 110,1 пункта 
през март. 
В същото време индексът на потребителските очаквания за икономическата активност през следващите шест месеца (въз 
основна на краткосрочните бъдещи очаквания за доходите, бизнес и условията на трудовия пазар) се повиши доста по-
скромно до 109,8 пункта от 108,3 пункта месец по-рано. 
Лин Франко, старши директор на проучването на Conference Board, коментира резултатите така: "Потребителското 
доверие се възстанови рязко през последните два месеца и сега е на най-високото си ниво от февруари 2020 г. Оценката 
на потребителите за текущите условия се подобри значително през април, предполагайки, че икономическото 
възстановяване ще се засили допълнително в началото на второто тримесечие. Краткосрочните инфлационни очаквания 
се запазиха стабилни през април, но остават повишени". 
 
Капитал 
 
√ Конституционният съд отмени финансирането на партиите от бизнеса 
Принципно няма пречка партиите да получават дарения от фирми, но при ясни правила и ограничения, казва съдът в 
едно много закъсняло решение  
След близо две години умуване Конституционният съд обяви за противоконституционна въведената през 2019 г. 
възможност бизнесът да финансира политическите партии с дарения, без да има каквото и да е ограничение в размера 
на даряваните суми. 
С решение от вторник КС отмени текстовете в Закона за политическите партии и в Изборния кодекс, приети през 2019 г. 
по предложение на ДПС, с които паднаха съществуващите дотогава забрани партиите да получават дарения от 

http://constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/1a97e3bd-21b7-4ad0-b44c-19c7f58358ab
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юридически лица и еднолични търговци както за регулярната си дейност, така и в рамките на изборни кампании. Това 
отпуши възможността партии да бъдат финансирани включително и от държавни и общински дружества, общини и пр., 
при това без да има определен лимит на отпусканите суми. Единственото ограничение пред това финансиране е 
забраната партиите да получават дарения от фирми, които имат просрочени публични задължения и/или са 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, т.е. офшорки. 
Принципно няма пречка партиите да получават дарения от фирми, но при ясни правила 
"В Конституцията не се съдържа пречка политическите партии да бъдат финансирани с дарения както от юридически 
лица, така и от еднолични търговци", казва изрично КС. Проблемът е в условията, които законът предвижда за това 
финансиране, защото "при сега предвидените в закона ограничения [то] е в несъответствие с конституционно 
допустимото". Публичното финансиране от държавата се извършва при равни условия за всички политически партии 
условия, докато частното финансиране е избирателно и без пределен размер, което подрива равенството в 
политическите права на гражданите. Необходими са ясни правила и за него, каквито се изискват за публичното 
финансиране. 
На първо място, недопустимо е политическа партия да получава пряко или косвено финансиране от държавата или 
общините извън определеното в закона бюджетно финансиране. Това означава, че държавните органи, общините, 
държавни или общински предприятия или търговски дружества, търговски дружества, в които държавата или общините 
имат участие или контрол, не могат да правят дарения на партии. 
На второ място, "възможността партиите да се финансират от частни източници следва да е съпроводено от 
ограничаване на размера на финансиране, което може да бъде предоставено от отделен дарител", казва КС. Само така 
правната уредба може да гарантира политическия плурализъм. Разрешаването на неограничени дарения от юридически 
лица и еднолични търговци при единствено предвидените минимални законови ограничения (чл. 24 ЗПП и чл. 168 ИК) не 
създава такива гаранции", мотивира се КС в едно доста лаконично решение. 
От закона отпада и текстът, който до момента превръщаше императивното задължение на държавата да финансира 
партиите в ангажимент по желание. "Дейността на политическите партии може да се финансира от собствени приходи и 
от държавна субсидия", гласи сегашната редакция на чл. 21 от Закона за политическите партии, от който пада изразът 
"може да". 
Решение, забавено 2 години, за откровено популистка промяна 
Необяснимото е огромното забавяне на произнасянето на КС с близо две години по един ясен казус. Президентът Румен 
Радев внесе искането си в края на юли 2019 г., делото бе допуснато до разглеждане в средата на септември същата 
година с 30-дневен срок за представяне на становищата на заинтересуваните страни. Оттогава единственото движение 
по това дело е, че получи и втори докладчик - председателят на КС Борис Велчев. 
Самата идея за финансиране на партиите през търговски дружества бе внесена в закона като надцакване по популизъм, 
след като през лятото на 2019 г. управляващите от ГЕРБ предложиха и наложиха драстично намаляване на държавните 
субсидии за партиите от 11 лева на глас на 1 лев. Това стана след референдума на Слави Трифонов, където едно от 
исканията беше именно намаляване на партийните субсидии на 1 лев. На това се противопостави единствено БСП, която 
обяви, че по този начин управляващите от ГЕРБ "легитимират един извънсистемен играч като Слави Трифонов, като го 
подготвят за бъдещ партньор". 
Всичко това се разви на фона на скандала от разкритията, че финансовото министерство от години не е изчислявало 
правилно сумите на субсидиите за партиите, поради което те са получавали по 13 лв. вместо по 11 лв. на получен глас. В 
този контекст ДПС предложи да падне забраната за финансиране на партиите от бизнеса като компенсация за 
намалената субсидия, а в пленарната зала Мустафа Карадайъ в прав текст призна, че така отговарят на популизма с 
популизъм. "Позицията на ДПС винаги е била за държавно финансиране на партиите. Ние не сме длъжни да понасяме 
негативите от всяко популистко предложение. На популистките предложения ще отговорим с популистки предложения", 
каза Карадайъ. 
Така като закачка бе прието едно законодателство, което предизвика много тревожни коментари, че въвеждането на 
неограничено и на практика безконтролно финансиране от фирми при свеждане на държавната субсидия до символични 
стойности унищожава бавния и мъчителен прогрес по създаване на рамка от базисни правила, която в общи линии 
съответства на европейските стандарти в тази област. 
Президентът Румен Радев веднага атакува тази законова промяна пред КС с много силно мотивирано искане, доста 
различно от обраното решение на КС. В него между другото се казва, че промените в партийното финансиране създават 
предпоставки даренията от юридически лица и еднолични търговци да се насочват към партиите във властта, защото те 
разпределят публичните средства и определят победителите в обществените поръчки и концесиите. Останалите, и 
особено малките партии, ще бъдат изтласкани в периферията на политическия живот, се казва в искането. На практика се 
обезсмисля забраната партиите да развиват стопанска дейност, след като те стават зависими от бизнеса и ще обвързват 
своите позиции "с печалбата на стопански субекти, част от която ще се връща при тях като дарения". Това пък създава 
"обилна хранителна среда за корупция", защото финансирането ще се насочва към партиите от властта, казва 
президентът и дава примери за различните стандарти на партийно финансиране в Европа. 
 
√ Какви врати отваря ваксинационният сертификат 
Няколко държави вече приемат без карантина и тест напълно ваксинирани граждани на ЕС, сред тях е и Гърция  
До първата седмица на юни - тази сравнително амбициозна цел си поставя европарламентът, за да приключи със 
законодателната работа по въвеждането на дигитален "зелен сертификат", с който изцяло ваксинираните граждани на ЕС 
да могат да пътуват свободно в рамките на съюза. Ако и страните членки не губят време и дотогава са готови с 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/07/04/3934084_okonchatelno_1_lv_subsidiia_za_glas_i_bezlimitni/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/07/04/3934084_okonchatelno_1_lv_subsidiia_za_glas_i_bezlimitni/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/mnenia/2019/07/12/3936900_chastni_partii_na_firmite_dariteli/
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техническите решения на местно ниво, то сертификатът може да е действащ още в началото на лятото и така 
туристическият сезон поне донякъде да бъде спасен. 
Въпреки че до старта на тази система има поне месец и половина, няколко държави вече признават сертификатите за 
легитимен начин за влизане на тяхна територия. Сред тях са както европейски, така и по-далечни дестинации. Всеки, 
който е получил втора доза, може да получи своя ваксинационен сертификат от личния си лекар или от ваксинационния 
пункт, в който е поставена ваксината, или пък да си го разпечатат сами, ако имат КЕП (квалифициран електронен подпис). 
Ваксинацоният сертификат вече важи в Гърция 
Гърция, разбира се, е основната ваканционна дестинация от интерес за българите. Съседната ни страна отмени 
седемдневната карантина за граждани на ЕС още от 19 април, като първа крачка за преотварянето си за туристи. Засега 
действат няколко правила за влизане в страната, независимо от вида на транспорта, с който пътуващите пристигат на 
територията й: 

• с ваксинационен сертификат, доказващ, че ваксинацията е направена най-малко 14 дни преди влизането в 
държавата. Сертификатът трябва да е на английски език, да е издаден от публичен орган и да съдържа 
информация за вида и броя на дозите на ваксината 

• с документ за негативен резултат от тест по метода PCR, направен не по-рано от 72 часа от влизането в Гърция. 
Изискването важи и за деца над 5-годишна възраст. При влизане гръцките власти по своя преценка все пак могат 
да поискат на всеки от пътуващите да бъде направен тест (бърз или PCR). 

• Всички, без изключение, следва да имат генериран QR код след попълване на Passenger Locator Form (PLF) 
на https://travel.gov.gr/#/. Там подробно са описани действащите в момента мерки, ограничения и изисквания. 

Пътуващите обаче все пак трябва да знаят, че със или без сертификат мерките в Гърция остават строги поне до 3 май, 
понеделник, като има и забрана за пътуване между регионите. От 3 май, ако епидемичната обстановка позволява, се 
очаква да отворят някои магазини и външните части на заведенията, а също така и да отпадне забраната за пътуване 
между областите. Дотогава вечерният час e от 22 до 5 часа, а след тази дата ще е между 23 и 5 ч. От 15 май пък се очаква 
да отпаднат повечето рестрикции и да започне "истинският" туристически сезон. 
Къде още в Европа 
Другата ни съседка от ЕС - Румъния, също позволява на ваксинирани пътници от редица дестинации, да пребивават без 
карантина още от 18 януари. Посетителите и завръщащите се жители на страната трябва да покажат доказателство, че са 
получили две дози от ваксината, за да се избегне задължителната изолация. Втората доза трябва да бъде приложена 
поне 10 дни преди пристигането. Документът трябва да указва датата, на която е приложена втората доза. 
Естония премахна не само задължителната карантина за пътуващите от ЕС, които вече са били ваксинирани, но също и за 
тези, които имат доказателства, че са преболедували ковид-19 през последните шест месеца от трети държави. 
Европейската държава приема туристи, получили ваксина от девет доставчици, а не само одобрените в ЕС Moderna, 
Pfizer, AstraZeneca и J&J. Признават се сертификати, преведени на естонски, руски или английски език, а посетителите, 
които преди са прекарали коронавирус, ще трябва да представят лекарско свидетелство, както и скорошен PCR тест, 
който показва, че вече не са заразни. 
Пътуващите от страни от ЕС могат да посетят и Полша, без да се подлагат на задължителната 10-дневна карантина, ако 
имат сертификат, потвърждаващ ваксинация срещу ковид-19. Тези, които предоставят отрицателен тест за SARS-CoV-2 
при пристигане, също са освободени от карантина, стига да е издаден до 48 часа преди пристигане. 
От 1 май напълно ваксинирани пътници от ЕС, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, могат да пропуснат карантината, 
когато пристигнат в Исландия. Няма да се изисква и да представят отрицателен PCR тест. Посетителите могат да 
предоставят документа на исландски, датски, норвежки, шведски или английски. Той трябва да удостоверява, че са 
поставени и двете дози от Moderna, Pfizer или AstraZeneca. 
И още някои интересни дестинации 
Грузия също премахна ограниченията за ваксинирани пътници. Министерството на външните работи на страната наскоро 
обяви, че на всички посетители, които са получили две дози от която и да е ваксина срещу ковид-19, е разрешено да 
влизат в страната, без да предоставят отрицателен PCR тест. 
През януари и Сейшелските острови се присъединиха към дестинациите, където отпадат карантинните изисквания за 
пътници, които са били ваксинирани срещу ковид-19. Въпреки това обаче заедно със сертификата за ваксинация страната 
изисква и отрицателен резултат от PCR тест, направен до 72 часа преди пътуването. 
Очаква се зелена светлина за прибиране със сертификат 
Всеки момент със заповед на здравния министър в оставка трябва да бъде решен и един от основните проблеми пред 
българите, които вече пътуват със сертификат за имунизация. От 1 май се очаква България да приеме зелените 
сертификати за легитимен документ за влизане в страната, без да се налага карантина, като алтернатива на PCR теста. 
Страната ни ще признава и документи, доказващи, че пристигащите са прекарали коронавирус в рамките на отминалите 
шест месеца, което ще бъде допълнителна облекчаваща туризма мярка. 
Досега страната ни не признаваше дори собствените си ваксинационни сертификати като документ за свободно пътуване 
и българските граждани трябваше да изкарат задължителна карантина след прибирането си, или да си платят за PCR тест, 
ако искат да я пропуснат. 
В очакване на общоевропейската система 
Преди месец ЕК представи законодателното предложение за създаване на "цифрово зелено удостоверение", с което 
ваксинираните граждани на ЕС с някоя от четирите одобрени от европейския регулатор ваксини - Moderna, Pfizer, 
AstraZeneca или J&J, да могат да пътуват свободно в ЕС по време на пандемията. (За допускането на пътуващи, 
имунизирани с други ваксини, всяка държава трябва да вземе индивидуално решение.) 

http://https/travel.gov.gr/
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Документът ще важи във всички членки на ЕС и ще доказва, че дадено лице е било изцяло ваксинирано, има 
отрицателен резултат от PCR или антигенен тест или е преболедувало ковид-19 (все още не е окончателно решено дали 
хора, преболедували "неофициално", т. е. недиагностицирани с PCR тест по време на заболяването им, ще могат да се 
възползват от сертификата само на базата на количествен тест за антитела). 
За издаването на удостоверението ще отговарят националните здравни органи. Цифровата версия може да се съхранява 
на мобилно устройство, но гражданите могат да поискат удостоверението и на хартиен носител. И при двете версии ще 
има QR код, който ще съдържа съществената информация, както и цифров печат, гарантиращ автентичността. 
Сертификатът е безплатен и ще е наличен на националния и на английски език. 
Заедно с това стана ясно, че Европейският парламент ще настоява тестовете за ковид-19 за цифровото удостоверение за 
пътуване в ЕС да са безплатни или поне с таван на цената. Това съобщи нидерландският евродепутат от групата "Обнови 
Европа" Софи инт'Велт по време на уебинар по темата в понеделник. Целта е те да бъдат достъпни за възможно най-
много граждани, за да се гарантира правото им на свободно придвижване като алтернатива на ваксинациите, които все 
още не са обхванали голяма част от населението на ЕС. Сега цената на тестовете варира в много големи граници - във 
Франция например те са безплатни, докато във Финландия PCR тест струва 240 евро. 
 
Investor.bg 
 
√ Близо половината от нефинансовите предприятия у нас нямат промяна в приходите си 
29% обаче регистрират спад на приходите от продажби на стоки и услуги през март 
Близо половината (48,4%) от нефинансовите предприятия у нас не са регистрирали промяна в приходите си от продажби 
на стоки или услуги през март в сравнение с февруари, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). 
29% от компаниите посочват, че са имали намаление на приходите от продажби на стоки или услуги през март, а 22,4% са 
регистрирали увеличение. 
Разпределението по икономически дейности показва, че 42,3% от предприятията в дейности „Култура, спорт и 
развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са регистрирали намаление в приходите от продажби на 
стоки или услуги, следвани от строителството с 30,6%, „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ - с 29,7%, и индустрията 
- с 28,6%. 
По отношение на наетия персонал 16,3% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „неплатен 
отпуск“, следват „платен отпуск“ и „дистанционна форма на работа“ - по 15,1%. 
 

 
 
Само 11,5% от компаниите са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите. 
За следващия месец 93,4% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си 
дейност, 2,3% ще преустановят временно дейността си, а 1,9% ще прекратят дейността си. 
 
√ Правната комисия гласува: 100% машинен вот и нова ЦИК 
Депутатите приеха и видеонаблюдение на изборния процес, ще има и видеонаблюдение в секциите при броенето на 
бюлетините 
100% машинен вот и нова Централна избирателна комисия (ЦИК). Това гласува днес правната комисия в парламента. 
Президентът ще трябва да назначи нова Централна избирателна комисия до две седмици, ако текстовете бъдат приети в 
пленарна зала. Новата ЦИК трябва ще се състои от 15 членове, предложени от парламентарно представените партии, 
вместо от 20, както беше досега. 
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С одобрените на второ четене текстове за промени в Изборния кодекс, внесени от „Има такъв народ“, вече всички 
членове на изборната комисия ще се назначават с указ на държавния глава след предложение на парламентарно 
представените партии и коалиции, въз основа на проведени от него процедура и консултации, предава БГНЕС. 
Досега председателят, заместниците му и секретарят на ЦИК се избираха след публично изслушване от Народното 
събрание, а президентът назначаваше с указ останалите ѝ членове по предложение на формациите, представени в 
българския и Европейския парламенти. 
На предложението се противопоставиха от ГЕРБ и БСП, но с подкрепата на „Има такъв народ“, „Демократична България“ 
и ДПС то бе прието.  
Юристите от правната комисия възстановиха и старите правила за образуване на избирателни секции в чужбина, които 
бяха променени от депутатите от ГЕРБ и „Патриотичния фронт“ през 2016 г. С новите текстове на практика ограничения за 
секциите зад граница няма да има. 
Депутатите приеха и текстовете за видеонаблюдение на изборния процес. Ще има видеонаблюдение в секциите при 
броенето на бюлетините. 
Депутатите от правната комисия отхвърлиха гласуването по пощата. 
По отношение на машинното гласуване решението бе такова да има в абсолютно всички секции с над 300 избиратели у 
нас, включително и тези в чужбина, където са подадени повече от 300 заявления за разкриването им. 
По изключение в останалите секции, както и в подвижните и разкритите на плавателни съдове, ще има традиционните 
хартиени бюлетини. 
Вот с хартия в секциите с машина на практика също ще бъде позволен, но при определени обстоятелства като 
непреодолима техническа повреда и други. Ето защо там ще има отпечатани бюлетини до 50% от броя на избирателите. 
При вота в чужбина машини ще има за секциите с над 300 подадени заявления за гласуване. Става въпрос за 245 секции 
в чужбина. 
Срещу промените остро възразиха от ГЕРБ. 
„Вижда се новото мнозинство, което приема на форсмажор революционни текстове в Изборния кодекс. Хората са си 
наумили някакви неща, без оглед на последствията, без оглед на това дали е технически възможно, или невъзможно“, 
коментира депутатът от партията Радомир Чолаков, който определи промените като „юридически фарс“. 
Според ГЕРБ промените в Изборния кодекс се извършват „за една нощ“ и ще създадат сериозни затруднения в бъдеще.  
Опасения, че не могат да бъдат осигурени достатъчно машини за всички секции, ако се стигне до предсрочни 
парламентарни избори, изразиха и от Централната избирателна комисия. 
Още 1500 машини могат да бъдат доставени за средата на юли. За октомври – още колкото е необходимо, за да са 
достатъчно, заяви шефът на „Сиела Норма“ Веселин Тодоров. Той обясни, че плащането на доставените машини е 
предвидено за края на май – началото на юни. И допълни, че се справят добре във Филипините, където машинното 
гласуване е на 7100 острова, както и в Ливан, където имало голяма емигрантска общност, пише Dnes.bg. 
Депутатите поискаха обяснение защо е имало проблем с машинното гласуване във Велико Търново, но нито един от 
представителите на "Сиела Норма" и "Информационно обслужване" не можа да даде отговор защо се е случило това. 
 
√ Въглеродното земеделие е начин за постигането на екологичните цели на ЕС 
Методите за улавяне на въглероден диоксид и съхранение в почвата могат да са нов източник на средства за 
европейските фермери  
Т.нар. "въглеродно земеделие" е един от начините за изпълнението на екологичните цели на ЕС, показва доклад след 
края на двегодишно проучване, съобщават от Европейската комисия (ЕК). До края на 2021 година в Брюксел ще подготвят 
и предложение за мерките в сектора. 
Въглеродното земеделие включва различни методи по улавяне на въглероден диоксид и съхраняването му в почвата. 
Проучването на европейските власти показва, че то ще донесе ползи в няколко области, като например възстановяване и 
преовлажняване на торфища, агролесовъдство, поддържане на органичния въглерод в почвата, както е направена и 
оценка на отделения въглерод от животновъдството. 
Проучването показва, че въглеродното земеделие може да подпомогне усилията на ЕС за улавяне и съхраняване не 
въглеродните емисии. 
Тези природни методи за намаляване на въглеродния диоксид трябва да бъдат проучени и използвани и по тази 
причина ЕК ще предложи включването на въглеродното земеделие като нов бизнес модел, става ясно още от 
съобщението на Брюксел. 
Тази практика може да бъде насърчена през политиките на ЕС и усилия на националните правителства (чрез Общата 
селскостопанска политика), както и чрез инициативи на частния бизнес. В зависимост от резултата от преговорите по 
обновяване на ОСП по зелените схеми фермерите в общността могат да получат 38 - 58 млрд. евро  
"Въглеродното земеделие предлага нови възможности за доходи за фермерите", коментира зам.-председателят на ЕК 
Франс Тимерманс, който отговаря за Зелената сделка на общността. 
 
В. Монитор 
 
√ Томислав Дончев: България получава 50 млрд. лева от ЕС до 2030 г. 
Планът за възстановяване може да бъде внесен до 2022 г.  
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До 2030 г. България има право на 50 млрд. лв. от Европейския съюз (ЕС), като Планът за възстановяване и устойчивост е 
една четвърт от този ресурс. Това каза вицепремиерът в оставка Томислав Дончев по време на обсъждане на Плана на 
заседание на Комисията по бюджет и финанси към НС. 
Той уточни, че заложеният срок от 30 април по плана всъщност е инструктивен. Реално от едно от съобщенията от 
Европейската комисия (ЕК) става ясно, че крайният срок е 2022 г. 
Към момента единствено Португалия е внесла план, а повечето държави членки, също като нас, са в процес на 
съгласуване и комуникация с ЕК. Шест държави-членли пък са внесли писмени предложения само за някои сфери. 
В българския План за възстановяване има заложени 49 инвестиционни проекта и 37 реформи 
“Целта на плана е да акцентира въху икономическо възстановяване, развитие и реформи”, заяви Дончев. Той напомни, 
че във финалния вариант на акта България заявява, че няма да се възползва от предложения кредитен ресурс в размер 
на над 9 млрд. лв. “В годините назад страната ни е била изключително предпазлива по всякакви форми на генериране на 
дълг. Правителтвото е преценило, че би се справило и е инвестирало достатъчно мерки в подкрепа на икономиката и 
бизнеса, без да генерира кредитен ресурс”, обясни Дончев. 
На заседанието на бюджетната комисия присъстваше и заместник-министърът на образованието Карина Ангелиева, 
която уточни, че за стълб “Образование и умения” са предвидени 1,5 млрд. лв. Те са свързани с 6 структурни реформи, 
три от които вече са в ход. Ангелиева напомни, че една от идеите за промяна в тази сфера е изграждането на т. нар. STEM 
кабинети във всяко българско училище. 
Един от основните въпроси на депутатите от бюджетната комисия бе кога планът ще бъде внесен в ЕК. Дончев уточни, че 
утре документът ще бъде внесен в Министерски съвет 
“След като бъде внесен в Министерски съвет, има две версии - планът да бъде внесен в Народното събрание, което също 
може да го изпрати към Еврокомисията”, каза вицепремиерът. Друг вариант е Планът да се даде за предварителна 
оценка от ЕК, което е част от препоръките на комисията. Така той ще бъде оценен на базата на 11 критерия, които са 
разработени от комисията. Тази процедура обаче притесни депутатите, че така може да има излишно забавяне. Според 
вицепремиера то може да трае 2-3 седмици.  
 
√ Марияна Николова: Румъния е най-устойчивият ни туристически партньор  
Румъния се обособи като най-устойчивият туристически партньор на страната ни през последните години, а ние 
подпомогнахме процеса, поддържайки политика на максимално отворени държавни граници. Това заяви 
вицепремиерът и министър на туризма в оставка Марияна Николова по време на работна среща с извънредния и 
пълномощен посланик на Румъния Н. Пр. Бръндуша Предеску, съобщиха от туристическото ведомство.  
По думите й Румъния е наш приоритетен икономически и политически партньор, заемащ челни позиции по отношение 
на търговския стокообмен и преките чуждестранни инвестиции в в страната.  
"На прага ни е летният сезон на 2021 година и искрено разчитаме, че отново румънските туристи ще бъдат най-много от 
всички на нашето Черноморие", коментира Николова, като допълни, че трите опции за влизане у нас на чужденци ще 
помогнат да имаме по-добър сезон от този през 2020 г. Във връзка с това България и Румъния продължават да си 
взаимодействат изключително ефективно на равнище Европейска комисия - работят активно и по линия на други 
формати като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Организацията за черноморско 
икономическо сътрудничество.  
Предеску подчерта, че румънските граждани търсят данни за възможностите за влизане в България и е важно възможно 
най-ранно такава да им бъде предоставена, за да могат да планират своите пътувания в страната ни.  
 
Мениджър 
 
√ Външно в готовност да започне издаването на туристически визи  
МВнР има готовност да започне веднага издаването на туристически визи, щом министърът на здравеопазването издаде 
заповед с регламента за туристически посещения у нас в условията на пандемия. Съобщението за това идва след като 
министърът на туризма в оставка Марияна Николова обяви по-рано вчера, че страната ни е в готовност да стартира 
летния туристически сезон.  
Още миналата седмица вицепремиерът Екатерина Захариева нареди консулските служби на България да се подготвят за 
издаването на туристически визи. По отношение на един от най-големите пазари за туристическия бранш у нас - руския, 
процедурите са облекчени максимално, посочват от МВнР. Заявления за издаване на български визи могат да се подават 
в 59 града и в 3 консулства на територията на Русия. Акредитирани към консулските служби местни туроператори могат 
по електронен път да подават заявленията за визи на своите клиенти. 
Желаещите да посетят с туристическа цел България получават визите си в офиса на своя туроператор или външния 
изпълнител без абсолютно никакви формалности за тях, отбелязват от външното ни министерство. 
На среща между премиера в оставка Бойко Борисов и част от министрите, която беше излъчвана на живо във Фейсбук 
вчера сутринта, стана ясно, че се обсъждат три варианта на правилата за влизане в страната ни с оглед на предстоящия 
летен туристически сезон. По думите на здравния министър проф. Костадин Ангелов това ще става с ваксинационен 
сертификат, с отрицателен PCR-тест или с отрицателен антигенен тест, или с документ за преболедуване през последните 
6 месеца.  
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√ Чуждестранните посещения в България през март по-малко, отколкото година по-рано  
Чужденците, посетили България през март тази година са с около 8% по-малко в сравнение с март 2020 г., когато у нас 
беше въведено извънредно положение и локдаун заради пандемията от COVID-19, става ясно от актуални данни на НСИ. 
В абсолютни стойности, чужденците, влезли у нас през третия месец на 2021 г. са 287,9 хил. 
Най-големият срив в общия спад на посещенията е регистриран при пътуванията с цел „почивка и екскурзия“ - с 56,8%, 
докато тези с „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) и „служебна“ цел бележат ръст - съответно с 13,3 и 
1,4%. Транзитните преминавания през страната са 58,2% (167,4 хил.) от всички посещения на чужденци в България. 
От общия брой чужденци, посетили България през март 2021 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 37,5%, или с 
30,5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистриран е спад в посещенията на граждани от 
Гърция - с 65,0%, Испания - с 43.6%, Франция - с 13,2%, Нидерландия - с 11,7%, Белгия - със 7,4%, Румъния - с 2,5%, и 
други. Същевременно се увеличават посещенията на граждани от Чехия - с 85,2%, Австрия - с 42,5%, Италия - с 41,1%, 
Германия - с 26,1%, и други. 
Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ нарастват с 15.,4%, като най-голямо е увеличението на 
посещенията на граждани от Турция - с 34,8%. 
През март 2021 г. относителният дял на посещенията по цели е, както следва: с други цели – 66.0%, със служебна цел – 
21,3%, и с цел почивка и екскурзия – 12,7% 
През март 2021 пътуванията на български граждани в чужбина са 251,5 хил., или с 9,0% над регистрираните през март 
2020 г. 
 
√ Открито за ваксините: Бизнесът трябва да участва в планирането на бъдещите кампании за имунизация  
Процесът на масовата ваксинация срещу Ковид 19 е не само предизвикателство пред здравните власти, но и лакмус, 
който показа липсата на доверие от страна на обществото в традиционната медицина и авторитетите. За да бъде 
възстановено то и да вървим към изграждане на масов имунитет, са необходими достъпни аргументи, включване на 
бизнеса при планиране на бъдещи действия по ваксинационната кампания и общи усилия. Това ще ни помогне да 
излезем по-подготвени като общество за възможните предизвикателства, които животът ще ни поднесе. Около тази теза 
се обединиха участниците в публичната дискусия „Открито за ваксините“, която се проведе на 23 април 2021 г. и беше 
организирана от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. 
В нея участваха адв. д-р Мария Петрова, специалист по медицинско право; доц. Михаил Околийски, представител на СЗО 
за България; проф. Орлин Тодоров, психоаналитик и психотерапевт; д-р Аспарух Илиев, експерт по безопасност на 
ваксините, ръководител на лабораторията в университета в Берн, Швейцария; д-р Емил Шуманов, анестезиолог, и Огнян 
Траянов, председател на Българската мрежа.  
Причината за липсата на доверие във ваксинините е сгрешената и дори липсваща комуникация и подкопаването на 
доверието в авторитетите, смятат участниците в дискусията. Доверието към традиционната медицина в страните в 
Източна Европа е занижено и би могло да се обясни със специфичните обществени процеси след разпадането на 
социализма, коментира д-р Аспарух Илиев. В същото време всеки гражданин има достъп до големи количества 
информация, често противоречива и открито невярна. В коментар на страха от непознатото проф. Орлин Тодоров поясни, 
че липсата на доверие се свързва със семейната среда, където доверието към родителите се прехвърля и към света. 
Единственият начин да бъдат убедени младите хора да се ваксинират е чрез обучение и информация, добави своята 
гледна точка д-р Шуманов. Той обърна внимание на хуманната страна на лечението и сподели от личен опит, че 
човешкото отношение към пациентите при контакт с лекаря е ключово за пациентите в ковид отделенията.  
Д-р Аспарух Илиев даде конкретни разяснения за безопасността на ваксините на база събраните до момента клинични 
данни. Според него водещ трябва да е подходът, базиран на риска – ваксинация с минимални странични ефекти или по-
висок риск от тежко протичане на заболяването. Той разясни, че ефективност от 80% означава, че 80% от ваксинираните 
няма да проявят симптоми, а 20% ще проявят лека симптоматика, но без тежки усложнения. В отговор на въпрос относно 
ваксинацията при младите жени, той успокои, че ваксината не води до стерилитет, а при бременните - тъй като са 
изложени на по-голям риск от тежко протичане на болестта, препоръча поставяне на ваксина в шестия месец от 
бременността, и допълни, че ваксината ще изгради имунитет у детето. 
Адв. д-р Мария Петрова подчерта правото на индивидуален избор за ваксинация, като ролята на експертите е да убедят 
обществото с достъпни аргументи в ползата от ваксините. Напредъкът на човечеството, според нея, се дължи на науката, 
а на развитието на медицината дължим възможността да сме здрави и да живеем пълноценно. По актуалната тема за 
създаването на ваксинационния сертификат за международно придвижване тя уточни, че предложението на 
Европейската комисия е за унифициран документ с QR код за сканиране, който да дава информация в 3 посоки - дали 
сме ваксинирани, дали имаме изграден имунитет (наличие на антитела) или резултат от PCR тест, като целта е да се 
избегнат документни манипулации. 
Огнян Траянов се спря на ролята на ваксинацията за възстановяването на икономиката и социално-икономическия живот 
и акцентира върху ролята на бизнеса за справянето с кризата, устойчивостта и бъдещето на обществото. “Кризата е 
невероятен шанс за бизнеса да оправдае доверието на обществото, като се погрижи за здравето и благополучието на 
своите служители. По този начин той оказва въздействие върху цялата верига на доставки, от там и внася една 
необходима стабилност, сигурност в цялото общество.” В заключение той обобщи, че въпреки всички трудности, 
фирмите се адаптираха, справиха се в безпрецедентна ситуация, показаха солидарност и се превърнаха в пилон на 
нормалността. 
Доц. Околийски от българското представителство на СЗО изказа хипотеза за настъпващ феномен “презентеизъм”, или 
физическо присъствие на работното място без ефективност вследствие на Ковид и нуждата от лидерство на бизнеса в 
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грижата за служителите. Според него се изискват усилия от страна на държавата и на бизнеса да бъдат адресирани 
проблемите от близкото бъдеще по пътя на психично-здравна подкрепа, добро лидерство и личен пример. Той бе 
категоричен, че планът за възстановяване на правителството трябва да включва подобни елементи и да ни подготви за 
бъдещи подобни кризи. 
За финал проф. Огнян Тодоров коментира, че ваксините ни връщат към нещо изконно човешко - от дистанцията към 
близостта и от абсолютната отвореност към неизвестното, страшното и смъртта към сигурността. От психологическа 
гледна точка, през ваксинацията ще получим шанс да се върнем към дълбоко заложени в човека потребности от близост 
и взаимодействие с другите. Д-р Илиев отправи позитивното послание, че след преживяното излизаме по-богати. “Това, 
което в Европа пропуснахме за разлика от източните шампиони Тайван и Южна Корея, е да оценим ролята на бизнеса в 
подпомагането на държавата. Включването на бизнеса при планиране на бъдещи действия ще ни помогне да се справим 
с кризата и ще ни даде изключителна гъвкавост”, какъвто е примера на компании в Западна Европа, обобщи той. 
Участниците се обединиха около идеята, че като общество трябва да направим всичко възможно да излезем по-
подготвени и мъдри, за да се справим с бъдещи здравни и други предизвикателства, които животът ще ни поднесе 
и пожелаха “да останем здрави заедно”. 
Дискусията „Открито за ваксините“ е част от кампанията „Здрави заедно“ на Българската мрежа на Глобалния договор на 
ООН. Тя ще предоставя на партньорите и служителите на компаниите-членове достоверна информация от компетентни 
източници и възможност за участие в дискусии по ключови въпроси, свързани с опазването на здравето, въз основа на 
които бизнесът да управлява своята дейност в условията на Covid-19. 
 
√ Ще поскъпва ли още природният газ?  
Ново поскъпване на природния газ с още 8 процента от май обсъди на открито заседание Комисията за енергийно и 
водно регулиране (КЕВР). 
Обсъждането се случва само шест дни след решението на енергийния регулатор поскъпване на газа със задна дата от 1 
април с 16%. Предложението е идва на фона на поскъпващо синьо гориво и нестабилни цени на петрола на европейските 
и световните пазари, на ръст на стойностите на тока и скок на цените на въглеродните емисии. 
„След извършен анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени 
изчисления съгласно ценовия модел, в доклада на КЕВР се предлага цената на природния газ от 1 май 2021 г. да бъде в 
размер на 35,74 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).“, става ясно от сайта на енергийния регулатор. 
Окончателната промяна в цените ще стане ясна на 1 май, когато "Булгаргаз" ще внесе актуализираното си предложение. 
Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Николай Павлов уточни, че цената е прогнозна, тъй данните в предложената от 
дружеството цена са към 9 април. Той припомни, че цените у нас следват тези на петролните продукти, както и на 
европейските газови пазари. Павлов също така отбеляза, че от 1 юли 2020 г. до 30 април 2021 г. средната продажна цена 
на дружеството е по-ниска с над 12% от прогнозната цена за този период, определена от КЕВР. По думите му цената у нас 
ще продължи да бъде с около 10-11% по-ниска в сравненеи с европейските газови пазари и през летните месеци. 
Изпълнителен директор на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори Ивайло Найденов заяви 
пред БНР, че повишението на цените е нормално, тъй като формулата за ценообразовуане на доставена от Газпром газ е 
обвързана с ценовите равнища в Западна Европа. 
„Цените на газа в Нидерландия са например вече над 20 евро за мегаватчас“, добави той. 
По думите му това повишаване не се отразява добре на индустрията. 
„Аз лично очаквам да се задържат ценовите равнища дори през лятото и да са по-високи от тези през 2020. Това е заради 
повишеното търсене на газ в Западна Европа, поради факта, че хранилищата са вече поизчерпани, имаше дълго време 
ниски температура, което повиши потреблението на газ.“, коментира той, кат добави, че има конкуренция за доставките 
на втечнен природен газ с азиатските пазари, където ценовите равнища по принцип са по-високи и също така има и 
сключени газопроводи за поддръжка от Норвегия, което свива предлагагането в Западна Европа. „Това частично се 
отразява и на високите цени на електроенергията“, поясни още енергийният експерт. 
„В момента цените ни са горе-долу на средните равнища за цените на Европа, не са най-високите“, каза Ивайло 
Найденов. 
 
√ Банките отпуснаха 1 млрд. лв. ипотечни кредити само за три месеца  
Въпреки икономическата криза сделките в имотния сектор не намаляват. Банките в България са отпуснали 1 млрд. лв. 
жилищни кредити само в рамките на първите три месеца. Това показват отчетните данни на БНБ към края на март. 
Сумата на новоотпуснатите и предоговорените стари заеми за придобиване на жилище възлиза точно на 1,01 млрд. лв. в 
периода януари – март 2021 г. Това е с 9% повече в сравнение с отпуснатите през същия период на миналата година. 
Причините за големия интерес към жилищните заеми са най-вече две. Едната, разбира се, е рекордно ниските лихвени 
нива, при които се отпускат заемите. През март месец 2021 г. банките са одобрявали ипотеки, изплатени в лева, при 
средна лихва от 2,75%. Това е исторически най-ниската лихва откакто БНБ публикува информация за сделките у нас. За 
сравнение през март месец 2020 г. това се случваше при лихвен процент от 2,91%. 
Другата основна причина е големия ръст на спестяванията на домакинствата, които все по-рядко искат да държат парите 
си банков депозит, който не носи никаква доходност, а вместо това използват средствата за самоучастие и придобиване 
на имот. Депозитите на домакинствата в банките надхвърлиха 62,8 млрд. лв., което е колкото половината икономика на 
страната за една година. Средната доходност по депозитите с договорен матуритет към края на март е 0,07%.   
Според актуалната информация от Имотния регистър за първите три месеца на 2021 г. са били сключени над 44 хил. 
сделки за продажба на различни видове имоти. Това е с 15% повече отколкото през същия период на миналата година. 
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От тези продажби около 9600 са се случили с финансиране чрез различни форми на ипотечни заеми. За сравнение през 
миналата година броят на ипотеките е бил 9200. 
 
√ Диана Митева е новият председател на банковата асоциация  
Изпълнителният директор на Банка ДСК Диана Митева застава начело като председател на Управителния съвет на 
Асоциацията на банките в България. 
Тя поема поста от изпълнителния директор на ОББ Петър Андронов, който изпълни максимално възможният по устав 
срок на този пост от два последователни тригодишни мандата. От началото на следващия месец се очаква да влязат в 
сила и промените във висшия мендижмънт на ОББ, според които Андронов се оттегля като изпълнителен директор, за да 
заеме по-висока позиция на международно ниво в корпоративната йерархия на КВС Груп като член на управителния 
съвет на КВС Group и главен изпълнителен директор на „Международни пазари“ на групата. 
Главният изпълнителен директор на Уникредит Булбанк Теодора Петкова е избрана за заместник-председател на УС на 
АББ от Общото събрание, провело заседанието си днес. 
Главният изпълнителен директор на Пощенска банка Петя Димитрова и Десислава Симеонова, изпълнителен директор 
на ОББ влизат за първи мандат в Управителния съвет на банковата асоциация, а главният изпълнителен директор на 
Райфайзенбанк, Оливър Рьогл е преизбран за втори тригодишен мандат като член на УС на АББ. 
Георги Константинов, изпълнителен директор на Централна Кооперативна банка и Георги Заманов, главен изпълнителен 
директор на Алианц Банк България също продължават членството си в УС на АББ. 
Досегашният председател на Управителния съвет на Асоциацията – г-н Петър Андронов, главен изпълнителен директор 
на ОББ, излезе от управителния й орган, след изтичането на максимално допустими съгласно устава на АББ два 
последователни тригодишни мандата. 
 
√ Европарламентът изчисли - ЕС губи 13,7% от данъците на технологичните компании  
Европейският парламент смята, че Европейският съюз (ЕС) губи 13,7% от данъците на технологичните компании. 
Причината според ЕП е в това, че цифровите компании се облагат с ефективна данъчна ставка от 9,5% в сравнение с 
23,2% данък за традиционните бизнес модели. Това посочва ЕП в последния си доклад за прилагането на данъка върху 
цифровите услуги (ISD), известен като Google ставка, пише eleconomista.es.  
Според документа, "многобройни мултинационални компании, специализирани в цифрови услуги, продължават да 
генерират печалба въпреки общата рецесия, тя генерира широко търсене от страна на обществеността и от самите 
компании, за да гарантира равни условия и справедлив принос за социално и икономическо възстановяване".  
Европейският парламент отново насърчава създаването на Google ставка на европейско ниво и иска да постигне 
международен консенсус за прилагането й. Както ElEconomista посочи в събота, фискалният проект на президента на 
САЩ Джо Байдън ускорява създаването на този данък върху технологиите. Планът има подкрепата на големите 
американски компании. Chamber of Progress, американското лоби, създадено от Amazon, Facebook, Twitter, Uber, Lime, 
Grubhub или Google, защити на 15 април необходимостта този данък да финансиране на инфраструктурния план на 
президента Байдън.  
"Настоящите международни данъчни режими са разработени през ХХ век, базирани на критериите за физическото 
присъствие на компанията и този на капитала и доходите, което позволява да се дефинира ясна и сигурна фискална 
връзка. Дигиталната икономика се превръща в собствена икономика, което изисква да имаме подготвена данъчна 
система за този нов сценарий, който сериозно засяга дигиталната дейност на компаниите, дори когато те нямат 
физическо присъствие. Това ще наложи да се намери многостранни решения за реформиране на настоящата данъчна 
система, за да се гарантира, че цифровата икономика допринася за плащането на данъци, а нейното данъчно облагане 
позволява справедливото разпределение на стойността в страните, в които е създадена", казва Франсиско Перес Бес, 
партньор по цифрово право в Ecix Group.  
Предвид невъзможността на Европейския парламент да наложи данъка през 2018 г., някои държави-членки, 
включително Испания, решиха едностранно да въведат данъка. Ситуацията предизвика напрежение в администрацията 
на тогавашния президент на САЩ Доналд Тръмп и доведе до увеличаване на международните търговски съдебни 
спорове, засягащи както цифрови, така и недигитални компании в рамките на единния пазар.  
Препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), която парализира създаването на 
този "глобален" данък до тази година, трябваше да изчакат международен консенсус. Ангел Гурия, генерален секретар 
на организацията, увери, че без глобално решение съществува "реален риск" страните да предприемат мерки "без 
координация и едностранно", както направи Испания. Според Гурия това е "провал, който би застрашил фискалните 
войни да прераснат в търговски войни в момент, когато глобалната икономика страда много".  
С Джо Байдън начело на САЩ, Европейският парламент възобновява процеса. Понастоящем европейската стратегия 
включва препоръките на ОИСР и се ангажира с политически диалог на високо ниво, който позволява прилагането на 
координирани решения за облагане на цифровата икономика и който е в съответствие с общите принципи на правото на 
Съюза и позволява лоялна конкуренция. За тези цели Европейската комисия се ангажира да подготви законодателно 
предложение за европейски цифров данък преди юни 2021 г. И въпреки че въздействието на Covid-19 може да забави 
представянето му, цифровото данъчно облагане остава в дневния ред на ЕС.  
Според изчисленията на ОИСР, предложението ще увеличи приходите от корпоративен данък в световен мащаб между 
50 и 80 млрд. долара (42,2 и 67,6 млрд. евро). Ако се вземе предвид съвместният ефект на предложенията с паралелен 
фискален план на САЩ, данъчните приходи могат да се увеличат до 100 млрд. долара (84,5 млрд. евро) годишно.  

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11181339/04/21/La-Eurocamara-calcula-que-la-UE-pierde-un-137-en-impuestos-a-tecnologicas.html
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Регламентите в Испания, публикувани в държавен вестник, установяват, че ставката на Google ще облага с данък 
компаниите с общ годишен доход от поне 750 милиона евро и с доходи в Испания над 3 милиона евро, насочени към 
онлайн рекламни услуги, онлайн посредничество и продажба на данни, генерирани от информация, предоставена от 
потребителя по време на тяхната дейност или продажба на метаданни.  
 
√ Фон дер Лайен призова Европарламента да подкрепи търговското споразумение с Великобритания  
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова вчера Европейския парламент да подкрепи 
търговското споразумение с Великобритания. Евродепутатите ще обсъдят споразумението в продължение на четири часа 
и ще го гласуват. 
"С днешното гласуване се отваря нова страница. Само историята ще даде оценка на пътя, по който поемаме, няма да 
бъде лесно", заяви Фон дер Лайен. 
По нейните думи одобряването на споразумението е важно, за да се избегнат едностранните действия. Тя съобщи, че ЕК 
ще предложи всички европейски решения, свързани с изпълнението на споразумението, да бъдат съгласувани с ЕП, 
предаде БТА. 
"Споразумението защитава интересите и правата на гражданите на ЕС, единния пазар, съдържа възможности за 
уреждане на спорове и за предприемане на едностранни мерки при необходимост. Няма да се поколебаем да вземем 
едностранни мерки, ако се наложи", посочи председателят на ЕК. 
Търговското споразумение между ЕС и Великобритания влезе в сила от началото на годината на предварителна основа. 
След вчерашното гласуване в ЕП се предвижда процесът по одобрение от европейска страна да завърши. 
 
√ И Варшава започна да „краде“ бизнес от Лондон  
След като фондовата търговия в Амстердам вече прави по-голям среден оборот от Лондон и по този начин успя да 
го детронира от позицията на финансов център на Европа, сега и столицата на Полша също започна да „краде“ от бизнеса 
на английския град. 
Мултинационалната корпорация Steinhoff предпочете борсата във Варшава пред тази в Лондон, за да направи първично 
публично предлагане на своята компания за търговия с дрехи Pepco. Веригата има над 3200 магазина в 16 европейски 
държави и се очаква листването ѝ да бъде най-голямото на варшавската борса през тази година. 
Pepco, която притежава и Poundland, верига от магазини в Англия, както и още един подобен бранд за търговия на 
дребно - Dealz, се счита, че има оценка от около 5 млрд. евро, предаде Ройтерс. Компанията планира в следващите 
години да постигне годишни приходи от 1 млрд. и да утрои броя на магазините си. През последните 6 месеца 
компанията отчете ръст на приходите от 5%, след като в този период отвори нови над 400 магазина. Дружеството обаче 
към момента не продава онлайн. 
По-рано успешно листване на борсата във Варшава направиха и платформата за онлайн търговия Allegro, чиито акции 
поскъпнаха с 60% в деня на първото им търгуване, с което пазарната капитализация на фирмата достигна 19 млрд. евро. 
Преди това значителни IPO направиха и Play Communications (1 млрд. евро) и Dino Polska (394 млн. евро). 
През 2020 г. търговията на борсата във Варшава бе най-голямата за последните 10 години, възлизайки на 66 млрд. евро. 
Тя е петата най-голяма в Европа по брой листнати компании (890), а пазарната й капитализация надхвърля 165 млрд. 
евро. 
 
√ Малта, Кипър и Испания се готвят за летния сезон, премахват ограниченията  
Малта, Кипър и Испания отправят поглед към летния туристически сезон и подготвят облекчаване на covid-мерките. В 
Малта това ще става поетапно, но страната се готви да посрещне първите туристи още на 1 юни. Испания планира да 
премахне на 9 май "състоянието на тревога", а в Кипър от 10 май ще туристите ще влизат без никакви ограничения 
за тестове и карантини. 
В Малта, където броят на заразените с коронавируса намалява, след седемседмично затваряне вчера отвориха 
магазините за дрехи, фризьорските салони и музеите. Средиземноморската страната се готви за активен туристически 
сезон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.  
Премиерът Робърт Абела представи плановете за по-нататъшно либерализиране на противоепидемичните мерки от 10 
май, когато ресторантите и баровете ще отворят и ще могат да работят до 17 ч.  
Малта планира изцяло да се отвори за туризъм на 1 юни и води преговори с Великобритания - откъдето посреща най-
много туристи, за безпроблемно пътуване на тези, които са ваксинирани, или могат да покажат отрицателен тест за 
ковид, преди да се качат в самолета. Здравният министър Крис Ферне заяви, че Малта ще покаже, че е една от най-
безопасните дестинации. "Половината от пълнолетното население е ваксинирано с поне една доза от ваксина", изтъкна 
той. 
Правителството на Испания планира да отмени на 9 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, предава БНР.  
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. 

https://www.manager.bg/es/london-veche-ne-e-nay-golemiyat-finansov-centr-na-evropa
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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 г., съгласно който могат да се затварят градове, но не и цели автономни региони. 
От 10 май Кипър е отворен за напълно ваксинирани срещу коронавирус туристи без никакви ограничения – тестове и 
карантини. Облекчението важи и за българи, съобщиха от министерството на туризма. Страната ни сега е в 
"червената" категория и според действащия регламент пристигащите от нея трябва да направят два PCR-теста, преди 
полета и след кацането си в Кипър, предава БНР. 
Решението засяга 65 държави, за които Кипър се отвори от 1 април. Това са всички страни-членки на ЕС и редица трети 
страни, 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. 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.  
 
√ Русия прекратява участието си в "Открито небе" в края на май  
Русия планира да прекрати участието си в международния договор „Открито небе“ в края на май. Това съобщиха от 
руското министерство на външните работи.  
От външнополитическото ведомство подчертават, че договорът се разпада и че обсъждането на съхраняването му ще 
стане възможно тогава, когато Съединените щати ясно и недвусмислено съобщят решението си да се върнат към 
споразумението.  
Позицията на Москва беше огласена от ръководителя на руската делегация на преговорите във Виена по въпросите на 
сигурността и контрола на оръжията Константин Гаврилов. По думите му, ако статуквото се запази, в близките дни 
правителството ще представи на президента законопроект за денонсирането на договора   
Вашингтон обяви оттеглянето си от международното споразумение на 22 ноември миналата година. На 15 януари 
руската страна също съобщи, че се готви да прекрати участието си в "Открито небе", съобщава БНР.  
Договорът дава право на страните по него да извършват взаимни наблюдателни полети над военни обекти. Получената 
информация се събира в обща база данни, до която имат достъп повече от 30 държави, сред които и България.  
 
√ Русия започна да се оттегля от долара  
На фона на нарастващия санкционен натиск от САЩ Русия започна постепенно да изоставя долара. Делът на 
американската валута в експортните разчети на Русия през четвъртото тримесечие на миналата година за първи път е 
спаднал под 50 и възлиза на 48,3%, докато година по-рано цифрата надхвърля 61%, отбелязва Bloomberg. 
Настоящата ситуация до голяма степен се дължи на нарастването на търговския обем между Русия и Китай: по данни от 
четвъртото тримесечие на миналата година над 80% от нея се извършва в евро. През последните месеци руските власти 
се опитват да изолират икономиката от американска намеса на фона на нарастващата заплаха от антируски санкции, 
заключава агенцията. 
На 15 април Вашингтон наложи нови санкции срещу Русия. Част от ограниченията засегнаха руския държавен дълг. От 14 
юни на американските компании ще бъде забранено да купуват директно руски дългови ценни книжа, емитирани от 
Централната банка, Националния фонд за богатство или Министерството на финансите. Те все пак ще могат да купуват и 
продават руски държавни облигации на вторичния пазар. Американски инвеститори и експерти нарекоха подобни 
санкции твърде снизходителни. 
Китай от своя страна е готов да подкрепи Москва. Говорителят на китайското външно министерство Уанг Уенбин увери, 
че „по въпросите на защитата на държавния суверенитет КНР и Русия ще се подкрепят взаимно“. В същото време Пекин 
се надява, че Вашингтон и Москва могат да започнат конструктивен диалог и да разрешат различията въз основа на 
взаимно уважение, каза Уанг. 
 
√ Еврото се разменя за 1,2075 долара  
Курсът на еврото днес леко се понижи и остана над прага от 1,20 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2075 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2088 долара. 
 
√ Петролът поевтиня в ранната търговия  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в сряда, след като нарастващия брой на заразените с COVID-19 в 
Индия и по-големият от очакваното ръст на американските запаси засенчиха прогнозата на ООПЕК за стабилно 
възстановяването на глобалното търсене на горива, предаде Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,30 долара, или 0,45%, до 66,72 долара за барел, 
докато американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,26 долара, или 0,41%, до 62,20 долара за барел. 
До тези резултати се стигна, след като Американският петролен институт обяви, че запасите от суров петрол в САЩ са 
нараснали с 4,139 млн. барела през последната седмица, което е значително повече от очакваното от анализаторите, 
анкетирани от Ройтерс. По-късно днес Енергийната информационна администрация ще публикува официалните данни за 
запасите. 

https://cyprusflightpass.gov.cy/
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Днес търговията на петрол започна с ръст, след като страните производителки на петрол от групата ОПЕК+ подкрепиха 
увеличението на добива с 2,1 млн. барела на ден в рамките на следващите три месеца. В това число влиза и отмяната на 
едноличното решение на Саудитска Арабия за съкращаване на производството с 1 млн. 
„В началото пазарите разгледаха ситуацията в Индия и опасенията около Бразилия и си казаха, че тов аса рискове, но в 
момента историята на търсенето е по-важна“, коментира Вивек Дар от Commonwealth Bank 
Бързото разпространение на COVID-19 в Индия ограничи покачването на цените на петрола, тъй като потреблението на 
гориво и производството на рафинериите в третият най-голям вносител на черно злато падна. Силното възстановяване в 
САЩ и Китай обаче компенсира тези резултати. 
„Индия определено носи риск, но не мисля, че тя ще дерайлира този темп на възстановяване“, каза Дар. 
 
√ Спад на европейските борси въпреки добрите корпоративни отчети  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха понижения в ранната търговия във вторник на 
въпреки добрите финансови отчети на HSBC и BP, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 1,08 пункта, или 0,25%, до 439,11 пункта. Немският показател DAX се 
понижи с 86,44 пункта, или 0,57%, до 15 209,9 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 16,36 
пункта от стойността си, или 0,23%, достигайки ниво от 6 946,76 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 14,54 
пункта, или 0,23%, до 6 260,98 пункта. 
Акциите на BP поскъпнаха с 1,63%, след като петролният гигант отчете нетна печалба от 2,6 млрд. долара за първото 
тримесечие на годината. За сравнение, компанията записа печалба от 115 млн. през четвъртото тримесечие на 2020 г. и 
791 млн. през първото. Анализаторите очакваха печалба от 1,4 млрд. долара. 
Листнатите в Лондон книжа на HSBC поскъпнаха с 2,22%, след като банката отчете печалба преди данъчно облагане от 5,8 
млрд. долара за тримесечието, завършило на 31 март. Това представлява ръст от 79% на годишна база и е над прогнозата 
за печалба от 3,346 млрд. долара. 
Същевременно с това акциите на UBS поевтиняха с 3,15% до 11-седмично дъно, след като банката отчете неочаквана 
загуба от 774 млн. долара заради сделки с фалиралия американски хеддж фонд Archegos. Това помрачи ръста от 14% на 
годишна база на печалбата на компанията за тримесечието до 1,8 млрд. долара 
Въпреки тези резултати европейските пазари се оцветиха в червено преди решението на Федералния резерв на САЩ за 
паричната политика, което ще бъде обявено утре. Очакванията са Фед да не предприеме промени. 
Световните акции достигнаха рекордно високи нива през последните седмици на фона на оптимизма около 
икономическото възстановяване и ускореното темпо на ваксинация в развитите икономики. 
През тази седмица около една четвърт от компаниите в STOXX ще представят финансовите си отчети за първото 
тримесечие. От 17-те процента, които вече са го направили, 65% са надминали очакванията на анализаторите, сочат 
данните на Refinitiv IBES data. 
Разнопосочна търговия в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха смесени резултати в понеделник, докато инвеститорите 
се подготвяха за една от най-натоварените седмици от сезона на отчетите, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones завърши сесията със спад от 61,92 пункта, или 0,18%, до 33 981,57 пункта, следвайки 
поевтиняването на акциите на Procter & Gamble, Walmart и Coca Cola съответно с 2,02%, 1,43% и 1,49%. 
Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 напредна със 7,45 пункта, или 0,18%, до 4 187,62 пункта, достигайки 
най-високото си ниво от 12 февруари. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши със  121,97 
пункта, или 0,87%, до 14 138,78 пункта. 
На фона на постепенното отваряне на световната икономика компании като Boeing, Ford и Caterpillar се очаква да отчетът 
натиск заради нарастващите цени на материалите и транспорта, след като представят финансовите си отчети през тази 
седмица. 
„Инфлацията е може би най-важната тема през този сезон на отчетите“, коментира Савита Субраманиaн от Bank of 
America. „Суровините, транспортът и работната сила бяха посочени като основните двигатели на инфлацията като много 
планират (или вече са го направили) да вдигнат цените“, добави тя. 
Акциите на Tesla с 1,21%, след като компанията представи по-добри от очакваното резултати за тримесечието. 
Компанията на Илон Мъск е реализирала нетна печалба от 438 млн. долара за първите три месеца на годината. Фирмата 
отчете печалба на акция от 0,93 долара при прогноза за печалба на акция от 0,79 долара. Tesla също така отчете приходи 
от 10,39 млрд. долара за първото тримесечие при прогноза за приходи от 10,29 млрд. долара. 
Около една трета от компаниите в S&P 500 ще представят тази седмица финансовите си отчети за тримесечието, 
завършило на 31 март. Сред тях са и технологичните гиганти Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet. 
До момента 25% от компаниите от S&P 500 са представили финансовите си резултати за тримесечието, като 84% от тях са 
надминали прогнозите за печалба на акция, а 77% са отчели по-добри от очакваното приходи. 
Силните корпоративни резултати обаче не предизвикаха особен интерес сред инвеститорите, тъй като и без това 
високите нива на S&P 500 и Dow ограничават ентусиазма. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не успяха да намерят единна посока и 
във вторник, като фокусът на инвеститорите продължава да е върху започващата по-късно днес двудневна среща на 
Федералния резерв на САЩ. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи със 134,34 пункта, или 0,46%, до 28 991,89 пункта. 
Акциите на SoftBank и Toyota певтиняха съответно с 0,94% и 1,13%. 
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В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 1,45 пункта, или 0,04%, до 3 442,61 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 0,62 пункта, или 0,03%, до 2 281,93 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng се понижи с 11,29 пункта, или 0,04%, до 28 941,54 пункта. Листнатите в Хонконг акции на Alibaba поскъпнаха с 
0,80%, а тези на Tencent и Xiaomi поевтиняха с 0,57% и 0,38%. 
Южнокорейският показател Kospi записа спад от  2,11 пункта, или 0,07%, до 3 215,42 пункта. Акциите на Samsung 
Electronics поевтиняха с 0,72% 
В Австралия индексът ASX200 се понижи с 11,8 пункта, или 0,17%, до 7 033,8 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният бенчмарк 
SOFIX напредна с 0,67 пункта, или 0,13%, до 520,55 пункта. BGBX40 се понижи с 0,11 пункта, или 0,09%, до 117,70 пункта. 
BGTR30 регистрира спад от 0,19 пункта, или 0,03%, до 563,65 пункта. BGREIT се повиши с 0,36 пункта, или 0,25%, до 145,71 
пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Русия провежда военноморско учение, украинската армия е в бойна готовност  
Руският Черноморски флот започна военно учение, докато кораб на бреговата охрана на САЩ се насочва към региона, 
предаде Ройтерс. 
Москва неотдавна разтревожи Киев и западните правителства, като струпа руски сили на границата с Украйна, макар че 
миналата седмица нареди на някои от тях да се оттеглят. Украинският президент Володимир Зеленски призова армията 
да остане в бойна готовност, като предупреди, че руските войски може да се върнат "всеки момент", предаде Франс 
прес. 
Руският Черноморски флот съобщи днес, че крайцерът "Москва" ще проведе учения с бойни снаряди, в които ще участват 
и други кораби и военни хеликоптери. Само няколко часа по-рано американските военноморски сили в Европа обявиха, 
че корабът "Хамилтън" на американската брегова охрана се насочва към Черно море, за да работи със съюзниците от 
НАТО и партньорите от региона.  
Русия обвини САЩ и НАТО в подхранване на военното напрежение в Европа. Според Москва, струпването на сили на 
границата с Украйна е било част от учения в отговор на заплашителното поведение на НАТО. Министърът на отбраната 
Сергей Шойгу подчерта, че Русия не е изтеглила силите си от украинската граница заради външния натиск. Той добави, че 
действията на САЩ и НАТО в Европа, "допринасят за повишаване на военната опасност". 
Според Киев и Запада, е прекалено рано да се оцени реалното изтегляне на руските войски, отбелязва Ройтерс.  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Как ще гласуваме на следващия вот? За промените в Изборния кодекс - позиции от парламента; 
- Въртележката на мандатите - какво следва - коментар на анализаторите; 
- Топлофикациите в страната искат увеличение на цените - ще се отрази ли в сметките на потребителите; 
- Тема с продължение - след напрежението пред столичната здравна инспекция - за разпределението и наличните 

количества на ваксините; 
- Спасителните мерки в туризма - как ще бъдат привлечени туристите у нас и при какви условия ще влизат в 

страната?; 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Защо удължават епидемичната обстановка въпреки разхлабването на мерките? Коментар на проф. Мира 
Кожухарова; 

- След отказа на „Има такъв народ" да състави кабинет - ще стигне ли третия мандат до БСП? Гост Петър 
Курумбашев; 

- Чакъл върху асфалта. Защо жители на три села плащат винетка за път в окаяно състояние?; 
- Спасителна акция след смъртта на единия от двойката щъркели следени с уеб камера. Къде ще се излюпят 

малките?; 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Агресия заради ваксини. Защо се стигна до сблъсъци между лични лекари и служители на РЗИ?; 
- На живо от „Дондуков" 2. Пореден опит за съставяне на правителство. На ред са „Има такъв народ"; 
- Игра на мандати. Предстоят ли предсрочни избори? Иво Мирчев от „Демократична България"; 
- Ще има ли летен сезон в България? Вицепремиерът и министър на туризма Мариана Николова. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Връзват Цацаров - нито ще търси корумпирани политици, нито ще отнема милиони от олигарси; 
в. 24 часа - Бербатов ще спасява футбола - първо ще отдели детските школи от клубовете; 
в. Монитор - Взехме заеми за над милиард лева само за месец; 
в. Монитор - 10% от децата без задължителни ваксини; 
в. Телеграф - Адвокати се жалват най-много в пандемията; 
в. Труд -  Малоумие: ИТН, ИМВ И БСП искат избори само с машини; 
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Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - ИТН връща днес папката на Радев, за ДПС нямало начин да подкрепят мандат на БСП; 
в. 24 часа - Вот само на машина още от юли, можело дотогава да дойдат още 1500 устройства; 
в. 24 часа - КС забрани на частни и държавни фирми да финансират партиите; 
в. 24 часа - Имунизацията срещу COVID няма да е задължителна, може да я включат в препоръчителния календар; 
в. 24 часа - Туристите у нас - със сертификат за ваксиниране, тест или документ, че са преболедували; 
в. 24 часа - Парламентът чака правителството да внесе в срок плана за 12-те млрд.; 
в. Монитор - Алма матер сред най-добрите 4,4% университета в света; 
в. Телеграф - Джипита стигнаха до бой на опашка за ваксини; 
в. Телеграф - Дават на съд бивш министър и временен кмет; 
в. Труд - Подпомагат с 570 млн. лева семейства с деца; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Десислава Атанасова, председател на ПГ ГЕРБ-СДС: Този парламент не заслужава дълъг живот - бият се само 
за оцеляване и лобистки закони; 
в. Монитор - Антоанета Василева, експерт в Асоциация "Родители": В пандемията се подобри връзката между родители и 
деца; 
в. Телеграф - Проф. Димитър Белоречков, председател на Съюза на птицевъдите: Боядисваме 27 млн. яйца за Великден; 
в. Труд - Хари Теохарис, министър на туризма на Република Гърция, ексклузивно пред "Труд": Гърция е сигурна държава, 
прекрасна дестинация. Очакваме ви!; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Отказът на Слави не измива резила; 
в. Монитор - Пътуване по релсите на бъдещето; 
в. Телеграф - Медалът има две страни; 
в. Труд - Политическата криза може да катализира промяна. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 28 април 
София 

- От 09.00 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на 
кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група в 45-ото Народно 
събрание. 

- От 9.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 9.00 ч. ще се проведе онлайн награждаване на победителите на Националния конкурс „Млади таланти". 
- От 9.30 ч. пред сградата на КНСБ ще бъдат представени инициативи на синдикатите за безопасните условия на 

труд с актуална статистика. 
- От 11.00 ч. в Националния военноисторически музей на ул. „Черковна" № 92 в София официално ще бъде 

представена първа книга от поредицата „Българските генерали 1878 - 1946. С достойнство и чест". 
- От 11.30 ч. в сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията министърът 

на транспорта в оставка Росен Желязков ще даде пресконференция. 
- От 12.00 ч. в централата на АБВ ще се състои пресконференция. 
- От 14.30 ч. в зала 130 ч. на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по здравеопазване ще 

проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 238 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по правни въпроси ще 

проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 134 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по бюджет и финанси ще 

проведе заседание. 
- От 15.00 ч. в Главна дирекция „Национална полиция" ще се състои брифинг във връзка с предприетите мерки от 

МВР за предстоящите празници и почивни дни. 
- От 16.00 ч. в зала "Изток" на Народното събрание Временната комисия по проверка на злоупотреби ще проведе 

заседание. 
*** 
Благоевград 

- От 19.00 ч. в зала „Яворов" ансамбъл "Пирин" ще изнесе концерт-спектакъл под надслов "Песен като кадифе", 
вдъхновен от някои от най-популярните вокални образци във фолклорната култура на Югозападна България. 

*** 
Бургас 

- От 11.00 часа пред паметника на загиналите при трудови злополуки в Морската градина ще бъде отбелязан 
Световен ден за безопасност на труда и международен ден, посветен на паметта на загиналите при трудови 
злополуки.  

*** 
Варна 

- От 12.00 ч. в сградата на Варненска и Великопреславска света митрополия (площад „Св. св. Кирил и Методий" № 
1), Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан ще произнесе своето 
Пасхално послание специално за електронните медии. 
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*** 
Добрич 

- От 9.00 ч. чрез платформа Zoom ще се проведе онлайн обучение за Знак за качество на Съвета на Европа. 
- От 13.30 ч. в Професионална гимназия по ветеринарна медицина ще се проведе неформално обучение на тема 

„Толерантност. 
- От 17.30 ч. на улица "Иван Вазов" №4 ще бъде открит барелеф на Петър Габе. 

*** 
Дупница 

- От 11.00 ч. в ул. „Христо Ботев" № 33 ще се състои официална церемония по откриване на Градски исторически 
музей на мястото на Младежкия дом. 

*** 
Ловеч 

- От 9.00 ч. в храм „Св. Троица" Негово високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил ще оглави 
Архиерейска Златоустова св. Литургия на Велика сряда. 

*** 
Русе 

- От 11.00 часа в зала „Свети Георги" на Областната администрация ще се проведе заседание на постоянно 
действащата междуведомствена областна епизоотична комисия. 

- От 18.00 ч. в зала „Княз Александър I" на Регионален исторически музей - Русе, археологът Светлана Великова ще 
представи резултатите от археологическите проучвания на Средновековния Червен през изминалата 2020 
година. 

*** 
Стара Загора 

- От 17.30 ч. в Архитектурен комплекс „Музей на религиите" ще бъде представена изложба „На фронтовата линия 
в моменти на затишие". 

- От в 11.00 ч. в Митрополитския дом митрополит Киприан ще проведе традиционната си среща с журналисти в 
навечерието на Възкресение Христово. 

*** 
Търговище 

- От 11.00 ч. в Славейковото училище в Търговище ще се състои пресконференция по повод откриването на 
археологическия сезон на крепостта Мисионис. 

- От 17.30 ч. в Археологическата експозиция ще бъде открита изложбата „Спасените находки". 
*** 
Шумен 

- От 11.00 ч. в зала 2 на Областна администрация - Шумен ще се проведе пресконференция по повод края на 
мандата на областния управител проф.Стефан Желев. 

*** 
Ямбол 

- От 11.00 ч. в ресторант „Тунджа" ще се състои пресконференция за напредъка на строителните дейности по 
проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими 
отпадъци на община Ямбол". 

 

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

