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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Проектът на Националния план за възстановяване беше приет от кабинета в оставка 
Към документа бяха отправени остри критики от страна на бизнеса и неправителствените организации 
Правителството в оставка прие проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България и 
възложи заместник министър-председателя Томислав Дончев да внесе одобрения план за окончателното му приемане 
от Народното събрание. Това съобщиха от правителствената информационна служба, пише Investor.bg 
От там припомнят, че работата по проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост започна през юли 2020 
г., като до момента в ЕК са изпратени два проекта. „След всяко от двете изпращания са проведени срещи с Европейската 
комисия на различно ниво, като в резултат на направените консултации е постигната висока степен на съгласуваност на 
документа с европейските партньори“, твърдят от Министерски съвет. 
Чрез плана за възстановяване България ще получи достъп до над 12 млрд. лева безвъзмездна подкрепа, която да 
способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията. Определени са 36 
реформи и 48 инвестиции, които да възстановят и развият потенциала за растеж на икономиката, което да позволи в 
дългосрочен план постигането на стратегическата цел за конвергенция на икономиката и доходите до 
средноевропейските. С оглед на времевия хоризонт за изпълнение на Механизма за възстановяване и устойчивост, от 
особена важност е планираните инвестиции да бъдат реализирани възможно най-бързо. В тази връзка, 70% от ресурса 
следва да бъде ангажиран през 2021 и 2022 г., а останалите 30% - през последната 2023 г., допълват от МС. 
Припомняме, че 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. 
Междувременно днес парламентарната Комисия по бюджет и финанси също разгледа плана. По време на заседанието 
бяха изслушани различни неправителствени организации и представители на бизнеса. Председателят на комисията 
Георги Ганев обяви, че ще изпрати стенограмите от днешните дебати за сведение в Брюксел. 
Според Калоян Стайков от Института за пазарна икономика планът е написан като оперативна програма, а това би 
забавило усвояването на средства и съответно – резултатите от тях. 
Подобно мнение изразиха и от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ). От там настояват за ясен механизъм за 
планиране, наблюдение и контрол на изпълнението на плана. Според бизнеса уеличеният ресурс за подкрепа на 
реалната икономика, за съжаление, е предвиден като финансови инструменти, което далеч не е толкова ефективно, тъй 
като голяма част от ресурса се изразходва за управление и администрация. Работодателите настояват и да се създаде и 
обособи специална област на политика за справяне с демографската криза. 
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√ Кабинетът в оставка прие проекта на Националния план за възстановяване 
Бизнесът и неправителствените организации отправиха остри критики към документа 
Правителството в оставка прие проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България и 
възложи заместник министър-председателя Томислав Дончев да внесе одобрения план за окончателното му приемане 
от Народното събрание. Това съобщиха от правителствената информационна служба. 
От там припомнят, че работата по проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост започна през юли 2020 
г., като до момента в ЕК са изпратени два проекта. „След всяко от двете изпращания са проведени срещи с Европейската 
комисия на различно ниво, като в резултат на направените консултации е постигната висока степен на съгласуваност на 
документа с европейските партньори“, твърдят от Министерски съвет. 
Чрез плана за възстановяване България ще получи достъп до над 12 млрд. лева безвъзмездна подкрепа, която да 
способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията. Определени са 36 
реформи и 48 инвестиции, които да възстановят и развият потенциала за растеж на икономиката, което да позволи в 
дългосрочен план постигането на стратегическата цел за конвергенция на икономиката и доходите до 
средноевропейските. С оглед на времевия хоризонт за изпълнение на Механизма за възстановяване и устойчивост, от 
особена важност е планираните инвестиции да бъдат реализирани възможно най-бързо. В тази връзка, 70% от ресурса 
следва да бъде ангажиран през 2021 и 2022 г., а останалите 30% - през последната 2023 г., допълват от МС. 
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Припомняме, че 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.  
Междувременно парламентарната Комисия по бюджет и финанси също разгледа плана. По време на заседанието бяха 
изслушани различни неправителствени организации и представители на бизнеса. Председателят на комисията Георги 
Ганев обяви, че ще изпрати стенограмите от днешните дебати за сведение в Брюксел. 
Според Калоян Стайков от Института за пазарна икономика планът е написан като оперативна програма, а това би 
забавило усвояването на средства и съответно – резултатите от тях. 
Подобно мнение изразиха и от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ). От там настояват за ясен механизъм за 
планиране, наблюдение и контрол на изпълнението на плана. Според бизнеса уеличеният ресурс за подкрепа на 
реалната икономика, за съжаление, е предвиден като финансови инструменти, което далеч не е толкова ефективно, тъй 
като голяма част от ресурса се изразходва за управление и администрация. Работодателите настояват и да се създаде и 
обособи специална област на политика за справяне с демографската криза. 
АИКБ остава на принципната си позиция преимуществено да се програмират директни разплащания, а за предвидените 
индиректни плащания да не бъдат създавани нови фондове, а да се ползва капацитета на вече съществуващите фондове, 
органи за управление и структури. 
Саша Безуханова, основател на платформата Move.bg, посочи, че това е по-скоро план за договаряне. В него има много 
мерки, които са без амбиция и са свързани с осигуряване на базова дигитална грамотност, с осигуряване на 
инфраструктура по модела на 80-те и 90-те години и много, много малко мерки, свързани с икономически растеж“, каза 
тя.  
От WWF България пък предупредиха, че част от политиките в плана може да имат негативен ефект върху околната среда. 
От BESCO – Българската стартъп асоциация, отчетоха, че планът набелязва възможни решения на структурни проблеми в 
икономиката, но страната ни е една от държавите с най-бързо намаляващо население в света, качеството на 
образованието ни е сравнително ниско, а висококвалифицираните кадри не достигат или напускат. Също така България 
изостава значително в нагласите за предприемачество. От асоциацията предлагат в плана да бъде включен механизъм за 
насърчаване на ангелските инвестиции, както и създаване на устойчива инвестиционна политика в подкрепа на 
пенсионни фондове, инвестиращи в Алтернативни инвестиционни фондове (конкретно във фондове за дялово и рисково 
инвестиране). 
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√ Народното събрание отново ще обсъжда на второ четене промените в Изборния кодекс  
Народното събрание ще заседава с нов дневен ред, който обаче отново включва обсъждане на окончателните промени в 
Изборния кодекс. Вчера заради отхвърляне на седмичната проектопрограма заседанието на парламента се провали. 
Председателят на Народното събрание Ива Митева от "Има такъв народ" свика пленарно заседание с нов дневен ред, в 
който отпада първо четене на промените в Закона за политическите партии. Измененията предвиждат намаляване на 
партийната субсидия от 8 на 1 лев за действителен глас. Отпадат и трите 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. 
"В програмата остават довършване на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Изборния 
кодекс второ гласуване", съобщи председателят Ива Митева. 
Тя допълни че преди началото на пленарното заседание отново ще се събере председателският съвет, за да реши дали 
да бъдат включени допълнителни точки в програмата на депутатите. 
Митева не видя съглашателство в отказа на ГЕРБ, БСП и ДПС да подкрепят седмичната програма вчера, довел до провал 
на заседанието: 
"Не смятам, че има някаква коалиция, просто виждате, че конфигурацията е такава, че трудно се събират мнозинства и 
трудно се взимат решения." 
Следващото редовно заседание на Народното събрание е на 5 май, сряда.  
Депутатите гласуваха за отпадане на великденската им ваканция и ще заседават в работните дни след Великден. 
 
√ Комисия на НС подкрепи закриването на спецсъдилища и прокуратури 
Отпадат и текстове за фигурата на прокурора, разследващ главния прокурор 
Правната комисия в Народното събрание подкрепи закриването на специализираните съдилища и прокуратури и 
премахването на фигурата на специалния прокурор, който да  разследва главния прокурор и неговите заместници. 
Предложението на “Демократична България“ мина на първо четене през ресорната комисия с подкрепата на “Има такъв 
народ“, “Изправи се! Мутри вън!“ и БСП. 

https://www.investor.bg/energetika/472/a/tomislav-donchev-krainiiat-srok-za-vnasiane-na-plana-za-vyzstanoviavane-e-2022-g-326872/
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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„За“ промените в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс гласуваха 10 депутати, двама бяха 
„против“, а петима се въздържаха. 
Дискусията се проведе основно с участие на Демократична България и ГЕРБ.  Критики за бързото придвижване на 
промените имаше от страната на иначе подкрепилите ги представители на БСП и от въздържалите се от ДПС. На няколко 
пъти стана дума, че трябва да се проведе задълбочен и подробен дебат, за какъвто в този парламент едва ли има време.  
Закриването на спецсъдилищата беше мотивирано от един от вносителите - преподавателят по конституционно право 
Атанас Славов: 
"Тези органи станаха известни в обществото с поръчковото правосъдие, което осъществяват - показни процеси. Тези 
органи, особено прокуратурата, се доближиха до инквизационни органи, в които политическите противници и бизнес 
опонентите бяха просто хвърляни за назидание". 
В отговор Дани Каназирева от ГЕРБ-СДС обвини вносителите, че искат да създадат хаос и лобизъм.  А Радомир Чолаков 
отиде още по-далеч. 
"Става дума за обикновен политически рекет. Тук се поставя един пистолет и се казва: "Или гласувате "За" и събаряме 
Специализирания съд и Специализираната прокуратура, или гласувате "Против" и казваме, че сте корупционери и 
мафия". 
Малко преди заседанието на парламентарната правна комисия от прокуратурата обявиха, че премахването на 
спецправосъдието не е в интерес на обществото, но несъмнено би съответствало в пълна степен на интересите на 
организираната престъпност. 
"Това поражда въпроса за засягане на независимостта на магистратите от специализираните органи на съдебната власт, 
защото закриването би било намеса в работата им чрез политически механизми за влияние", смятат от държавното 
обвинение. 
От Камарата на следователите пък напомниха, че именно спецпрокуратурата е повдигнала обвинения на Нено Димов, 
докато е бил действащ министър и че от тази реформа ще се облагодетелстват обвиняеми и подсъдими  бизнесмени 
като Васил Божков, Цветан Василев, Атанас и Пламен Бобокови, Ветко и Маринела Арабаджиев и Евгения и Николай 
Баневи. 
Българският евродепутат Андрей Новаков вече сезира комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент, че 
предложените промени от „Демократична България“ представляват намеса в работата на държавните власти в България. 
 
√ Две парламентарни сили предлагат повишаване на прага за регистрация по ДДС  
Повишаване на прага на оборота, изискващ задължителна регистрация по ДДС, предлагат две парламентарни 
политически сили. Това става ясно от публикуваните законопроекти на сайта на парламента. 
В момента всички компании, които имат оборот от 50 000 лева годишно, трябва да се регистрират, а за останалите – 
регистрацията е доброволна. 
Според Мария Капон и групата депутати от „Изправи се! Мутри вън“ новият праг за задължителна регистрация по ДДС 
трябва да е четири пъти по-висок, а именно 200 000 лева. 
От Демократична България предлагат праг от 166 000 лева, като посочват, че в директивата за този вид облагане е 
посочен единен праг от 85 000 евро. 
И двете политически сили се аргументират с практиката, че много търговци изкуствено задържат оборотите си под 
настоящия праг, за да избегнат задължителната регистрация. 
Капон е вносител и на още едно предложение, а именно за отпадане на т.нар. „данък уикенд“. Тя предлага налогът, при 
който фирмени активи се използват за лични цели, да се трансформира в данък „натура“ в Закона за доходите на 
физическите лица. 
 
√ Правителството одобри протокола с Румъния за достъпа на изтребители във въздушните пространства на двете 
страни 
Правителството е одобрило военния протокол между България и Румъния за достъп на изтребители във въздушните 
пространства на двете държави.  
Подписаният преди близо месец документ би позволил самолети на трети държави от НАТО да изпълняват операции по 
охрана на въздушното пространство на България и Румъния. За скорошното му ратифициране настояха организации от 
неправителствения сектор, а депутати поискаха писмен отговор от министъра на отбраната в оставка. Освен 
правителството обаче, одобрение за протокола трябва да даде и парламентът.  
Кабинетът разреши на чужди военни и техника да премине или да остане в страната ни за времето от 01 май до 20 юни. В 
този период има серия учения. На тях се очаква да присъстват над 6000 чуждестранни военни, до 1000 единици 
сухопътна техника и въоръжение и до 100 самолета.  Ученията са част от мащабното учене Defender Europe 21, което ще 
се проведе в Черноморския регион, Балканите и Естония.  
 
√ Адмирал Емил Ефтимов предупреди за проблеми пред армията  
Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов предупреди, че пред държавата и пред военните стои най-трудната 
задача - да се осигури финансиране на отбраната. 
„Ние, генералите, трябва да кажем на българското общество, на българските политици, че в скоро време ще имаме 
проблеми по изпълнение на професионалните си задължения. Ще има проблеми по отношение на баланса на системите 
за сигурност, на способностите за отбрана“. 

https://bnr.bg/horizont/post/101460376/andrei-novakov-sezira-komisia-na-ep-s-kazus-za-namesa-na-db-v-rabotata-na-darjavni-institucii
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На представянето на първата част от книгата за българските генерали и ролята им в българската история военен №1 на 
България отбеляза, че тези предизвикателства произтичат от записаните ангажименти в Програмата за развитие на 
армията до 2032 г. и Плана за развитие на Въоръжените сили 2026 г. 
През февруари депутатите приеха Програмата за развитие на отбранителните способности до 2032-ра. Там беше 
записано, че до 2024 г. разходите за отбрана трябва да достигнат 2% от БВП. 
След 2024 г. разходите за отбрана да се поддържат на ниво не по-ниско от 2% от БВП. Предвижда се 20% от разходите за 
отбрана да са за придобиване на ново въоръжение и техника. При приемането обаче депутати изразиха притеснение, че 
прогнозната финансова рамка до 2032 г. осигурява само 25 процента от необходимия ресурс. 
В плана за развитие на Въоръжените сили до 2026 г, който още не е приет, пък се предвижда придобиване на 
подводници за военноморските сили, нова техника за Сухопътните войски, нови радари за ВВС. 
Наскоро приетият Доклад за състоянието на отбраната отчете, че за миналата година разходите за отбрана са били 
милиард 920  млн. лв., което представлява 1,62% от БВП. 
 
√ Около 200 милиона евро за преодоляване на последствията от коронавируса за фермерите в България 
Приоритетно се финансира възстановяването на напоителните системи  
Осем милиарда евро - това е финансовото измерение на подкрепата за фермерите в Европа. Средствата бяха гласувани в 
края на миналата година. Около 200 милиона от тези средства ще подпомогнат българските фермери. Средствата са за 
преодоляване на кризата и последствията от коронавируса. На пленарната си сесия Парламентът прие и правилата за 
преход в следващите 2 години.  За да бъде осигурена стабилността и конкурентоспособността на европейските 
земеделци, Преходният период към новия програмен период ще бъде 2 години, а не 1 година, освен това, по време на 
прехода ще се прилагат старите правила.  
В началото на тази година бе проведен онлайн форум, посветен на Бъдещето на ОСП и реформата след 2022 година. 
Средствата от Плана за възстановяване и справяне с последствията от пандемията ще се разходват по правилата на 
прехода, коментира Снежана Благоева - пълномощен министър на постоянното представителство на РБългария в 
Брюксел и на специалния Комитет по селско стопанство.  
"За нас най-важното за преходния период е да се осъществи и да се гарантира плавният преход от единия към 
следващия програмен период. за нас беше беше много важно да продължим да подпомагаме земеделските 
производители, да им осигуряваме достатъчно подкрепа в този нелек период. Фактът, че можем да продължим да 
прилагаме директните плащания е изключително важен, също и преходната национална помощ, мерките по развитие на 
селските райони ще бъдат прилагани по условията на съществуващите правила. Периодът е труден, разбираме, че трябва 
да осигурим на земеделците допълнителна подкрепа, подкрепа има и по инструмента "Следващо поколение", който 
осигурява допълнително едни 200 милиона евро през първите две години за земеделските производители, с насоченост 
именно за конкурентоспособност и допринасяне за екологичните цели на Зелената сделка. През този преходен период 
земеделските производители ще могат да разчитат на достатъчно подкрепа, така че да преодолеят трудностите и 
едновременно с това да направят крачката напред в посока развитие..." 
Около 200 милиона евро от 8-те милиарда европейска помощ ще стигнат до фермерите в България за две години. Към 
тези средства се прибавят и около 650 милиона евро, които  ще бъдат насочени към земеделците по Програмата за 
развитие на селските райони.  
Фермерите трябва да се подкрепят, защото те са в основата на продоволствената сигурност и са гарант за качеството на 
произвежданата продукция, категоричен е евродепутатът Асим Адемов зам.член на комисията по земеделие в 
европарламента.  
"Фермерите са първото и най-важно звено от веригата за доставка на храни, те са гарант за продоволствената ни 
сигурност, за качеството на произвежданата продукция, както и за доброто стопанисване на земята. Положителен ефект 
по този преходен регламент са допълнителните 8 милиарда евро за развитие на селските райони, които ще бъдат 
достъпни за земеделците през 2021 и 2022 година, в съотношение 30:70 процента... През този преходен период България 
ще разполага с над 880 млн. евро по Програмата за развитие на селските райнои, от които 200 млн. евро са по линия на 
Плана за възстановяване." 
Към напояване и дигитализация на селскостопанския сектор ще бъдат насочени голяма част от средствата по Плана за 
възстановяване, посочи Атидже Алиева Вели - член на комисиято по земеделие. Според нея  трябва да се мисли и за по-
тясна връзка между науката и бизнеса: 
"Трябва да работим  в тази посока, да приложим цялостен подход в Плана за възстановяване, който след това да бъде 
надграден със средствата, предвидени след 2023 година. Като част от стратегията за опазване на биоразнообразието 
имаме предложения именно за инвестиции в напояване и устойчиво управление на водните ресурси..." 
До 2023 година страната ни има възможност да се възползва от средствата за подобряване на състоянието и 
модернизация на хидромелиоративната инфраструктура.  
Климатичните промени и продължителните летни засушавания през последните години изправят българските 
земеделци пред огромни предизвикателства, затова и Александър Александров от Видинския съюз на 
зърнопроизводителите подкрепя идеята да се финансира изграждането и възстановяването на напоителни системи:  
"Без напояване ня как да стане, добре е, защото ние никога не можем да извадим толкова пари, за да си възстановим 
напоителните системи. Има толкова "поле за изява"- помпени станции разрушени, канали...Добре е, че инфраструктурно, 
инженерната подготовка е създадена- прокарването на самите каналиу изравнителите, дигите- това го има. Трябва да 
бъде подобрено... " 
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Системите за напояване у нас са в критично състояние. Това води до значителни загуби на поливна вода и до високата й 
цена. Между 4 и 8 процента от съществуващите напоителни системи се използват през последното десетилетие, а 
неефективното използване на водния ресурс в сектор земеделие е съществена пречка пред интензивното развитие на 
отрасъла и пред устойчивото управление на водите в този отрасъл, се посочва в Плана за възстановяане.  Затова са 
предвидени  дейности по реконструкция, възстановяване (проектиране и строителство), модернизация на напоителни 
канали, напоителни полета, деривации, помпени станции, напорни тръбопроводи, изравнители, водохващания, язовири 
и обекти за отводняване - отводнителни помпени станции, канали и диги.  
Реализацията на проектите ще доведе до значително намаляване на загубите на вода, нарастване на поливните площи, 
опазване на земеделските земи от вредното въздействие на водите, предотвратяване на риска от бедствия и адаптиране 
на земеделието към климатичните промени.  
 
√ Европа изостава в прилагането на изкуствения интелект, но държи на етичната регулация  
Очаква се поне първата половина от етичната рамка за изкуствения интелект, предлагана от Организацията за 
образование, наука и култура на ООН – ЮНЕСКО, да бъде утвърдена още тази седмица. Това съобщи пред Радио 
София доц. Мариана Тодорова - доктор по футурология и изследовател в Института по философия и социология към БАН 
и автор на книгата „Изкуственият интелект“. 
Дискусията от експертите по темата е много важна, защото изкуственият интелект навлиза все повече и влияе в  различни 
сфери от живота. Пример за това са професиите, влизащи в списъка на изчезващите, на секторите, които изискват 
промени и сътрудничество с „умните“ иновации, новопоявяващите се работни места. 
Медицината е ярък пример за навлизането на дигиталните технологии в диагностиката и лечението. Съществуват и 
платформи, които чрез математически модел могат да прогнозират развитието на пандемията или появата на нови, 
допълни доц. Тодорова. 
Тя е убедена, че изкуственият интелект може да намери приложение и в религията, колкото и екзотично да изглежда 
това. 
По думите на футуролога Европа изостава от Китай и САЩ и в този сфера не е конкурентоспособна, особено по 
отношение на прилагането на научните постижения. Но на Стария континент най-много обръщат внимание за етичната 
рамка. Дори и ЮНЕСКО да приеме такъв документ, регулацията ще има препоръчителен, а не задължителен характер. 
Чуйте разговора на Гергана Пейкова с доц. Тодорова. 
 
√ Евродепутатът Илхан Кючюк поиска допълнения към търговското споразумение на ЕС с Китай  
Евродепутатът от "Обнови Европа" Илхан Кючюк призова във всеобхватното търговско споразумение на ЕС с Китай да 
бъдат включени, по думите му, "силни и принуждаващи клаузи, свързани със зачитането на човешките права, както и 
искане да бъдат премахнати контрасанкциите срещу ЕС". 
Кючюк е един от попадналите в китайския санкционен списък в отговор на наложените ограничителни мерки от 
Общността на четирима високопоставени служители на Китай заради нарушаване на правата на уйгурите.  
В дебат пред пленарна зала на Европейския парламент Кючюк определи отговора на Китай като "напълно 
непропорционален". 
"Това само показва, че направеното в тази зала е правилно и трябва да продължим подкрепата си за уйгурите и всички 
етнически общности в Китай", подчерта евродепутатът. 
Той посочи, че приема тази кауза като лична в качеството си на част от такова малцинство, потискано по време на 
комунистическия режим в България. 
 
√ ЕП: България, Кипър и Малта да спрат издаването на „златни паспорти“  
Страни като България, Кипър и Малта трябва да прекратят издаването на „златни паспорти“. Тази стъпка ще бъде част от 
усилията за спиране на руските стратегически инвестиции в ЕС с цел подривна дейност, подкопаване на демократичните 
процеси и институции, както и разпространяването на корупцията. Този призив се съдържа в проекторезолюция на 
Европейския парламент  за Русия, която ще бъде гласувана утре. 
Евродепутатите обсъдиха случая с Алексей Навални, увеличаването на руското военно присъствие по границата с 
Украйна и взривовете в чешкия военен склад през 2014 г., за който се предполага, че е извършен от агенти на руското 
военно разузнаване. 
Парламентът призова ЕС да приеме антикорупционен санкционен режим, който да бъде добавен към настоящия режим 
на санкции за нарушаване на човешките права. Страните членки вече не трябва да бъдат доброжелателно място за  руски 
богатства и инвестиции с неясен произход, се казва в документа. 
В него се добавя, че ако военното струпване край Украйна премине в нахлуване, трябва веднага да бъде спрян вносът в 
ЕС на руски природен газ и петрол, Русия  да бъде изключена от разплащателната система SWIFT, а сметките на всички 
руски олигарси, приближени до Кремъл и на техните семейства да бъдат замразени и визите им – анулирани. 
Резолюцията призовава за незабавно освобождаване на осъдения опозиционер Алексей Навални. 
В документа е споменато и отравянето на българския оръжеен търговец Емилиян Гебрев и още двама души през 2015 г. 
от същите руски агенти, взривили склада в Чехия година по-рано. 
Трябва да бъдат включени и взривовете в български складове за боеприпаси, призова по време на дебата чешкият 
евродепутат Станислав Полчак от Европейската народна партия. 
 
 

https://bnr.bg/post/101460285/doc-mariana-todorova
https://bnr.bg/post/101440764
https://bnr.bg/horizont/post/101440695
https://bnr.bg/horizont/post/101440695
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√ Европейската комисия глоби водещи банки заради картел на облигационния пазар 
Европейската комисия съобщи в сряда, че е глобила американската Bank of America, френската Credit Agricole и 
швейцарската банка Credit Suisse Group на обща стойност 28,5 милиона евро за участие в картел за търговия с облигации 
и нарушаване на антитръстовите правила. 
Немската Deutsche Bank също е участвала в картела, но избягна налагането на глоба, тъй като тя разкри пред 
Европейската комисия съществуването на този картел. 
Глобата на Bank of America е в размер на 12,6 млн. евро, на Credit Suisse е за 11,9 млн. евро и на Credit Agricole за 3,9 млн. 
евро. 
Търговците на четирите банки "са се споразумявали за търговски стратегии, обменяли са чувствителна информация за 
цените и са координирали цените в продължение на пет години чрез "чат стаи" на терминала за търговия на Блумбърг 
(Bloomberg)", заяви изпълнителният заместник-председател на ЕК Маргрете Вестагер. 
Незаконните практики са включвали въздържане от наддаване или премахване на оферта от пазара, така че банките да 
не се конкурират помежду си, или разделяне на сделките между търговците без знанието на клиента. 
"Картелът нанесе вреда на финансовите пазари и днешното решение изпраща ясно послание, че Комисията няма да 
толерира какъвто и да е вид тайно поведение", добави Вестагер. 
Органът за наблюдение на конкуренцията в ЕС заяви, че картелът е действал на европейския вторичен пазар за търговия, 
свързан с деноминирани в щатски долари надсуверенни, суверенни и облигации на агенции (SSA). 
 
√ "Стандарт енд Пуърс": Фондът за възстановяване ще повиши растежа на ЕС с между 1,5% и 4,1%  
Фондът за възстановяване от коронавирусната криза на Европейския съюз в размер на 750 милиарда евро би трябвало 
да повиши икономическия растеж на единния блок с между 1,5% и 4,1% в петгодишен период в зависимост от успешното 
му прилагане, както и да подкрепи кредитния рейтинг на някои от най-задлъжнелите държави членки, заяви във вторник 
"Стандарт енд Пуърс" (S&P Global). 
Европейските столици работят тази седмица за финализиране на съответните държавни планове, предназначен да 
възстановят икономическите щети, причинени от Covid-19, както и да рестартират растежа на по-устойчив и по-силен път 
на развитие. 
Сложността на дългосрочното планиране и реформи, което да отговаря на изискванията, че 37% от средствата във фодна 
отива за борба с изменението на климата и 20% за дигитализиране на икономиката, означава, че много страни членки ще 
отложат подаването на своите планове до средата на май, отбелязва кредитната агенция. 
"Разглеждаме плана на ниво ЕС като подкрепящ кредитоспособността на европейските суверенни власти, въпреки че 
способността на националните правителства да прилагат структурни реформи зависи от отслабването на икономическия 
дисбаланс, който се е влошил поради пандемията“, посочиха в своя доклад икономистите и анализаторите на S&P Global. 
Те отбелязаха, че прогнозите им за икономически растеж между 1,5% и 4,1% се отнасят съответно до сценариите за по-
ниско и по-силно въздействие при прилагането на отделните планове. 
Чрез отхвърлянето на съдебното оспорване на фонда за възстановяване от страна на германските евроскептици, 
представителите на ЕС очакват ратификациите в отделните държави членки да приключат до юни, което ще позволи 
първите плащания да започнат през юли. 
Правителствата, които имат одобрени планове, ще могат да получат предварително 13% от дела от полагащите им се 
средствата от фонда за възстановяване. Останалите средства ще се предлагат на вноски при достигане на договорени 
етапи по съответните планове. 
"Стандарт енд Пуърс" заяви, че сценарият с голямо въздействие предполага, че 91% от предоставените средства ще 
бъдат използвани. 
Нормалните планове за финансиране от страна на ЕС означават, че средно едва 51% от наличните средства ще бъдат 
усвоени. Ако се следва този модел, кумулативният растеж ще бъде в размер на 1,5% от БВП през 2026 г., но "със 
значителни разлики между отделните държави", прогнозира рейтинговата агенция. 
Като цяло европейският възстановителен фонд трябва да подпомогне и кредитните рейтинги в момент на нарастващ 
дълг, защото "държавните органи на ЕС имат значителни финансови лостове, които могат да бъдат използвани с 
устойчива гъвкавост в сравнение с традиционните структурни фондове на ЕС", заключва S&P Global. 
 
√ Германските власти повишиха прогнозата за растежа на БВП през 2021 г. до 3,5%  
Германското правителство повиши своите прогнози за растежа на водещата европейска икономика през тази година до 
3,5% от предишна оценка за повишение с 3,0% въпреки свиването на БВП с около 1,7% през първото тримесечие, тъй 
като очаква разходите на домакинствата да подпомогнат възстановяването след премахване на настоящите ограничения, 
свързани с коронавирусната пандемия. 
Това обяви във вторник икономическият министър Петер Алтамайер, предаде Ройтерс. 
Понастоящем Германия продължава да се мъчи да ограничи агресивната трета вълна от Covid инфекции, като усилията са 
усложнени от по-заразния вариант B117, открит за първи път във Великобритания, и от относително бавния процес на 
коронаврусна ваксинация. 
Представяйки правителствените осъвременени икономически прогнози, Петер Алтмайер каза, че Белин очаква брутният 
вътрешен продукт да нарасне с 3,6% през следващата година, което да позволи на германската икономика да се завърне 
към своето предпандемично ниво най-късно през 2022 г. 
"Днешните пролетни прогнози са окуражителни въпреки настоящата сериозна ситуация с коронавирусната инфекция", 
посочи той. 
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Ден по-рано икономическият институт Ifo отчете слабо ново подобрение на германските бизнес нагласи през април, но в 
същото време беше отбелязано, че третата вълна на пандемията и проблемите с доставките на редица важни 
промишлени компоненти задържат възстановяването и потискат бизнес перспективите в Германия. 
Запитан какво влияние върху икономическия растеж през тази година ще окаже недостигът на технологични чипове и 
друга полупроводникова техника, Петер Алтмайер отговори, че негативното въздействие е трудно да се изчисли на този 
етап. 
Няколко германски компании вече предупредиха, че проблемите с доставките на процесори и на други компоненти ще 
доведат до по-слабо от очакваното производство през второто тримесечие. 
Очаква се ограниченото предлагане на междинни стоки в производството и цялостното икономическо възстановяване да 
повишат ценовия натиск в Германия, като правителството вече прогнозира, че потребителската инфалция ще сочи до 
2,2% през тази година и ще отслабен до 1,5% през 2022 г. 
Икономическият министър също така каза, че властите трябва да могат да премахнат повечето Covid ограничения с 
наближаване на лятото. 
Алтмайер приветства икономическата политика на Германия, като заяви, че до момента близо 100 милиарда евро са 
били разпределени като икономическа помощ, като 15 милиарда евро са изплатени под формата на безвъзмездни 
средства, пределяйки като успешни усилията за икономическо възстановяване. 
Правителството има желание на помогне на компаниите да овладеят прехода към въглеродно неутрална икономика и е 
готово да приспособи законодателството в тандем с Европейския съюз, за да подкрепи инвестициите, да помогне за 
трансформирането на стоманодобивната промишленост и на други сектори, отбеляза Алтмайер. 
Той каза още, че правителството подкрепя с 3 млрд. евро развитието на производствени мощности за акумулаторни 
клетки за електрически превозни средства, което трябва да помогне на Германия да ускори усилията си за намаляване на 
въглеродните емисии в транспорта. 
 
√ Столтенберг: Разногласията между София и Скопие могат да се изгладят в рамките на НАТО  
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че разногласията между България и  Северна Македония като 
съюзници могат да се изгладят в рамките на Алианса. 
„В НАТО има 30 съюзници и винаги е имало различия, но Алиансът е и платформа за тяхното обединение и диалог“, каза 
Столтенберг на съвместен брифинг с президента на западната ни съседка Стево Пендаровски. 
Столтенберг припомни, че Скопие, София и Атина са показали кураж, който е дал възможност да се намери решение за 
спора на името на Северна Македония и това е проправило нейния път към пълноправното членство в НАТО. 
Генералният секретар заяви, че организацията насърчава конструктивния диалог между София и Скопие, за да намерят 
двете страни решение на въпроса. 
На въпрос за нонпейпъра, приписван на словенския премиер Янез Янша, предвиждащ прекрояването на границите на 
страните от Западните Балкани, Столтенберг заяви, че не може да коментира нещо, което не е видял, но подчерта, че 
всяка спекулация за промяна на границите само добавя още несигурност и рискува да създаде нестабилност в региона.  
„Самият факт, че авторите на този т.нар. нонпейпър не показват имената си, говори, че се срамуват от идеите си“, каза 
президентът на Северна Македония Стево Пендаровски. 
Той допълни, че само хора, които нямат представа как да работят за подобряване благосъстоянието на народа си, дават 
такива идеи, очевидно вярвайки, че като разделят хората на етнически принцип, просперитетът ще дойде за един ден. 
 
√ Президентът на Молдова разпусна парламента и свика предсрочни избори  
Президентът на Молдова Мая Санду разпусна парламента и свика предсрочни избори на 11 юли, съобщи Ройтерс. 
Това стана непосредствено след като Конституционният съд на страната отмени извънредното положение, което бе 
наложено от парламента за борба с пандемията, но възпрепятстваше намеренията на Санду за нови избори. 
Прозападният президент обвинява парламентарното мнозинство, че пречи на прокарването на необходимите реформи и 
на мерките срещу корупцията. 
Предишният президент на Молдова - лидерът на проруските социалисти Игор Додон, коментира, че е готов за избори, 
въпреки че за организацията им не са предвидени средства в настоящия бюджет на страната. 
 
√ Ръст на индустриалната печалба в Китай с над 92% през март  
Промишлените печалби в Китай се увеличиха значително през март главно поради нарастващите производствени цени и 
ниския базов ефект точно преди година, когато страната беше ударена от пандемичната криза, съобщи във вторник 
Националното статистическо бюро на водещата азиатска икономика. 
Печалбите на големите китайски индустриални фирми са нараснали с 92,3% през март до 711,18 млрд. юана (около 
109,66 млрд. долара) спрямо същия период на миналата година, след като през първите два месеца на годината 
печалбите вече бяха нараснали със 179 процентни пункта. 
В рамките на първото тримесечие на 2021 г. промишлените печалби регистрираха рязък годишен ръст от 137% до 1,825 
трлн. йени (около 281 млрд. долара) спрямо първите три месеца на 2020 г. и вече са с 50,2% над нивата от преди 
коронавирусата пандемия (спрямо първото тримесечие на 2019 г.). Това означава осреднен растеж от 22,6% през 
последните две години, посочи китайската статистика. 
Все още има големи несигурности в глобалните епидемични развития и по отношение на международната среда, като 
възстановяването между отделните индустрии продължава да бъде неравномерно, докато цената на суровините 

https://bnr.bg/post/101459176
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нараства значително, увеличавайки натиска върху разходите за предприятията, предупреди Китайското национално 
статистическо бюро. 
 
БНТ 
 
√ Георги Ганев: Ако се спрат 50-те лева за пенсионерите няма да се наложи ревизия на бюджета  
Икономически ситуацията не е добра, но това се дължи основно на ковид кризата, каза в "Денят започва" председателят 
на бюджетната комисия в парламента и депутат от "Демократична България" Георги Ганев. 
Икономиката отбеляза спад, но домакинското потребление държи определено ниво. Туризмът и транспортът обаче са в 
спад. Държавата харчи повече заради мерките за здравеопазването, по-голямата част се дължи на увеличените заплати в 
публичния сектор и пенсиите и добавките, те натоварват бюджета. 
Ганев заяви, че по последни данни има дефицит на бюджета към края на март. „Към края на април министърът на 
финансите г-н Ананиев при изслушване в парламента изрично спомена, че очаква да няма дупка“. 
Зависи как ще се развие кризата, ако няма следваща вълна, е възможно с разумно управление на бюджета, както е 
заложен в сегашната рамка, да се изкара до края на годината, обясни Ганев. Ако се спрат 50-те лева за пенсионерите, 
няма да се наложи ревизия на бюджета. Това товари бюджета с милиард и триста милиона лева. 
Ако се отива към служебно правителство, това ще е в средата на май. Инициативата за промяна на бюджета трябва да 
дойде от Министерския съвет. Ако няма такова предложение, не може да се пипа законът за бюджета. 
 
√ Емил Димитров: Проблем с водата тази година и догодина няма да има  
С водата тази година и догодина проблем в България няма да има. Това заяви в "Денят започва" министърът на 
екологията в оставка Емил Димитров. Но при условие, че нормално, планомерно и внимателно се хаби водата, намалят 
се загубите и ВиК сектора получи средства, за да може да оправи системата, която 60-70 години не е пипана, уточни той. 
"Вода има, почти 90% питейно-битовото водоснабдяване е подсигурено. Казвам почти 90%, защото имаме два-три 
язовира, които са до половината пълни и общата картина ми е примерно 85%", каза още Димитров. 
Проблемът е друг, допълни той - минаха няколко урагани, циклони и антициклони, няколко пъти вали дъжд по 4 дни, 
топи се снегът с огромна сила и ние трябва тези язовири леко да ги свалим и да прекараме вода. До този момент сме 
прекарали 1 млрд. - 1, 2 млрд. кубическа метра вода през язовирите, които са пълни, без да създадем проблем. 
"Имаме вода, подсигурили сме всичко, имаме преливащи язовири, които ги държим на точно определени нива", увери 
Димитров. 
По думите му, най-големият проблем е София. 
"Източихме 150 млн. кубически метра от язовир Искър, за да може снегът да дойде в него. В същото време имаме 
проблем с проводимостта на реката. Поддържаме добри отношения със Столична община, чакаме последната 
десетдневка на май да спрем реката, за да можем да изчистим дърветата, за да не правят бент и да заливат села 
надолу. В момента има вода в речните корита и да искаме да почистим, не можем. Последната десетдневка на май 
ще трябва да изпуснем язовир Искър. Организираме това нещо, което е много мащабна операция и същевременно се 
опитваме язовира плавно да го източваме и плавно да го допълваме. Но всичко е неподвластно на времето, затова 
имаме проблеми с комините, реките и язовирите", обясни Димитров. 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
√ Имунизация на туристическия бранш във Варна: Ваксини има, няма персонал  
Вчера във Варна започна ваксинирането срещу COVID-19 на заетите в сферата на туризма. Специално за тях е заделено 
определено количество от препарата на "Пфайзер". 
На този етап желание да се имунизират са заявили около 40 на сто от хората в бранша. Вчера първи се ваксинираха 
работещите в един от големите хотели в курорта "Златни пясъци". 
В имунизационния кабинет на Регионалната здравна инспекция във Варна започнаха да идват първите работещи в 
туристическия бранш, които искат да се имунизират. Това са близо 80 души постоянен персонал на един от хотелите в 
курорта "Златни пясъци" край Варна, който ще работи за Великденските празници. Ваксини има достатъчно, 
допълнително ще бъдат получени през месец май, но се оказва, че няма кой да бъде ваксиниран. 
"Все още в хотелиерския и ресторантьорския бизнес не е нает достатъчно персонал. През месец май обикновено във 
Варна тече един процес на набиране на персонал, но така или иначе ние сме готови, за да откликнем на желанието 
за поставяне на ваксини", обясни в "Денят започва" главният секретар на РЗИ-Варна Цеца Янкова. 
Ваксинирането ще се извършва поетапно. На този етап са заявили желание 150 човека. Хората ще могат да се ваксинират 
освен в РЗИ и във временните имунизационни кабинети, които са разкрити на територията на областта. 
"В момента разполагаме със 7000 дози "Комирнати", също така разполагаме с ваксини на "Астра Зенека", на 
"Модерна", така че лицата ще могат да направят своя избор. Осигурили сме достатъчно ваксини и за личните 
лекари", каза още Янкова. 
Стоян Маринов от Варненската туристическа камара заяви, че се очаква скоро да започне наемането на персонал. Очаква 
се също в скоро време да започнат да ваксинират усилено своя персонал. 
"Създадена е организация, остава мениджърите и собствениците да убедят своите хора максимално бързо да 
дойдат и да направят това нещо, защото не са достатъчни само ясните правила за влизане в България. Ние трябва 
да докажем, че сме сигурна дестинация, а това става с висок процент на ваксиниране и малък брой на заразени", 
коментира Маринов. 

https://bnt.bg/news/ima-li-dupka-v-byujeta-i-kakvo-sadarzha-planat-za-vazstanovyavane-i-ustoichivost-294735news.html
https://bntnews.bg/news/emil-dimitrov-problem-s-vodata-tazi-godina-i-dogodina-nyama-da-ima-1104747news.html
https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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√ Иновативно: Ученици от Русе изобретиха биопатрони със семена за залесяване  
Трима осмокласници от Математическата гимназия „Баба Тонка" в Русе са създатели на учебна компания "Био хънтинг". 
В нея разработват иновативен продукт - биопатрони със семена. 
Идеята за изобретението се зародила в съзнанието на младите математици, докато се занимавали с екологични 
проблеми. 
Сега на осмокласниците им предстои да се преборят с конкурентни отбори от цялата страна. Ако това стане, те ще 
представят страната ни на евроквалификациите за иновации. 
Вижте повече във видеото с репортажа на Виолета Никифорова. 
 
√ Джо Байдън отбеляза 100 дни от началото на управлението си  
Джо Байдън отбеляза първите 100 дни от управлението си с реч пред двете камари на Конгреса. 
Битката с COVID-19 беше една от засегнатите теми, като президентът на Съединените щати заяви, че предстои още много 
работа. Той изтъкна, че правителството му полага усилия за връщане на доверието в демокрацията и показва, че може да 
постига резултати. 
Нарече щурма в Капитолия през януари като най-лошата атака срещу американската демокрация от гражданската война. 
Джо Байдън заяви още, че не се стреми към ескалация на напрежението с Русия, но предупреди, че Москва трябва да 
носи отговорност за своите действия. 
За първи път по време на реч на американски президент зад него седяха две жени - вицепрезидентът Камала Харис и 
председателят на камарата на представителите Нанси Пелоси. 
 
Investor.bg 
 
√ Концентрацията на медийна собственост - основен проблем в България 
Пандемията е довела до увеличаване и изостряне на атаките срещу медии и журналисти, според Платформата за 
безопасност на журналистите на Съвета на Европа 
Концентрацията на медийната собственост в държавни или частни ръце остава сериозна или осакатяваща пречка за 
медийната свобода и многообразие в България. В допълнение, конфликтите на интереси също са основна грижа в 
страната. 
Въпреки че символът на това явление, депутатът Делян Пеевски, наскоро продаде някои от своите медийни холдинги, 
влиянието му на медийния пазар остава проблематично за медийния плурализъм в страната. 
Това се посочва в доклад, публикуван в сряда от Платформата за безопасност на журналистите на Съвета на Европа. 
Документът е изготвен от коалиция от неправителствени организации за свобода на пресата, журналистически 
федерации и медийни съюзи. В него се казва, че „през 2020 г. са нанесени извънредни щети върху практиката на 
свободната и независима журналистика“ в резултат на извънредни разпоредби. Някои от тези закони нарушават член 10 
от Европейската конвенция за правата на човека, подчертава се в доклада. 
Правителствените практики, критикувани от доклада, включват наказания и глоби за публикации, считани за неточни, и 
отказ на достъп на пресата до информация относно пандемията. 
Рекорден брой сигнали за нарушаване свободата на медиите 
На платформата са публикувани общо 201 сигнала за нарушаване свободата на медиите през 2020 г. Това е рекорд до 
момента и е с почти 40% повече спрямо сигналите, подадени през 2019 г. 
Рекорден е и броят за физически атаки срещу журналисти – 52, и тормоз или сплашване – 75. 
През последната година културата на безнаказаност на атаки срещу журналисти се утвърди широко в Европа, посочва се 
в документа. Вече трета година властите в Малта не преследват и не осъждат виновните за убийството на Дафне Каруана 
Галиция през октомври 2017 г. В Словакия трима мъже са осъдени на затвор за ролята им в убийството през 2018 г. на 
разследващия журналист Ян Куциак и неговата годеница Мартина Кушнирова, но подбудителите остават безнаказани.  
Безнаказаността има смъртоносни последици, като сигнализира, че извършителите на тежки престъпления може да се 
отърват. Тя може да насърчи по-нататъшни действия на насилие над журналисти, посочва се в доклада. 
Множеството заплахи и актове на насилие и другите форми на тормоз се усещат широко в медиите и от отделни 
журналисти, пише още в документа. Журналисти са нападани и задържани от полицията заради отразяване на протести 
и други събития. Медийният контрол върху действията на държавните органи се възпрепятства с различни средства, 
включително блокиране на уебсайтове, административни и наказателни разследвания, насочени към критични медии, и 
закриването на независими медии или изключването им от публични събития. 
В доклада се подчертава, че достъпът до официална информация е неоправдано ограничен, а опити на новинарски 
организации да оценяват и поставят под въпрос държавните политики в обществен интерес – наказвани. Регистрирани са 
многобройни случаи политици да нападат независими журналисти с враждебни думи или действия, включително 
клеветнически кампании, насочени към дискредитиране на тяхната репутация. 
Платформата регистрира и модели на натрапчиво наблюдение, произволен арест и задържане, съдебен тормоз чрез 
досадни правни заплахи и наказателно преследване на журналисти по фалшиви обвинения в тероризъм или 
предателство. 
Въздействието на извънредната ситуация заради пандемията, особено върху независимите медии, се утежнява от актове 
като официални „черни списъци“ и дискриминация в в полза на благоприятни за правителства медии и срещу критични 
медии при разпределянето на публични средства и достъпа до официални източници на информация. 

https://bntnews.bg/news/inovativno-uchenici-ot-ruse-izobretiha-biopatroni-sas-semena-za-zalesyavane-1104698news.html
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Случаите в България 
В доклада е отбелязан арестът и побоят над журналиста Димитър Кенаров по време на протестите срещу правителството 
на Бойко Борисов през лятото, както и нападението над журналиста Слави Ангелов. 
В доклада се посочва и приемането на поправка в Наказателния кодекс, която предвиждаше до 3 години затвор и 10 хил. 
лева глоба за невярна информация, публикувана в медиите. Властите обаче се отказаха от нея, след като президентът 
Румен Радев наложи вето на закона за извънредните ситуации. 
Страната ни е посочена и като пример за ограничаване достъпа до информация, тъй като е удвоила през миналата 
година срока за отговор по заявления за достъп до информация. Според доклада журналисти казват, че новите правила 
се използват за игнориране на законни искания за достъп до информация от критични и независими медии, като се 
изключва ключов източник на здравни данни. 
Много от мерките, предприети за борба с пандемията, като инструменти за проследяване на контакти, имат потенциално 
сериозни последици за неприкосновеността на личния живот на журналистите и способността за комуникация с техните 
източници, посочва се още в документа. В България например властите могат да поискат лични потребителски данни без 
предварително съдебно разрешение. 
 
√ Коронакризата засяга трудовия път на младежите в Европа 
Южният центален регион изпревари традиционния отличник в България по най-ниско ниво на безработните 
Пандемията от коронавируса засегна трудовия пазар на ЕС, но най-сериозен е проблемът за младежите, става ясно от 
статистиката на Евростат. В страните от общността при младите хора на възраст от 15 до 24 години нивото на заетостта 
падна до 31,1, спрямо 33,5% в края на 2019 година. 
Във възрастовата група 20-64 години заетостта достига 72,6% в края на 2020 година спрямо 73,2% в края на 2019 година. 
Като цяло безработицата в ЕС за хората във възрастовата група 15-74 години достига 6,9% от трудоспособното население 
в края на миналата година. Данните показват още увеличение на броя на европейците, които са в трудоспособна възраст 
и могат да работят, но не търсят работа - 3,7%. Пикът беше през второто тримесечие на 2020 година - 4,9 на сто. 
 

 
Източник: Евростат 

 
През 2019 година безработицата в ЕС достигна най-ниското си ниско ниво от 2000 година насам. Но след това 
пандемията доведе до ръст на хората без работа в повечето европейски региони. Най-видимо е това в тежко засегнатите 
от кризата държави - например безработицата на о. Крит в Гърция се увеличава с 5,6 пр.п., а на Балеарските острови - с 
4,3 пункта. 
Като цяло нивото на безработицата е много високо в испанските региони - в Сеута например без работа са 24,5% от 
трудоспособното население. На Канарските острови без работа са 22,6% от трудоспособното население, а в Андалусия 
без работа са 22,3%. Във всички тези региони туризмът е основен поминък, а секторът беше най-засегнат от пандемията 
заради ограничените пътувания. 
Най-ниско е нивото на безработицата в ЕС в Централна Европа - във Великополското воеводство, най-голямата област в 
Полша, безработицата е едва 1,8%. Следват два чешки региона - Централна Бохемия (1,9%) и Югозападния регион, в 
който влизат Пилзен и Южна Бохемия, където без работа са едва 2% от трудоспособното население. 
Най-голямо е намалението на безработните в гръцкия регион Западна Македония (-4,9 пункта) и френския отвъдморски 
департамент Реюнион (3,9 пункта). 
Южният централен регион е с най-ниската безработица в България 
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Данните за България показват, че най-ниска е безработицата в Южен централен регион - едва 3,4 на сто. През 2020 
година регионът измества областта с традиционно най-ниска безработица у нас - Югозападния регион, в който се 
включва и столицата София. 
През миналата година в Югозападния регион без работа са 3,6% от трудоспособното население, спрямо 2,3% през 2019 
година. 
Областта с най-голяма безработица у нас е Северозападна България - 13%, като се увеличава с 2,1 пункта спрямо нивото 
от 2019 година. 
 
√ Джо Байдън изнесе бунтовна реч, но се бори срещу съпротива 
В първата си реч пред Конгреса президентът на САЩ създаде дух на оптимизъм. Той популяризира основно своите 
инфраструктурни и социални планове 
Джо Байдън бе в американския Конгрес, политическото сърце на Вашингтон, почти 40 години. Един президент след друг 
говореше с многолюдни тиради там с течение на времето. В тази сряда вечерта, когато дойде ред на Байдън като 
президент, той видя много празни столове. Той изнесе първата си реч пред Конгреса пред 200 души с маски - заради 
разпоредбите за пандемията. 
И въпреки това Байдън се усмихна за поздрав. „Хубаво е да се върна“, каза той в залата на Камарата на представителите. 
В началото той подчерта ролята на вицепрезидента Камала Харис, която седеше до лидера на демократите Нанси 
Пелоси. Байдън отбеляза значението ѝ веднага, след като взе думата: „Госпожо председател, госпожо вицепрезидент“, 
каза Байдън, „никой президент не е казал тези думи от този подиум. Нито един президент не е казал тези думи. И беше 
време“. 
„Мога да кажа с абсолютна увереност: Никога не съм бил толкова уверен или оптимист по отношение на Америка“, каза 
той в края на обръщението си, в което очерта визията си за по-справедлива, по-малко разделена Америка. 
Това беше положителен старт по повод символично важен етап: Тази седмица Байдън отчита 100 дни на поста си. 
Появата му беше ярък контраст с последната реч в Конгреса на неговия предшественик Доналд Тръмп през февруари 
2020 г. По това време Тръмп току-що бе оцелял при първата си процедура за импийчмънт, политическата атмосфера 
беше отровена. Тръмп отказа да се ръкува с Пелоси, а  тя пък скъса ръкописа на речта на президента пред камерите. 
Байдън говори за постиженията през първите си 100 дни от силна позиция. Въпреки дори дълбоко поляризирания 
характер на американския електорат след четири хаотични и бурни години на управление на бившия президент Доналд 
Тръмп. Ново проучване на CNN, публикувано в сряда, показа, че 53% от американците одобряват начина, по който 
Байдън си върши работата. Също така показа, че близо 6 от 10 американци вярват, че президентът спазва предизборните 
си обещания. 
Байдън освен това има одобрение от гласоподавателите по отношение на усилията му да изведе нацията от 
сътресенията и икономическите трудности, причинени от пандемията. 66% от американците одобряват неговото 
справяне с кризата. Междувременно той се стреми да подчертае постиженията на своя екип в администрирането на 200 
милиона ваксини за по-малко от 100 дни, тъй като броят на случаите и смъртните случаи от Covid-19 продължава да 
намалява. 
„Наследих нация в криза“ 
Байдън иска да остави тази ера зад себе си и нацията, но раните от годините на поляризация са дълбоки. Байдън нарече 
щурма от страна на фанатични поддръжници на Тръмп на Капитолия на 6 януари „екзистенциална криза". Демокрацията 
оцеля, „но борбата далеч не е приключила", предупреди той в речта си. „Трябва да докажем, че демокрацията все още 
работи. Това, че нашето правителство все още работи и може да служи на хората“. 
Най-голямото обещание на Байдън е, че той ще остане в историята като президент, който е направил живота на хората 
по-добър. „Наследих нация в криза“, каза Байдън в Конгреса. „Но Америка отново е в движение. Превръщаме 
опасностите във възможности, кризите - във възможности. Ние се борим да се завърнем с пълна сила". 
Байдън обаче все още не е изпълнил друго обещание, а именно, че иска да управлява възможно най-безпартийно. 
Републиканците се противопоставят на плановете на Байдън за повишаване на данъците и атакуват планираните нови 
държавни разходи, които могат да нараснат до 6 трилиона долара. Спасителният пакет за Covid („Американски 
спасителен план“) беше приет през март без републиканска подкрепа. Пакетът съдържаше 1,9 трилиона долара за 
облекчение на последиците от пандемията.  
Отчасти поради тези стимули американската икономика в момента расте най-бързо от  1980-те години. Байдън използва 
появата си, за да вдъхне малко оптимизъм. „Америка е готова да тръгне", каза президентът. „Отново работим. Отново 
мечтаем. Отново водим света“. 
Как президентът иска да промени Америка? 
Сега Байдън иска да преобърне инфраструктурата, енергийната индустрия и социалната система на САЩ с още два 
дългосрочни пакета: 
Пакет за инфраструктура: Американският план за работни места (American Jobs Plan), който Белият дом договаря с 
Конгреса, се очаква да влее близо 2,3 трилиона долара в пътища, мостове, зелени иновации, широколентов достъп до 
интернет и много други. 
Реформата трябва да бъде финансирана чрез по-високи корпоративни данъци. Зад всичко това се крие и целта 
производството на САЩ да стане по-независимо от чуждестранните конкуренти като Китай. „Ще видим повече 
технологични промени през следващите 10 години, отколкото през последните 50 години“, предупреди Байдън. „Ние се 
съревноваваме за бъдещето с Китай и други страни. И сме заплашени да изостанем в това състезание". 
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Социален пакет: През следващите месеци Байдън възнамерява да въведе всеобхватна социална реформа („План за 
американски семейства“, „American Families Plan“), която трябва да струва 1,8 трилиона долара. Фокусът е върху по-
добра грижа за децата, финансови облекчения за семействата, достъпно образование, грижи и здравеопазване и 
федерална програма за платен родителски отпуск. В замяна на това трябва да се повишат данъците за богатите. 
„Няма да вдигам данъци за хора, които печелят по-малко от 400 000 долара годишно. Време е корпоративна Америка и 
най-богатите 1% от американците да платят справедливия си дял. Просто платете справедливия си дял. Неотдавнашно 
проучване установи, че 55-те най-големи в страната корпорациите през миналата година не са плащали федерален данък 
върху доходите ", се казва в текста на речта на Байдън, публикувана от пресслужбата на Белия дом по време на началото 
на речта. 
Президентът посочи, че „няма федерални данъци върху доходите над 40 милиарда долара“. „Много компании укриват 
данъци чрез данъчните убежища - от Швейцария до Бермудските острови и Каймановите острови. Те използват данъчни 
вратички и удръжки, които ви позволяват да прехвърлите работни места и да вземете печалба в чужбина. Това е 
погрешно", подчерта американският лидер. 
Той обяви намерението си да реформира корпоративната данъчна система, така че богатите компании да "помогнат да 
плащат за държавни инвестиции, които ще бъдат от полза за бизнеса им". Ръководителят на Белия дом обясни, че 1% от 
най-богатите американци, които печелят повече от 400 хиляди долара годишно, ще плащат данъци в размер на 39,6%, 
както "беше, когато Джордж Буш стана президент". "Ще се отървем от вратичките, които позволяват на американците, 
които правят над 1 милион долара годишно, да плащат по-ниска данъчна ставка върху капиталовите печалби, отколкото 
плащат работещите американци. Това ще засегне само три десети от 1% от всички американци", каза президентът. 
Той добави, че властите ще се справят с „милионерите и милиардерите, които крият данъците си“ и тази измама „се 
оценява на милиарди долари“. „Но няма да увелича данъчната тежест за средната класа на тази страна. Те вече плащат 
достатъчно", обеща Байдън. 
Той разкритикува решението на своя предшественик Доналд Тръмп да намали данъците през 2017 г. „Трябваше да се 
изплати и да осигури огромен икономически растеж. Вместо това доведе до увеличаване на дефицита с 2 трилиона 
долара", каза държавният глава. Байдън добави, че „вместо да използва данъчни спестявания за повишаване на 
заплатите и инвестиране в научноизследователска и развойна дейност, милиарди долари отиват в джобовете на 
ръководителите на компании". Той цитира примери от проучване, според което ръководителите на някои големи 
компании печелят 320 пъти повече от средностатистическия американец. 
Президентът засегна слабо външната политика, акцентът беше върху преструктурирането на икономиката и обществото, 
което Байдън иска да насърчи със своите реформи за трилиони долари. Президентът се опита да се обърне директно към 
милиони американски граждани. „Всеки американец трябва да може да пие чиста вода“, извика той в момент, в който 
получи най-бурните аплодисменти от демократите. 
И повтори, че преходът към зелената енергия и инвестициите ще създадат „милиони добре платени работни места“. Все 
още има 8,4 милиона по-малко заети хора, отколкото преди пандемията. 
Президентът се обърна и към тези в страната, "които се чувстват изоставени и забравени в бързо променящата се 
икономика". Байдън им обеща, че неговият инфраструктурен план ще създаде милиони работни места, които не изискват 
образование в колежа. В тази връзка Байдън призова минималната заплата в страната да бъде повишена до 15 долара. 
Искане, което преди всичко прогресивните демократи подкрепят. Консерваторите са срещу минимална заплата от 15 
долара. 
Американският план за семействата на Байдън, който той представи по-подробно за първи път тази вечер, ще позволи на 
служителите, наред с други неща, до 12 седмици платен отпуск по семейни и медицински причини. Предстои 
разширяване на грижите за деца, а обучението в общинските колежи ще бъде възможно за две години без такси за 
обучение.   
Това беше борбена, насочена към бъдещето реч. И на теория може да се предположи, че той може да постигне целите 
си. Неговата партия, демократите, контролира Белия дом и двете камари на Конгреса, макар и с много слаби мнозинства.  
Байдън може да приеме много закони еднолично - поне до изборите за конгрес следващата година, които могат да 
променят баланса на силите отново. 
Но на практика Байдън е изправен пред много препятствия. В момента той не може да се надява на подкрепата на 
републиканците - дори по други неотложни въпроси като имиграцията, съдебната система, дискриминацията срещу 
чернокожите или насилието с оръжия. 
Демократите също са разделени, а вътрешните конфликти могат да се засилят през следващите месеци. Умерените 
демократи се противят срещу прекомерните данъци и разходи, плановете на Байдън не стигат достатъчно далеч за 
лявото крило. Ето защо към този момент не е ясно как президентът ще прокара една или повече от своите мегареформи 
през Конгреса. 
Дали Байдън ще има запомнящи се успехи, ще зависи от останалата част от неговия мандат, а не задължително от 
първите му 100 дни на поста. Например, програмата за ваксинация бързо напредва, като почти половината от 
американските граждани имат поне една ваксинация. Но пандемията все още не е приключила. Милиони американци се 
колебаят да си уговорят ваксиниране, а новите варианти на вируси също бушуват в САЩ. „Има още много да се направи 
за борба с този вирус“, апелира Байдън в сряда. „Не трябва да се отказваме сега“. 
Темпът на ваксинации се забави значително, като предлагането надвишава търсенето. Особено в консервативните 
селски райони, където Тръмп спечели през 2020 г. Учените казват, че е необходимо 70% до 85% от американците да се 
ваксинират, за да може нацията да постигне стаден имунитет. Анкетите обаче показват постоянна съпротива и липса на 
интерес към ваксиниране сред голям брой републиканци. 
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Президентът посочи, че разпространението на новия коронавирус само е увеличило разликата в доходите в САЩ. 
„Пандемията само влоши нещата. 20 милиона американци загубиха работата си по време на пандемията - американска 
работна класа и средна класа. В същото време нетната стойност на около 650 милиардери в Америка се увеличи с повече 
от 1 трилион долара. Нека, казвам го отново. Но 650 души увеличиха състоянието си с повече от 1 трилион долара по 
време на тази пандемия. Сега състоянието им надхвърля 4 трилиона долара", каза Байдън. 
 
Мениджър 
 
√ Бизнес климатът през април запазва нивото от предходния месец  
Общият показател на бизнес климата през април 2021 г. остава приблизително на равнището си от предходния месец. 
Понижение на показателя се наблюдава в промишлеността и строителството, в търговията на дребно запазва нивото си 
от март, а в сектора на услугите е регистрирано увеличение. Това сочат данните на Националния статистически институт 
(НСИ). 
През април бизнес климатът в промишлеността намалява с 1,4 пункта в резултат на по-резервираните оценки и 
очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им относно износа и 
производствената активност през следващите три месеца обаче са благоприятни. Средното натоварване на мощностите 
през април е с 0,8 пункта под нивото от януари и достига 73,2%, като с оглед на очакваното търсене през следващите 
месеци се предвижда недостиг от мощности. Несигурната икономическа среда продължава да бъде основният фактор, 
ограничаващ в найголяма степен развитието на бизнеса, посочен от 51,0% от предприятията. На заден план остават 
факторите „недостатъчно търсене от страната“, „недостатъчно търсене от чужбина“ и „други“. По отношение на 
продажните цени в промишлеността прогнозите на мениджърите са за известно увеличение, въпреки че 
преобладаващата част от тях очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца. 
В строителството бизнес климатът се понижава с 1,3 пункта главно поради влошените очаквания на строителните 
предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение осигуреността на 
производството с поръчки се запазва спрямо януари и се оценява на 5,9 месеца. Същевременно очакванията им за 
строителната активност през следващите три месеца са по-благоприятни. Основната пречка за дейността остава 
несигурната икономическа среда, следвана от недостига на работна сила, конкуренцията в бранша и фактора „други“. 
Строителните предприемачи предвиждат леко повишение на продажните цени в сектора, макар по-голяма част от тях да 
очакват те да останат без промяна през следващите три месеца. 
Бизнес климатът в търговията на дребно запазва нивото си от март. Прогнозите на търговците на дребно за развитието 
на бизнеса в сектора през следващите шест месеца са оптимистични, като и очакванията им относно обема на 
продажбите през следващите три месеца остават благоприятни. Най-сериозните проблеми на предприятията 
продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. 
По отношение на продажните цени търговците очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца. 
В сектора на услугите бизнес климатът нараства с 2,3 пункта, което се дължи на подобрените очаквания на мениджърите 
за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-оптимистични са и мненията им относно 
търсенето на услуги през следващите три месеца. Най-сериозните затруднения за дейността остават несигурната 
икономическа среда, факторът „други“1 , недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша, като през последния месец 
се засилва отрицателното въздействие на първия фактор. Относно продажните цени в сектора на услугите 
преобладаващата част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца. 
 
√ Удължават до 31 май извънредната епидемична обстановка  
Обявената извънредна епидемична обстановка ще бъде удължена до 31 май 2021 г., реши на свое заседание кабинетът в 
оставка. Целта е да се намали въздействието на COVID-19 върху общественото здраве и здравната система, съобщи 
пресслужбата на МС. 
По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, за последния отчетен 14-дневен период (29 
март -11 април 2021 г.), заболеваемостта от COVID-19 на територията на Европейския съюз/Европейското икономическо 
пространство ЕС/ЕИП е 118,30 на 100 000 население и варира между 25,53 и 860,73 на 100 000 население, като в 39 на сто 
от държавите от Европейския съюз тя надхвърля определената за ЕС. 
Регистрираната 14-дневна смъртност за същия период е 7,67 на 100 000 население за ЕС/ЕИП, като варира между 0 и 
36,29. В 35,7 на сто от държавите от Европейския съюз надхвърля определената за ЕС.  
Правителството осигури също така 83 млн. лв. за допълнителното нетно възнаграждение от 1000 лева за работещите на 
първа линия за месеците май и юни. От отпуснатата сума, 23 милиона лева са за персонала в структурите на МЗ, който ще 
продължи да получава подкрепата от 1000 лева за работата си на първа линия. А останалите 60 милиона са трансфер от 
Министерството на здравеопазването към НЗОК за поемане на нуждите при изплащането на 1000-та лева на договорните 
партньори на първа линия, както и за осигуряването на сумата от 10 лева за поставена ваксина, също покривана от 
Здравната каса.  
 
√ Над 412 000 души са декларирали доходите си пред НАП. Крайният срок е 5 май  
Малко повече от седмица остава за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица, получени 
през 2020 г., съобщиха от Националната агенция за приходите.  
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До този момент над 412 000 души са декларирали доходите си пред НАП. Близо 85% от декларациите са подадени по 
електронен път с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП). 19 000 данъкоплатци са 
изпратили формулярите си по пощата, допълват от НАП. 
Годишна данъчна декларация подават лицата, получили хонорари през 2020 г., дори и ако данъкът им е удържан в пълен 
размер от платеца на дохода. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем, 
доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, също трябва да 
попълнят формуляра.  
Срокът за деклариране и плащане на данъка по годишните данъчни декларации е 5 май.  
Едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си 
декларации за доходите до 30 юни 2021 г. В случай, че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който 
се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в 
срок до 5 май.  
Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през портала за електронни услуги 
на НАП, достъпни с ПИК или КЕП. Онлайн плащането е една от най-често използваните електронни услуги на НАП. От 
началото на годината до момента през нея без такси са платени почти 100 млн. лв.  
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да 
се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на 
НАП www.nap.bg.  
 
√ КФН ще въведе единна информационна система  
Комисията за финансов надзор започна работа по изграждане на единна информационна система, която по план ще е 
готова през есента на 2023 г. 
Общата стойност на проекта е 4,99 млн. лв., от които 4,2 млн. лв. са европейско финансиране по Оперативна програма 
„Добро управление“. 
„За Комисията е приоритет намаляването на административната тежест чрез пълно дигитализиране на 
административните услуги, които тя предлага. Една от ключовите ни цели е да предоставяме навременни, качествени и 
прозрачни надзорни дейности“, коментира главният секретар на КФН Деница Кирова. 
Основните цели на единната информационна система са няколко: 

• Подобряване на процеса за административно обслужване на гражданите и бизнеса чрез надграждане на всички 
административни услуги, които КФН предлага и са част от системата на държавната администрация (ИИСДА или 
Административен регистър). 

• Препроектиране, надграждане и усъвършенстване на минимум 18 публични регистъра на КФН, чрез които се 
предоставя информация на гражданите и бизнеса 

• Интегриране с относимите хоризонтални компоненти на електронното управление в Република България, както 
и с Единния портал за достъп до електронни услуги 

• Интегриране в реално време на обмена на информация с регулаторните органи на ЕС – Европейски орган за 
застраховане и професионално пенсионно осигуряване (European Insurance and Occupational Pensions Authority 
EIOPA) и Европейски орган за ценни книжа и пазари (The European Securities and Markets Authority - ESMA) 

• Усъвършенстване на прилагания от КФН механизъм за рискбазиран надзор 

• Прецизиране и развитие на автоматизация на процеса по определяне на такси, дължими от бизнеса и 
гражданите 

• Организиране и провеждане на обучения с найширок кръг ползватели както от администратори на системата, 
така и с крайните потребители 

“Осъзнаваме нуждата да бъдем изцяло присъстващи там, където са бизнеса и потребителите. Вярвам, че изграждането 
на единната информационна система ще ни позволи да отговорим на тази потребност, като ще имаме възможността 
освен да подобрим процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса, така и да интегрираме 
дейностите и процесите на КФН със системите на Европейските надзорни регулатори“, добави Кирова. 
 
√ "Евробарометър": Доверието на българите в ЕС - над средното за Европа  
Доверието на българските граждани в Европейския съюз отбелязва ръст спрямо лятото на 2020 г. и вече е 53 на сто, 
докато средноевропейското равнище е 49 на сто. Това сочат резултатите от допитването "Стандартен Евробарометър 94 - 
Зима 2020-2021" в частта му за България, съобщиха от Представителството на ЕК в България.  
Традиционно, доверието към институциите на ЕС сред българите е по-високо, отколкото доверието към редица ключови 
национални институции. България е една от трите страни-членки, в които ЕС има най-положителен образ, като по този 
показател страната се нарежда до Португалия /76 на сто/ и Латвия /57%/, предава БТА.  
Здравеопазването и икономическата ситуация се разглеждат като основните проблеми на ЕС в контекста на епидемията 
от коронавирус. Според проучването българите декларират значително по-ниска готовност да се ваксинират срещу 
коронавирус в сравнение с гражданите на ЕС. 
Делът на българските граждани, които смятат, че ЕС има ключова роля в осигуряването на достъп до ваксини, е 
значителен /87 на сто/ и по-висок от този на средноевропейско равнище /69%/. 
Повечето граждани в България се информират за политиките на ЕС предимно от телевизията, интернет, социалните 
мрежи и разговори с роднини, приятели, колеги, сочат данните от изследването.  
 

http://www.nap.bg/
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√ Четирите най-големи икономики в ЕС представиха заедно плановете си за възстановяване  
Четирите най-големи европейски икономики - Германия, Франция, Италия и Испания обявиха на съвместна 
видеоконференция, че внасят националните си планове за възстановяване и устойчивост в Европейската комисия. 
Икономическите министри на страните Олаф Шолц, Бруно льо Мер, Даниеле Франко и Надя Калвиньо призоваха 
останалите държави в ЕС също да внесат възможно най-скоро своите планове за възстановяване и Европейската комисия 
да направи оценката им колкото се може по-рано. Според наблюдатели обаче трудно може да се направи такава за по-
малко от предварително определеният срок от 2 месеца. 
Към момента освен 4-те големи, Португалия първа сред страните в ЕС внесе своя план. Вчера това стори и Гърция 
Европейската комисия ще отдели 338 млрд. евро в безвъзмездни грантове и още 386 млрд. евро в нисколихвени кредити 
за стабилизиране на икономиките на страните от ЕС. 
Според разчетите България може да очаква до 6.2 млрд. евро грантове и до 4.5 млрд. евро заеми от Европейския 
механизъм за възстановяване и устойчивост до 2025 г. 
По време на заседание на Комисията по бюджет и финанси в Парламента българският вицепремиер Томислав Дончев 
заяви, че в българския план за възстановяване са залегнали единствено разходи, които могат да се финансират с 
грантове, като не е предвидено България да се възползва от възможността да вземе заем от ЕК. 
Германия ще похарчи 40% от 28-те млрд. евро, които ѝ се полагат по Механизма за възстановяване и устойчивост за 
намаляване на емисиите от СО2, а Франция - 50%. Европейската комисия иска поне 37% от парите да бъдат насочени към 
проекти, които да помогнат за постигане на климатична неутралност на европейската икономика до 2050 г. 
Одобряването на плановете на страните членки от Европейския съвет е задължително предусловие за достъп до €750-
милиардния фонд за възстановяване на ЕС от коронакризата. Европейската комисия е обявила срок за депозиране на 
плановете до 30 април, но преди две седмици съобщи, че е склонна да изчака "няколко седмици", за да могат всички 
държави да подготвят качествени проекти, с които да кандидатстват за европейското финансиране. 
 
√ Меркел поглежда към Китай за ваксини?  
Германският канцлер Ангела Меркел призова Германия и Китай да обединят усилията си в борбата с пандемията срещу 
COVID-19 и намекна за по-задълбочено сътрудничество в областта на ваксините, предаде Блумбърг. 
Във встъпителното си слово по време на виртуална среща с китайския й колега Ли Къцян, Меркел заяви, че двете страни 
трябва да говорят „открито и прозрачно за производството на ваксини“. 
„И ако е възможно да има взаимно признаване на ваксините“, добави Меркел, като поясни, че това трябва да стане под 
егидата на Световната здравна организация (СЗО). 
„Можем да поставим под контрол тази пандемия единствено ако работим заедно. Китай и Германия могат да играят 
важна роля в това“, каза още германският канцлер. 
Вчера германската компания BioNTech обяви, че очаква да получи одобрение на съвместната си ваксина с Pfizer до месец 
юли. 
Ли от своя страна е отбелязал, че Пекин и Берлин имат „различни гледни точки“ по някои въпроси, като същевременно с 
това призова Германия да уважава основните интереси на Китай, да подхожда към него като към равен и да не се меси 
във вътрешните работи на страната,  съобщават от китайското външно министерство. 
Той е казал, че се надява двете страни да „елиминират ненужните разсейващи фактори“, за да поддържат „здрави и 
стабилни“ двустранни връзки. 
Меркел коментира накратко въпроса с правата на човек в Китай като заяви, че двете страни са на различни позиции по 
някои теми, особено по отношение на Хонконг. 
„Бих искала да подновим диалога за правата на човека възможно най-скоро“, каза тя, като добави, че правосъдните 
министри на Германия и Китай трябва да ги обсъдят „задълбочено“. 
 
√ Европейският парламент одобри търговското споразумение с Великобритания  
Европейският парламент одобри окончателно споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и 
Великобритания, предаде „Дойче веле“, позовавайки се на официални лица. 
Гласуването се е провело късно вечерта във вторник, като решението е било прието с 660 гласа „за“, 5 гласа „против“ и 
32 „въздържали се“. 
Споразумението е резултат от продължилите девет месеца преговори и ще дава възможност за търговия без квоти и 
мита между ЕС и Обединеното кралство. То ще влезе в сила на 1 май след заключенията на Съвета на ЕС. 
Председателя на Европейския съвет Шарл Мишел и шефът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветстваха 
резултата от гласуването. 
Фон дер Лайен написа в Twitter, че тази сделка „дава основата началото на силно и тясно партньорство с 
Великобритания“, а Мишел каза, че ЕС „ще продължи да работи работи конструктивно с Обединеното кралство като 
важен приятел и партньор“. 
„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 
от нищо. Все още вярвам, че един ден някой амбициозен млад политик ще поиска да върне Великобритания в ЕС“, 
написа лидер на либералите Ги Верхофстат, председател на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа в 
ЕП. 
Британският премиер Борис Джонсън също приветства вота и отбеляза, че е време Великобритания да насочи 
вниманието си към бъдещето. 
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„Тази седмица е финалната стъпка от дълго пътуване, осигуряваща стабилност на новите ни отношения с ЕС като 
жизненоважни търговски партньори, близки съюзници и равнопоставени суверени“, коментира Джонсън. 
След излизането на Великобритания от ЕС на в нощта срещу 1 януари търговията между двете страни намаля драстично. 
За първите два месеца на годината вносът от Обединеното кралство към ЕС спадна с 50%, а износът от блока към 
Великобритания – с 20%. 
Двете страни все още не могат да се споразумеят за казуса с границата между Република Ирландия и Северна Ирландия, 
тъй като те искат едновременно да защитят единния пазар и да избегнат въвеждането на твърда граница на острова. 
 
√ Ford ще прави електрически коли в Румъния  
Американският автомобилен производител Ford обяви, че ще инвестира 300 млн. долара в завода си в румънския град 
Крайова, за да може там да започне да се произвежда нов модел лекотоварен автомобил. Производството му ще 
започне през 2023 г., а през 2024 г. в завода ще започне да се сглобява и негов вариант с изцяло електрическо 
задвижване.   
Президентът на Ford Europe Стюарт Роули заяви, че декларираната инвестиция означава, че компанията се надява 
правителството на Румъния да спази обещанието си и да предостави необходимата инфраструктура на региона. 
Това ще е третият завод, в който Ford ще започне да прави изцяло електрически коли, след тези в Кьолн в Германия и в 
Коджаели в Турция. Проектът е част от цялостната стратегия на Ford да електрифицира 2/3 от всичките си професионални 
превозни средства до 2030 г. 
Към момента заводът на Ford в Румъния, в който работят 6000 души и който е създаден през 2008 г., произвежда 
компактния SUV Puma, както и 1-литровия двигател Ecoboost. 
Компанията вече съобщи, че новият модел на Transit през 2023 г. ще бъде сглобяван в Турция, заедно с Volkswagen 
Transporter, по силата на алианса с германската компания. Двата модела ще се водят „братски“, след като двете фирми 
подписаха споразумение за съвместно производство, с което ще понижат разходите си чрез увеличение на мащаба. 
Договорката още включва и споделянето на една и съща платформа между Volkswagen Caddy и  новия Ford Transit 
Connect, както и между Ford Ranger и VW Amarok. 
 
√ Москва: Отношенията между Русия и САЩ сега са по-лоши отколкото през Студената война  
Руският външен министър Сергей Лавров заяви вчера, че отношенията между Москва и Вашингтон сега са дори по-лоши 
от тези по време на Студената война заради липсата на взаимно уважение, предаде Асошиейтед прес. 
Лавров изтъкна, че Москва е готова да нормализира връзките си с Вашингтон, но предупреди, че САЩ трябва да спрат да 
се държат като "повелител", който обединява съюзниците си срещу Русия и Китай. Министърът предупреди, че ако САЩ 
отбягват взаимно уважителен диалог на базата на баланс на интересите, "ще живеем в условия на "Студена война" или 
дори в по-лоши условия". 
През Студената война напрежението беше високо и често се появяваха рискови кризисни ситуации, но в същото време 
съществуваше и взаимно уважение, каза Лавров в интервю за руската държавна телевизия. Струва ми се, че сега то е 
дефицитно, допълни Лавров. 
По-рано този месец администрацията на американския президент Джо Байдън наложи на Русия санкции за намеса в 
президентските избори в САЩ през 2020 г. и за кибератака срещу федерални агенции - дейности, които Москва отрича, 
припомня БТА. САЩ наредиха експулсирането на 10 руски дипломати, санкционираха десетки компании и физически 
лица и наложиха нови ограничения върху възможностите на Русия да взима заеми. 
В отговор на това Москва разпореди експулсирането на 10 американски дипломати, включи в черен списък 8 настоящи и 
бивши американски служители и затегна изискванията за работа на посолството на САЩ. 
Едновременно с налагането на санкции Байдън призова и за деескалация на напрежението и остави вратата отворена за 
сътрудничество с Русия в някои области. В интервюто си днес Лавров каза, че Москва има "положително" отношение към 
предложението на президента Байдън за среща на върха с руския президент Владимир Путин, но добави, че Русия все 
още анализира всички аспекти на тази инициатива. 
Лавров посочи, че ще присъства на среща на първите дипломати на арктическите държави в Исландия, насрочена за 
следващия месец, и ще е готов да се срещне с американския държавен секретар Антъни Блинкън, ако той присъства на 
форума. 
 
√ Еврото премина прага от 1,21 долара 
Курсът на еврото днес се повиши и премина прага от 1,21 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2150 долараа. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2070 долара. 
 
√ Петролът продължава да поскъпва  
Цените на петрола продължиха да се повишават в четвъртък, след като напреднаха с около процент в предходната сесия, 
тъй като прогнозите за възстановяването на търсенето през лятото засенчиха опасенията, свързани с нарастващия брой 
на новите случаи на COVID-19 в Индия, Япония и Бразилия, предаде Ройтерс. 
Към 8:40 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,17 долара, или 0,25%, до 67,44 долара за барел, 
докато американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,14 долара, или 0,22%, до 64 долара за барел. 
Цените бяха подкрепени от срещата на страните износителки на петрол от ОПЕК+, по време на която те потвърдиха 
ангажимента си постепенно да увеличат добива от май до юли. От ОПЕК също така повишиха пpoгнoзaтa си зa pacтeж нa 
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тъpceнeтo нa пeтpoл пpeз 2021 г. нa 6 милиoнa бapeлa нa дeн oт oчaĸвaнитe пpeз мapт 5,6 милиoнa бapeлa нa ден. 
Групата очаква световните запаси от петрол да достигнат 2,95 млрд. барела през юли, поставяйки показателя под 
средното ниво за 2015-2019 г. 
„При един по-внимателен анализ върху състоянието на световните запаси от петрол ще видите, че пазарът е по-близо до 
точка на корекция, отколкото ОПЕК+ мисли“, коментират анализатори на  Citi. 
От банката също така очакват ваксинационните кампании в Северна Америка и Европа да подкрепят търсенето на петрол 
до рекордните 101,5 млн. барела на ден през лютото, макар че търсенето в Индия и Бразилия може да спадне заради 
тежката епидемична обстановка в двете страни. 
„Засилването на епидемията в Индия задържа ралито на петрола“, коментира Хауи Ли от OCBC bank. 
„Ако обаче Индия се справи със ситуацията и успее да предотврати пълен локдаун, пазарите би трябвало да продължат 
ралито си“, добави той. 
 
√ Ръст на борсите в Европа в очакване на решението на Фед  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа вчера регистрирахa предимно повишения в ранната търговия в 
очакване на решението на Федералния резерв на САЩ за паричната политика, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,14 пункта, или 0,03%, до 439,71 пункта. Немският показател DAX 
напредна с 55,3 пункта, или 0,36%, до 15 304,57 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 
13,19 пункта, или 0,19%, до 6 958,16 пункта. Френският измерител CAC 40 добави 33,79 пункта към стойността си, или 
0,54%, достигайки до ниво от 6 307,55 пункта. 
Акциите на Deutsche Bank поскъпнаха с 8,95%, след като банката отчете по-добри от очакваното финансови резултати за 
първото тримесечие. Тя обяви печалба от 908 млн. евро, подкрепена от силното представяне на отдела за 
инвестиционно банкиране. Очакванията бяха за нетна печалба от 652,95 мл. евро. Приходите за първото тримесечие на 
банката нараснаха до 7,2 млрд. евро спрямо 6,35 млрд. евро за същия период на 2020 г. 
Същевременно с това цената на книжата на Lloyds Banking Group скочи с 4,04%, след като британската банка отчете 
печалба от 1,9 млрд. паунда преди данъчно облагане, надминавайки очакванията на анализаторите. Европейският 
банков индекс SX7P напредна с 0,97%. 
Според данните на Refinitiv IBES печалбата на европейските компании за първото тримесечие на 2021 г. ще нарасне със 
71,3% в сравнение със същия период на миналата година. Миналата седмица прогнозата бе за ръст от 61,2%. 
„На пазарно ниво Европа се представя стилно от началото на годината и има ясно очакване, че възстановяването ще бъде 
рязко и мощно“, коментира Том Дорнър от Aberdeen Standard Investments. „Все още се наблюдава ротация на пазара в 
полза на цикличните акции като тези на банките и автомобилните производители“, добави той. 
Инвеститорите обаче подходиха по-предпазливо към търговията в очакване на решението на Федералния резерв на САЩ 
за паричната политика. Очакванията са Фед да запази хлабавата си политика, докато не бъде постигнат достатъчен 
напредък в икономически план. 
Акциите на германската компания за доставка на храна Delivery Hero скочи с 8,4%, след като тя обяви, че очаква 
приходите й да се удвоят през 2021 г. 
Цената на книжата на британската верига супермаркети Sainsbury’s се понижи с 3,26%, след като тя отчете спад на 
печалбата от 39% на годишна основа. 
Вяла търговия в САЩ 
Американските борсови индекси останаха почти без промяна във вторник, докато инвеститорите се подготвяха за 
финансовите отчети на големите технологични компании, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones завърши сесията с минимален ръст от 3,36 пункта, или 0,01%, до 33 984,93 пункта. 
Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 се понижи с 0,90 пункта, или 0,02%, до 4 186,72 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq отчете спад от 48,56 пункта, или 0,34%, до 14 090,22 пункта. 
Акциите на Tesla поевтиняха с 4,53%, въпреки че производителят на електрически автомобили записа нетна печалба от 
438 млн. долара за първото тримесечие на годината. Tesla също така отчете приходи от 10,39 млрд. долара за първото 
тримесечие, което представлява ръст от 74% в сравнение със същия период на миналата година. Очакванията бяха за 
приходи от 10,29 млрд. долара. Част от тези резултати се дължат на инвестицията на компанията от 1,5 млрд. долара в 
бикойн. През март производителят на електрически автомобили обяви, че е продал биткойн на стойност около 272 млн. 
долара, което представлява на 10% от първоначалната инвестиция на компанията с печалба от 101 млн. Долара. 
Цената на книжата на UPS скочи с 10,42%, след като компанията за доставка на пакети отчете ръст 27% ръст на приходите 
за първото тримесечие. 
Сезонът на печалбите върви с високи обороти, като тази седмица се очакват финансовите отчети на редица технологични 
гиганти. 
„Въпреки че очакванията са големи, вярвам, че групата FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google) ще им отговори 
подобаващо. Очаквам това да бъде катализатор, който да тласне траекторията на S&P 500 към нови върхове“, коментира 
Джеф Килбърг от Sanctuary Wealth. 
До момента около една трета от компаниите в S&P 500 са представили финансовите си резултати за тримесечието, като 
84% от тях са надминали очакванията на анализаторите, сочат данните на FactSet. Движенията на борсите обаче са 
сравнително слаби, тъй като нивата на пазара са рекордно високи. 
Междувременно стана ясно, че индексът на Conference Board за потребителското доверие в САЩ се е повишил до 121,7 
пункта през април, спрямо 109,07 пункта през март. Очакванията бяха за ръст до 113,0 пункта. Това е най-високо ниво на 
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индекса от февруари 2020 г. насам,  точно преди пандемията от COVID-19 да достигне Съединените щати. Индексът обаче 
все още остава под 20-годишен връх от 132,6 пункта, регистриран през февруари миналата година. 
Акциите на GameStop поскъпнаха с 5,23%, след като компанията за продажба на видео игри съобщи, че е продала 
допълнителни 3,5 млн. Акции и е набрала 551 млн. долара, за да ускори преструктурирането си към електронната 
търговия. 
Във вторник Федералният резерв започна двудневната си среща, като решението за паричната му политика се очаква 
днес. 
Ръст в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в 
сряда, след като инвеститорите насочиха вниманието си върху икономическите данни, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 62,08 пункта, или 0,21%, до 29 053,97 пункта, след 
като стана ясно, че продажбите на дребно в Япония са нараснали с 5,2% през март спрямо същия месец през 2020 г. 
Очакванията бяха за ръст от 4,7%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 14,46 пункта, или 0,42%, до 3 457,07 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite регистрира ръст от 19,01 пункта, или 0,83%, до 2 300,94 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng се повиши със с129,80 пункта, или 0,45%, до 29 071,34 пункта, след като листнатите в Хонконг акции 
на Alibaba поскъпнаха с 2,3% на фона на новината, че Китай разследва как основателят на компанията Джак Ма е получил 
бързо одобрение за листането на финтех фирмата Ant Group миналата година. 
Южнокорейският показател Kospi записа спад от  33,95 пункта, или 1,06%, до 3 181,47 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 напредна с 30,90 пункта, или 0,44%, до 7 064,70 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният бенчмарк 
SOFIX се понижи с 0,67 пункта, или 0,13%, до 521,74 пункта. BGBX40 напредна с 0,64 пункта, или 0,54%, до 118,93 пункта. 
BGTR30 регистрира ръст от 2,12 пункта, или 0,37%, до 568,29 пункта. BGREIT се понижи с 0,41 пункта, или 0,28%, до 146,23 
пункта. 
 
Труд 
 
√ Здравната комисия прие искането за внос на ваксината „Спутник V“ 
Здравната комисия в Народното събрание прие искането за внос на руската ваксина "Спутник V", предаде БТВ. 
Според директора на ИАЛ Богдан Кирилов няма как тя да се използва у нас без разрешение от Европейската агенция по 
лекарствата, защото в българското законодателство няма предвидена възможност за издаване на спешно разрешение за 
употреба за медикаменти за профилактика, каквито са ваксините. Освен това на българския пазар има няколко други 
ваксини срещу COVID-19, което също е пречка, по думите му. 
От БСП, които са вносители на предложението, се ангажираха, че ще предложат необходимите законодателни промени, 
ако предложението им се приеме. 
Здравният министър в оставка проф. Костадин Ангелов коментира, че Българската агенция по лекарствата няма 
капацитет да извърши необходимата оценка за безопасност и ефективност на ваксината. 
 
√ Вижте какво реши Министерският съвет в оставка вчера, 28 април 2021 г. 
Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия 
Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките за 
изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна 
употреба през 2020 г. През 2020 г. Междуведомственият съвет към Министерския съвет е провел 9 заседания, на които са 
разгледани 141 заявления на фирми за издаване на документи по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с 
отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. Докладът ще бъде предоставен на Народното събрание. 
Одобрен е Докладът за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2020 г. 
Министерският съвет със свое решение прие Доклада за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2020 
г. 
Координационният съвет по концесиите (Координационният съвет/съветът) е създаден със Закона за концесиите (ЗК) с 
цел осигуряването на единна и координирана държавна политика в областта на концесиите. Съветът осъществява 
дейността си в съответствие с разпоредбите на чл. 38, ал. 1 от ЗК. През 2020 г. са проведени 2 (две) заседания на 
Координационния съвет, едното от които дистанционно, както и 3 (три) процедури за неприсъствено приемане на 
решения, на които са разгледани въпроси и са приети решения, свързани с функциите и дейността на съвета, определени 
в ЗК, в т.ч. относно приемане на: 
1) Изменения и допълнения в Плана за действие за държавните концесии (2019 - 2020 г.), предложени от министри, в 
съответствие с провежданата от тях секторна политика; 
2) Плана за действие за държавните концесии за периода 2021 - 2027 г.; 
3) Доклади на Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) относно извършен независим външен контрол на 
изпълнението на определени концесионни договори, включени в одобрен от Министерския съвет годишен план на АППК 
за 2019 г., и план-графици за изпълнение на препоръките; 
4) Обобщена информация за концесионните договори, върху които на АППК е възложено да извършва контрол през 2019 
г.; 



19 

 

5) Насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с изпълнението на концесионни договори. 
С оглед уведомяване за и публичност на решенията на съвета в Информационния раздел на Националния концесионен 
регистър са публикувани: преписи-извлечения от протоколите от проведените заседания с приетите решения; приетите 
насоки за отстраняване на системни проблеми и ежегодните доклади за дейността на Координационния съвет. 
Приет е отчетът за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2020 г.  
През 2020 г. органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) са извършили 375 финансови инспекции и 
проверки, свързани с разходването на публични средства в размер на близо 1,7 млрд. лева. Това показва годишният 
отчет за дейността на институцията, приет от Министерския съвет. 
Проверките са извършени по 434 искания и сигнали, което е функция от обединяването на повече искания при 
извършване на една финансова инспекция с цел постигане на по-голяма ефективност и оптимизиране на контролната 
дейност. Данните показват, че се запазва натовареността на финансовите инспектори и ефективността на инспекционната 
дейност, независимо от епидемиологичната обстановка и произтичащите от нея ограничения. 
През изминалата година най-много финансови инспекции за извършени в общини - общо 165, следвани от 
разпоредителите с държавен бюджет (68 бр.) и тези в държавни предприятия и търговски дружества с блокираща квота 
държавно участие в капитала (58 бр.). 
Приоритет на АДФИ е осъществяването на последващ контрол по спазване на законодателството в областта на 
обществените поръчки. От приключените през годината финансови инспекции и проверки с най-голям относителен дял - 
57 % са свързани с възлагането и изпълнението на обществени поръчки. Проверени са общо 1 520 обществени поръчки, 
което е с 42 % увеличение спрямо предходната година, като за същия период съставените актове за установяване на 
административни нарушения (АУАН) за неспазване на Закона за обществените поръчки са с 20 % по-малко. При 
осъществяване на инспекционната дейност през 2020 г. от органите на АДФИ са съставени общо 878 АУАН, отчитайки 
намаление от 6 % спрямо предходния отчетен период. 
АДФИ отчита съществено намаление и на най-тежките финансови нарушения, при разходване на публичните средства. 
Спрямо предходната година установените вреди са с 45 % по-малко, установените индикатори за измама са с 57 % по-
малко, нецелево разходваните средства са с 48 % по-малко, което показва тенденция за подобряване на средата при 
разходването на публичните средства. 
Плановата инспекционна дейност на АДФИ през миналата година е с фокус върху секторните възложители в областта на 
ВиК и транспортните услуги, и университетите. Основните предпоставки за това са обемът на обществените средства, 
които този вид организации управляват и засиленият обществен интерес.  
През отчетения период в АДФИ са постъпили общо 701 сигнали и искания за извършване на финансови инспекции от 
държавни органи, физически и юридически лица, от които 534, приети за възлагане на финансови инспекции, а 
останалата част са изпратени на компетентните лица и органи, което е показател, че АДФИ се ползва с доверие в 
обществото и изпълнява основната си функция - защита на публичния финансов интерес. 
И през 2020 г. се затвърждава и задълбочава взаимодействието на АДФИ с Министерството на финансите, като резултат 
от провежданата политика за последващ контрол по отношение на разходването на публичните средства. 
Сходна е тенденцията по отношение на взаимодействието на АДФИ с органите на прокуратурата, като продължение на 
политиката, водена за борба с измамите и злоупотребите при разходване на публичните средства. С най-голям 
относителен дял са инспекциите, възложени от органите на прокуратурата. Запазва се взаимодействието между 
отделните органи с възложени функции в областта на обществените поръчки и общия финансов контрол в страната. 
Министерският съвет определи система за управление и одит на „Еразъм +“ и на програма „Европейски корпус за 
солидарност“ за програмния период 2021 - 2027 г. 
Министерският съвет прие Решение за определяне на министъра на образованието и науката за национален орган за 
управление на „Еразъм +“ - програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, и на 
програма „Европейски корпус за солидарност“ за програмния период 2021-2027 г. За национална агенция по двете 
програми отново бе определен Центърът за развитие на човешките ресурси към министъра на образованието и науката, 
а за независим одитен орган - Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на 
финансите. Двете структури и досега изпълняваха тези функции. 
Съгласно новите европейски регламенти за създаване на двете програми всяка държава следва да определи система за 
управление и одит на програмите на национално ниво през новия програмен период 2021 - 2027 г. С цел приемственост 
на процесите, вече изграден административен капацитет и гладко протичане на старта на новите програми се запазва 
системата на национално управление и одит на програмите от предходния програмен период 2014 - 2020 г., каквато е и 
препоръката на държавите членки. 
Правителството одобри 248 670 лева за стипендии на даровити деца 
Министерският съвет одобри средства в размер на 248 670 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г. От тях 163 350 лв. се предоставят 
по бюджетите на общините в резултат на постъпили в Министерството на образованието и науката искания за 
последното тримесечие на 2020 година. 49 680 лв. се отпускат на 15 общини за изплащане на 32 нови стипендии по 
Програмата през 2020 г. Отделно от това през 2021 г. за 35 общини се отпускат 108 675 лв. за 165 стипендии, чието 
изплащане е започнало през 2020 година, както и 4 995 лв. за финансирането на 6 стипендии на ученици в частни 
училища по Програмата за 2020 година. 
По бюджета на Министерството на образованието и науката са одобрени 82 485 лв. за 76 стипендии по издадени от 
министъра заповеди за 2020 г. Допълнително са отпуснати и 2 835 лв. за трансфер за Техническия университет в гр. 
София, в чиято структура е Технологичното училище „Електронни системи“ в гр. София с двама стипендианти. С тях 
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допълнителните средства по бюджета на МОН са общо 85 320 лв. Приетото постановление не води до въздействие върху 
държавния бюджет, тъй като необходимите 248 670 лв. са в рамките на разчетените за тази дейност в централния 
бюджет средства за 2021 г.  
Правителството одобри над 30 милиона лева за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти 
Правителството одобри 30 079 220 лв. за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими 
учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците в общинските детски градини и училища за 
2021 година. В тях са включени и средствата за закупуване на познавателни книжки за децата от 55 общини, въвели 
задължителна предучилищна подготовка за 4-годишни деца към настоящия момент. 
Необходимите средства са разпределени от Министерството на образованието и науката по общини, като са съобразени 
с определените нормативи, и са въз основа на броя на децата и учениците, подаден от Националната електронна 
информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) към месец февруари 2021 година. 
Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща 
субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка намаление на бюджетното взаимоотношение на централния 
бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.  
Правителството одобри изплащането на обезщетение след представяне на едностранна декларация по жалба пред 
ЕСПЧ 
Българското правителство одобри едностранната декларация, е която трябва да се изплати обезщетение от 3 300 евро по 
жалба пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) за прекомерна продължителност на реституционно 
производство. 
Наследниците на колективизирани през 1950 г. земеделски земи в землището на гр. Кърджали подават молба за 
реституция на имота през 1994 г. С влязло в сила решение на Районния съд в Кърджали от 17 октомври 1997 г. на 
жалбоподателите е признато правото на възстановяване на собствеността. Реституционното производство обаче 
продължава над 25 години като към момента все още е висящо. Взимайки предвид практиката на ЕСПЧ по сходни дела, 
българското правителство одобри едностранната декларация на основание чл. 37 от Конвенцията за правата на човека и 
основните свободи. 
Министерският съвет прие решение за изплащане на обезщетения по три решения на ЕСПЧ 
Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 42 387 лв. обезщетения в изпълнение на три решения на 
Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Решенията по делата срещу България са постановени в периода 16.03.2021 
г. - 18.03.2021 г. 
Многонационални военни учения ще се проведат на територията на страната 
Министерският съвет на Република България прие решение, с което разреши за времето от 01.05 до 20.06.2021 г. 
преминаването през и пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на съюзнически и 
чуждестранни въоръжени сили във връзка с провеждането на многонационални военни учения. 
Съвместните учения ще се проведат в посочения период на територията на нашата страна и в тях ще участват 
военнослужещи, щабове и военни формирования с щатно въоръжение, снаряжение и бойна техника от въоръжените 
сили на България, Албания, Великобритания, Гърция, Грузия, Испания, Италия, Република Северна Македония, САЩ, 
Сърбия и Турция - общо до 6000 души, до 1000 единици сухопътна техника и въоръжение и до 100 военни 
въздухоплавателни средства. Подобен тип учения са провеждани в нашата страна през 2017 г. и 2019 г. Тези учения се 
провеждат в изпълнение на Плана за подготовка на Въоръжените сили на Република България през 2021 г., Плана за 
ученията на НАТО и Плана за съвместна българо-американска подготовка в страната и в чужбина през 2021 година. По 
време на всички учения ще бъдат спазвани противоепидемичните мерки за недопускане на разпространението на 
„COVID-19”, за да бъде осигурена защитата на военнослужещите и на населението. Ученията ще се проведат при 
спазване на принципите за прозрачност и откритост. Планирани са дни за медии, на които журналистите ще имат 
възможност да наблюдават действията на военнослужещите.  
За ратификация е предложен Протоколът за изменение на Споразумението между България и Румъния относно 
презгранични операции за Air Policing 
Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да бъде ратифициран Протоколът за изменение на 
Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Румъния относно презгранични 
операции за Air Policing. Предвид характера и съдържанието на предлаганите изменения и допълнения, както и 
обстоятелството, че Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния 
относно презгранични операции за Air Policing е ратифицирано със закон, Протоколът подлежи на ратифициране от 
Народното събрание. 
Измененията и допълненията имат за цел да регламентират възможността за изпълнение на презгранични операции за 
Air Policing от самолети от „трета страна“ - членка на НАТО, изпълняваща мисия по усилен Air Policing на територията на 
Република България или Румъния. Приемането на решението не води до пряко или косвено въздействие върху 
държавния бюджет. 
Одобрен е проект на Протокол между правителствата на България и на Беларус за прилагане на Споразумението 
между ЕС и Беларус за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица 
Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Протокол между правителството на Република България 
и правителството на Република Беларус за прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус 
за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, като основа за водене на преговори. Със същото Решение, 
Министерският съвет упълномощава министъра на вътрешните работи да проведе преговорите и да подпише Протокола 
от името на правителството на Република България.  
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Проектът на Протокол разписва основните правила за обратно приемане на граждани на договарящите страни и на 
граждани на трети страни или лица без гражданство. В проекта на Протокол са определени компетентните органи за 
прилагане на Споразумението и на Протокола, както и граничните контролно-пропускателни пунктове за изпълнение на 
обратното приемане и транзитното преминаване. От българска страна компетентен орган по приемане, подаване и 
обработка на молбите за обратно приемане и транзитно преминаване е Главна дирекция „Гранична полиция” на 
Министерството на вътрешните работи. Регламентирани са начините и средствата за подаване на молбите и отговорите 
за обратно приемане, начинът за предаване на лицето, подлежащо на обратно приемане, както и как се процедира в 
случай на обратно приемане при грешка. Разписани са условията за ескортиране на лицето, подлежащо на обратно 
приемане или предаване, както и езика за комуникация между Договарящите страни. 
Одобрени са резултатите от неформалния видеоконферентен разговор между министрите на икономиката и на 
финансите на държавите - членки на ЕС 
Министерският съвет одобри резултатите от българското участие в неформалния видеоконферентен разговор между 
министрите на икономиката и на финансите на държавите - членки на Европейския съюз (ЕС), проведен на 16 април 2021 
г. В рамките на срещата министрите бяха информирани за последното развитие на икономическата ситуация и 
перспективите пред нея и обмениха мнения относно конкретни начини за подобряване на Европейската финансова 
архитектура за развитие.  
Европейската комисия представи актуалното състояние на изграждането на Съюза на капиталовите пазари с акцент върху 
Единната точка за достъп и съобщението относно финансирането на пакета „Следващо поколение ЕС“ и свързаните с 
него решения относно системите за управление и контрол и мрежата на първичните дилъри. В контекста на прилагането 
на Механизма за възстановяване и устойчивост ЕК представи актуалното състояние на подготовката на националните 
планове за възстановяване и устойчивост и свързаните с тях предизвикателства. 
Одобрена е позицията на България за Социална среща на върха в Португалия 
Правителството одобри позицията на България за Социална среща на върха на 7- 8 май 2021 г., в рамките на която ще се 
проведат Конференция на високо равнище и Неформално заседание на Европейския съвет. По време на първото събитие 
държавните и правителствените ръководители на институциите и органите на ЕС, социалните партньори, гражданското 
общество и международните организации ще обсъдят как да се даде нов тласък на Европейския социален модел и 
принципите на Европейския стълб на социалните права да се превърнат в реалност в живота на гражданите с хоризонт до 
2030 г. Конференцията на високо равнище ще включва три паралелни сесии на тема: Заетост и работни места, Умения и 
иновации, Благосъстояние и социална закрила.  
В рамките на срещата ще бъде приета Декларация, подготвена от Португалското председателство на Съвета на ЕС за 
обновяване на ангажимента на страните членки за изпълнение на Европейския стълб на социални права. 
Правителството упълномощи посланик Христо Полендаков да представлява България в Дунавската комисия 
Министерският съвет на Република България прие Решение за упълномощаване на Христо Полендаков, извънреден и 
пълномощен посланик на Република България в Унгария, да представлява Република България в Дунавската комисия. 
Дунавската комисия е международна организация със седалище в Будапеща, учредена по силата на Конвенцията за 
режима на корабоплаването по Дунава и подписана в Белград на 18 август 1948 г. Сред основните дейности на 
Комисията са осигуряване на режима на свободно корабоплаване по река Дунав, изготвяне на препоръки до дунавските 
държави за неговото подобряване, установяване на единна система на навигационната пътна уредба по плавателното 
течение на реката, уеднаквяване на правилата на речния надзор.  
България е член на Дунавската комисия от момента на нейното учредяване. Съгласно установената практика 
посланиците на държавите - членки, които са акредитирани в Унгария, представляват съответните страни и в Дунавската 
комисия. 
Започват проучвания за създаване на Ро-Ро линия между пристанищата Бургас и Карасу 
Правителството одобри доклад на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и 
сформирането на работна група, която да проучи възможностите за създаване на Ро-Ро линия между България и Турция. 
Тя ще има задача да проведе преговори и разгледа предложението на турската страна за откриването на фериботна 
връзка между Бургас и Карасу. Работната група трябва да изготви проект на позиция за организацията на пряка 
международна Ро-Ро линия между пристанищата Бургас и Карасу. 
Пристанище Карасу е разположено на азиатския бряг на Черно море, а разстоянието между него и българските 
пристанища в Бургас и Варна е около 150-180 морски мили. Предварителните анализи на турската страна показват 
очакваният обем на товарите да достигне 960 трейлъра на седмица (6 посещения на кораб с по 80 трейлъра във всяка 
посока) или почти 50 000 на годишна база. 
Изменя се наредбата за организацията на контрола в българските пристанища, обслужващи кораби от 
международно плаване 
Правителството прие изменение и допълнение на Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, 
митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в 
пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване. С промените се въвежда 
изменение за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на 
корабоплаването в морските пространства на България, съгласно приложимото законодателство на Европейския съюз. 
Също така се въвеждат изискванията на чл. 6 Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 
2019 г. за отмяна на Директива 2000/59/ЕО на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на 
отпадъци от кораби, и изменение на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно 
формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки. 
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Разширява се обхватът на противоградовата защита в района на община Видин 
Разширява се обхватът на противоградовата защита в района на община Видин. Това стана възможно след като 
Министерски съвет одобри промени в зоните, в които се ограничава въздухоплаването в обхвата на защитата от 
градушки. По този начин в системата на противоградовата защита ще бъдат включени две ракетни площадки в района на 
Видин. 
Едната от тях е изцяло нова и ще бъде изградена в близост до село Кутово, община Видин. Втората площадка, която към 
момента функционира, ще бъде преместена. Така ще бъдат намалени забранените сектори за стрелба в посока към 
държавната граница. Основната цел на изменението е да се повиши ефективността на защитата от градушки на 
земеделски земи за района на община Видин.  
КПКОНПИ и Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства получават държавни имоти в 
София 
С решение на Министерския съвет Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 
имущество (КПКОНПИ) и Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) получават 
безвъзмездно държавни имоти в София. Имотът, който се предоставя за управление на КПКОНПИ, се намира в район 
„Триадица“, бул. „Витоша“ № 18 и представлява обособени части от сграда със застроена площ от 1213 кв. м. С 
решението се променя и неговият статут и от частна държавна става публична държавна собственост.  
Предоставеният за управление на НБКСРС имот се намира на пл. „Света Неделя“ № 6 в район „Възраждане“ и включва 
части от административна и делова сграда. 
България подкрепя цифровия зелен сертификат за улесняване на свободното движение 
Министерският съвет одобри доклада с резултатите от редовното заседание на Съвета „Общи въпроси", което се 
проведе на 20 април 2021 г. чрез видеоконферентна връзка. Съветът обсъди епидемичната обстановка в ЕС и въпроси, 
свързани с противодействието на COVID-19, сред които дигиталния зелен сертификат и доставките на ваксини. България 
заяви подкрепа за създаването на цифров зелен сертификат, който да улесни свободното и безопасно движение и да 
допринесе за възстановяването на туристическия сектор. Министрите проведоха и втора дискусия в рамките на 
Годишния диалог за върховенството на правото. Бяха обсъдени докладите на следващата група държави-членки на ЕС - 
Германия, Гърция, Ирландия, Испания и Франция. 
По отношенията ЕС - Великобритания от българска страна отново беше подчертана необходимостта от отстояване на 
принципа на недискриминация и равно третиране на всички държави-членки и техните граждани. 
Председателството на Съвета на ЕС запозна министрите с напредъка по политиката на разширяване и процеса на 
стабилизиране по преговорите със страните от Западните Балкани. 
Предоставена беше и актуална информация за Конференцията за бъдещето на Европа, която ще бъде официално открита 
на 9 май 2021 г. в Страсбург. 
Правителството одобри начина за определяне на пенсията от НОИ за хората, които се осигуряват и в универсален 
пенсионен фонд 
Правителството одобри нормативни промени, с които се определя начина за изчисляване на пенсията, която кандидат-
пенсионерите ще получават от Националния осигурителен институт, когато са се осигурявали и в универсален пенсионен 
фонд. С приетите изменения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се създава механизъм, който гарантира 
точното прилагане на закона при определянето на намалението на индивидуалния коефициент, когато бъдещият 
пенсионер е правил вноски и във втория пенсионен стълб и има право на втора пенсия. 
Съгласно промените при определяне на индивидуалния коефициент за изчисляване на пенсията от НОИ ще се отчитат и 
годините осигурителен стаж със и без осигуряване в универсален пенсионен фонд, като се взема предвид броят на 
месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд спрямо общата продължителност на 
осигурителния му стаж. Ще се взема предвид и трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от 
осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. включително. 
По този начин се осигурява по-прозрачен и по-справедлив начин при определянето на намалението на пенсията от 
държавното обществено осигуряване, който не ощетява бъдещите пенсионери. Прогнозите показват, че първите 
пенсионери след 31 август 2021 г., могат да очакват с средно с около 10% или 50-60 лева по-висок размер на пенсията от 
НОИ в сравнение с тази, която биха получили, ако не беше предприета промяна в изчисляването на индивидуалния 
коефициент. 
С измененията в Наредбата за пенсиите и осигурителни стаж се намалява и административната тежест за гражданите. 
Урежда се по нов начин преизчисляването на пенсиите с осигурителен стаж и/или доход след пенсиониране. Предвижда 
се заявлението на лицето за ежегодно преизчисляване на пенсията да може да се подава както едновременно със 
заявлението за отпускане на пенсията, така и на по-късен етап. В случай че преизчисляването с осигурителен стаж и 
осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията се определя само въз основа на 
осигурителния стаж, придобит след пенсионирането, съответно след последното преизчисляване на пенсията. 
Друга част от промените предвиждат, че в случаите, когато лицето вече е представило оригинални документи пред 
пенсионния орган и в пенсионното му досие има заверени копия от тях, при последващо отпускане на пенсия или 
добавка да не се изискват отново оригиналните документи. 
Приетите промени ще окажат положително въздействие върху над 2,314 млн. души, осигурени в универсален пенсионен 
фонд и върху близо 2,1 млн. пенсионери с пенсия от държавното обществено осигуряване. 
Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания беше признато за национално 
представителна организация 
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Правителството призна Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания за национално 
представителна организация за срок от четири години. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като 
представлява и защитава интересите на своите членове в страната и в чужбина, подпомага, насърчава и координира 
усилията им за разширяване на възможностите за трудовата заетост на хората с увреждания и социалното им 
приобщаване в обществото.  
Приет е Доклад за състоянието на администрацията през 2020 г. 
Министерският съвет прие решение за приемане на Доклад за състоянието на администрацията през 2020 г.  
Докладът за състоянието на администрацията през 2020 г. отразява състоянието на администрациите по отношение на: 
развитието на административните структури; човешките ресурси; условията за осъществяване дейността на 
администрацията и достъпа до обществена информация. 
Докладът за състоянието на администрацията през 2020 г. е изготвен на база информацията, попълвана от 
администрациите и съдържаща се в Интегрираната информационна система на държавната администрация. Ползвана е 
и информация от други източници, като напр. Портала за консултативните съвети - saveti.government.bg  
В Административния регистър, секция „Информация"/"Годишни отчети" на адрес iisda. government, bg/annual reports се  
публикуват справки c информация, попълнена от администрациите за годишния доклад за 2020 г. 
Правителството одобри закупуването на сграда в Битоля за нуждите на Генералното ни консулство 
Министерският съвет прие решение за покупка на част от сграда за нуждите на Генералното консулство на Република 
България в гр. Битоля, Република Северна Македония. Стойността на имота е 729 330 лева.  
Запазването на адреса на генералното ни консулство ще улесни достъпността за нашите сънародници и гражданите на 
Република Северна Македония. Сградата е припознавана като „българското консулство“ и това още повече засилва 
необходимостта да се търси начин за запазване на местоположението й, което би имало не само положителен финансов, 
но и политически ефект. Българското консулско представителство се помещава в нея от 2006 г. 
Правителството одобри проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост 
Правителството прие Решение на Министерския съвет, с което одобрява проекта на Национален план за възстановяване 
и устойчивост на Република България и възложи заместник министър-председателя Томислав Дончев да внесе 
одобрения План за окончателното му приемане от Народното събрание. 
Работата по проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост започна през юли 2020 г., като до момента на 
Комисията са изпратени два проекта. По първия проект на Плана беше проведена публична консултация и бяха получени 
над 90 предложения в и извън нейния срок, като допълнително бяха проведени и 6 срещи с представители на 
социалните партньори и НСОРБ. След всяко от двете изпращания са проведени срещи с Европейската комисия на 
различно ниво, като в резултат на направените консултации е постигната висока степен на съгласуваност на документа с 
европейските партньори. 
Чрез Плана за възстановяване и устойчивост, България ще получи достъп до над 12 млрд. лева безвъзмездна подкрепа, 
която да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията. 
Определени са 36 реформи и 48 инвестиции, които да възстановят и развият потенциала за растеж на икономиката, 
което да позволи в дългосрочен план постигането на стратегическата цел за конвергенция на икономиката и доходите до 
средноевропейските. Същевременно, Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката в 
контекста на амбициозните цели на Зелената сделка. Зеленият преход заема водещо място в Плана, като концентрира 
40.2% от общите предвидени разходи. Дигитализацията формира 32% от планираните разходи. С оглед на времевия 
хоризонт за изпълнение на Механизма за възстановяване и устойчивост, от особена важност е планираните инвестиции 
да бъдат реализирани възможно най-бързо. В тази връзка, 70% от ресурса следва да бъде ангажиран през 2021 и 2022 г., 
а останалите 30% - през последната 2023 г. 
Създава се Единно звено за контакт по системите на ЕК 
Правителството одобри създаването на Единно звено за контакт и координация с ЕК относно официалния контрол в 
областта на храните и фуражите, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на 
растенията и продуктите за растителна защита. Звеното се конституира, съгласно изискване от Закона за 
агрохранителната верига. До момента контролът в тези сфери се е осъществявал единствено от Министерство на 
земеделието, храните и горите и Българската агенция за безопасност на храните, а с новосъздадената структура обхватът 
му се разширява, като се включват и контролни лица от други държавни институции. Целта е подобряване на 
сътрудничеството между отделните органи за предприемането на бързи и адекватни действия за предотвратяване на 
разпространението на опасни храни, вино, спиртни напитки и фуражи. Като резултат се очаква да се повиши 
ефективността за разкриване на измами по цялата агрохранителна верига. 
В състава му се включват служители на Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на 
здравеопазването, Министерство на икономиката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на 
вътрешните работи, Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по лозата и виното, 
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и Комисия за защита на потребителите. 
Удължава се срокът на обявената извънредна епидемична обстановка до 31 май 
Министерският съвет прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 
май 2021 г. до 31 май 2021 г. По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, за последния 
отчетен 14-дневен период (29.03-11.04.2021 г.), заболяемостта от COVID-19 на територията на Европейския 
съюз/Европейското икономическо пространство ЕС/ЕИП е 118,30 на 100 000 население и варира между 25,53 и 860,73 на 
100 000 население, като в 39% от държавите от Европейския съюз тя надхвърля определената за ЕС. Регистрираната 14-
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дневна смъртност за същия период е 7,67 на 100 000 население за ЕС/ЕИП, като варира между 0 и 36,29. В 35,7% от 
държавите от Европейския съюз надхвърля определената за ЕС. 
Удължаването на извънредната епидемична обстановка и прилагането на противоепидемичните мерки в страната цели 
намаляване въздействието на COVID-19 върху общественото здраве и здравната система.  
Правителството осигури също така 83 млн. лв. за допълнителното нетно възнаграждение от 1000 лева за работещите на 
първа линия за месеците май и юни. От отпусната сума 23 милиона лева са за персонала в структурите на МЗ, който ще 
продължи да получава подкрепата от 1000 лева за работата си на първа линия. А останалите 60 милиона са трансфер от 
Министерството на здравеопазването към НЗОК за поемане на нуждите при изплащането на 1000-та лева на договорните 
партньори на първа линия, както и за осигуряването на сумата от 10 лева за поставена ваксина, също покривана от 
Здравната каса. 
Държавният авиационен оператор ще изпълни полет за получаване на Благодатния огън 
Кабинетът възложи на Държавния авиационен оператор да изпълни полет по маршрут София - Тел Авив - София за 
получаване на Благодатния огън от Йерусалим. Полетът ще се осъществи с правителствения Фалкон като преминаването 
на църковно-правителствената делегация ще бъде през ВИП „А“ на летище София. Решението на правителството е въз 
основа на постъпило писмо от Светия Синод при Българската патриаршия.  
Правителството одобри преразпределяне на финансови средства в рамките на бюджета на МВнР 
Правителството одобри преразпределяне на финансови средства в рамките на бюджета на Министерството на външните 
работи за 2021г. Неизползваните средства за международни срещи и командировки в чужбина поради ограничителните 
мерки срещу разпространението на COVID-19 ще бъдат пренасочени към друга бюджетна програма за изпълнение на 
външна политика. Промените са в рамките на утвърдения бюджет на Министерство на външните работи за 2021г. и няма 
да окажат въздействие върху държавния бюджет. 
 
√ Прокуратурата: Предложенията за изменения в ЗСВ и НПК са прибързано внесени, част от тях противоречат на 
Конституцията и са несъстоятелни  
Прокуратурата на Република България (ПРБ) изпрати становище до председателя на Народното събрание и председателя 
на Комисията по правни въпроси в 45-ото Народно събрание във връзка с внесените законопроекти за изменение и 
допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Наказателно-процесуалния кодекс. 
Предложенията за изменения в ЗСВ и НПК са прибързано внесени, част от тях противоречат на Конституцията и са 
несъстоятелни, заявяват от прокуратурата: 
В проекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт е предвидено премахването на всички звена на 
специализираното правосъдие (съд, прокуратура и следствени органи). Приемането на предложенията за закриване на 
тези структури, освен статута и независимостта на магистратите, би накърнило сериозно и интересите на българската 
държава, се посочва в становището. 
В мотивите за исканите промени е пропуснат фактът, че Конституционният съд вече се е произнесъл по въпроса за 
разликите между „специализираните“ и „извънредните“  структури още преди да започнат да функционират 
специализираните съдилища и прокуратури у нас. 
С Решение №10 от 15 ноември 2011 г. по к.д. №6/2011 г. Конституционният съд е приел, че Специализираният 
наказателен съд отговаря на изискванията за редовен съд, който да бъде независим и безпристрастен. КС вече се е 
произнесъл с решение по друго дело от 1994 г., че чл. 119, ал. 2 от Конституцията изрично предвижда създаването в 
бъдеще и на други специализирани съдилища, а с Решение № 22 от 1998 г. по к.д. № 18/1998 г. е приел, че “по смисъла 
на Конституцията специализираните съдилища са част от целокупната съдебна система“ и не са съдилища само от 
функционално гледище. 
Твърденията в мотивите на законопроекта за липса на резултатност от функционирането на специализираните структури 
не са подкрепени с аргументи, се казва в становището. Няма позоваване на какъвто и да било анализ, който да почива на 
конкретни данни за вида и обема дела и резултатността по тях през целия период на съществуването им, включително  
сравнен с предходни периоди. 
Анализът на ежегодните доклади на ПРБ и в частност на доклада на Специализираната прокуратура (СП) показва, че с 
всяка следваща година резултатите на СП се подобряват не само като статистика, но и като качество на работа. Тази  
прокуратура заема ключово място в борбата с организираната престъпност и се определя като най-ефективната структура 
за наказателно преследване срещу корупцията по високите етажи на властта, както и по досъдебните производства за 
тероризъм и за шпионаж. 
Постигнатото от Специализираната прокуратура, макар и съществуваща от кратък период от време, е несъизмеримо с 
постиженията на териториалните прокуратури с обща компетентност по посочените направления, което доказва ползата 
от специализацията и компетентността на национално ниво, пише в становището. 
В него се посочват конкретни дела на Специализираната прокуратура, сред тях досъдебни производства за корупционни 
престъпления, дела за шпионаж, довели до обявяването на осем лица с дипломатически имунитет за personae non grataе 
поради осъществявана от тях нерегламентирана дейност, несъвместима с Виенската конвенция и др. 
ПРБ напомня, че по дела на Специализираната прокуратура е замразено имущество на стойност около 3 млрд. лева, 
което е „изключителен резултат не само в национален, но и в европейски мащаб“. 
Предложените промени изобщо не са съобразени с измененията в НПК, които възлагат на Специализирания наказателен 
съд разглеждането на делата от компетентността на Европейската прокуратура и биха се отразили отрицателно на 
взаимодействието с нея, и в частност с европейските и с делегираните прокурори, предвид поетите ангажименти по 
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Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество и създаване на 
Европейска прокуратура. 
Закриването на специализираните съд и прокуратура се дефинира като политическа теза, споделяна и поддържана 
публично от редица обвиняеми и подсъдими по наказателни производства, наблюдавани от Специализираната 
прокуратура и разглеждани от Специализирания наказателен съд. Премахването им не би съответствало на обществения 
интерес и на очакванията на българските граждани за резултатност по делата за корупционни престъпления и 
организирана престъпност, но несъмнено би съответствало в пълна степен на интересите на организираната 
престъпност. Това поражда въпроса за засягане на независимостта на магистратите от специализираните органи на 
съдебната власт, защото закриването би било  намеса в работата им чрез политически механизми за влияние, се посочва 
в изпратеното до парламента становище. 
Съгласно Мнение №9 от 17 декември 2014 г. на Консултативния съвет на Европейските прокурори по европейски норми 
и принципи, засягащи прокурорите, известно като „Римската харта“, независимостта и автономията на прокуратурата 
представляват неизменно следствие от независимостта на съдебната власт. Прокурорите трябва да бъдат самостоятелни 
в своите решения и да изпълняват задълженията си без външен натиск или вмешателство, като се спазват принципите на 
разделение на властите и отговорността. 
Предлаганото законодателно решение за възстановяване или премесване на магистрати като резултат от закриването на 
специализираните органи на съдебната власт несъмнено ще доведе до необосновано засягане на гарантиращите статута 
на магистратите принципи и нарушаване на правата на конкретните съдии, прокурори и следователи.   
Прокуратурата изразява и отрицателно становище по отношение на предложенията за промени, засягащи организацията 
на работата в ПРБ. Въвеждането на задължение за всеки административен ръководител на териториална прокуратура 
ежегодно да внася в ПК на ВСС доклад по подобие на този, който ежегодно се внася от главния прокурор за прилагането 
на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи, е в противоречие с единността  на ПРБ. Такива доклади 
на практика се подготвят ежегодно от всяка териториална прокуратура. 
Приемането на законопроектите биха представлявали сериозно отстъпление от постигнатия напредък на държавата в 
борбата с корупцията, признат от европейските ни партньори, и биха засегнали правата на магистратите в степен, 
изискваща промени на конституционно ниво. Прибързани промени, без необходимото широко обсъждане с всички 
компетентни органи и без съответни кардинални промени в процесуалния ни закон, не биха могли да постигнат какъвто 
и да било ефект, освен отрицателен, се посочва в становището на ПРБ. 
 
√ Нощните клубове, дискотеките и барове отварят от днес  
Нощните клубове, дискотеките и барове отворят врати от днес. Те могат да работят при строги мерки за сигурност, като 
ще се допуска използването на не повече от 50% от капацитета им. 
Това е поредна стъпка по пътя на отхлабването на рестрикциите срещу разпространението на коронавируса у нас. След 
като от 1 април врати отвориха заведенията с маси на открито, от 12 април се разреши да работят и закритите части на 
ресторантите, но отново при ограничени  работно време и капацитет. От 16-и пък са разрешени и посещенията в 
игралните зали и казина. 
 
√ "Пътна полиция" засилва контрола по време на празничните дни  
Служителите на МВР предприемат засилени мерки във връзка с предстоящите празнични и почивни дни. 
На основните булеварди и пътни артерии в страната ще има екипи на „Пътна полиция”, които ще следят за спазване на 
мерките, както и ще регулират движението при нужда. Ще има засилен контрол и по отношение на спазване на 
скоростните режими, като целта е да бъде оказан превантивен ефект върху водачите. 
„На 29 и 30 април, както и на 4 и 9 май всички налични технически средства за контрол на скоростните режими ще бъдат 
на пътя. Съветът към водачите е да се съобразяват с въведените ограничения”, заяви главен инспектор Лъчезар 
Близнаков от отдел „Пътна полиция“. 
 
√ Данъчен консулт на "Труд": Данъци върху доходи от търговия с акции  
Много хора инвестират чрез платформи за търговия с акции и други финансови инструменти. Затова в рубриката на 
“Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това в кои случаи има данък върху получените доходи и 
какъв е редът за деклариране и внасяне на дължимия данък. 
Гражданин използва онлайн инвестиционна платформа за търговия с акции и има доходи от там. Също така притежава 
акции на чуждестранни компании, от които получава дивидент. Поставени са следните въпроси:  
1. Какви данъци дължи и какъв е техният размер? Кога и как се декларира доходът, получен от инвестиционната 
платформа? Как се формира данъчната основа за облагане? 
2. При условие, че само притежава акции на чуждестранни компании, дължи ли данък и трябва ли да декларира това 
обстоятелство? Ако получава само дивидент, декларира ли се този доход и какъв данък се дължи? 
По първи въпрос 
Определянето на облагаемите доходи от продажба на акции и други финансови активи е регламентирано в раздел V 
“Доходи от прехвърляне на права или имущество” на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). 
Облагаемият доход от продажба на акции се определя при спазване на правилата, регламентирани в чл.33, ал.3 и ал.4 от 
ЗДДФЛ. 
По силата на чл.11, ал.2 от ЗДДФЛ в случаите на продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или 
имущество по чл.33, ал.3 от закона, доходът се смята за придобит към датата на прехвърлянето. Предвид това, 
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облагаемият доход от продажбата на акциите или финансовите инструменти подлежи на деклариране от физическите 
лица в годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за данъчната година, през която е извършено прехвърлянето 
им. 
В конкретния случай, ако гражданинът извърши сделка на инвестиционна борса и прехвърли финансови активи за 
определена стойност се счита, че е получил дохода, без оглед кога средствата ще постъпят по банковата му сметка. 
Доходите от всички сделки, реализирани в рамките на данъчната година от 01.01. до 31.12., се считат за доход през 
съответната година, който подлежи на деклариране. 
Декларирането на този вид доход се извършва с подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) с приложение №5. ГДД 
по принцип се подава от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на получаване на дохода. Но през 2021 г. 
крайният срок е 5 май заради великденските празници. 
В чл.13, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ е предвидено, че доходът е необлагаем, когато е от разпореждане с финансови инструменти 
по смисъла на пар.1, т.11 от Допълнителните разпоредби на закона. Следва да проверите дали попадате в указаните 
условия. Накратко, разпореждане с финансови инструменти са сделките: 
- с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и 
държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл.152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на 
финансови инструменти; 
- сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично 
предлагане в страната или в друга държава-членка на ЕС, или в държава- страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство; 
- сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за 
публично предлагане в страната; 
- сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава от ЕС или в държава - страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство. 
Когато доходите са от разпореждане с финансови активи, акции и дялове на чуждестранни компании, тези доходи са с 
източник в чужбина, а местните лица са задължени да ги декларират на основание чл.6 от закона. При условие, че е 
удържан данък в съответната страна, лицата могат да ползват предвидения метод за освобождаване от двойно данъчно 
облагане по съответната спогодба с държавата, удържала данъка. 
Следователно, ведно с приложение №5, лицето, ползващо освобождаване по методите на Спогодбата за избягване на 
двойно данъчно облагане (СИДДО), подава и приложение №9, при ползване на метода “данъчен кредит”. При ползване 
на метод “освобождаване с прогресия” се подават приложение №9 и приложение №10. Плащането на данъка по 
пронцип е до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода, но през 2021 г. крайният срок е 5 май 
заради великденските празници. 
Местните физически лица прилагат към годишната данъчна декларация доказателства за внесените в чужбина данъци и 
задължителни осигуровки. Изключение има, когато действащата СИДДО предвижда прилагане на метод “освобождаване 
с прогресия”. 
Облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и 
други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, 
определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за 
всяка конкретна сделка (чл.33, ал.3 от ЗДДФЛ). 
Реализираната печалба/загуба по ал.3 на чл.33 за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената 
на придобиване на финансовия актив. Когато финансови активи от един вид, издадени от едно лице, са с различни цени 
на придобиване и впоследствие се продава част от тях и не може да бъде доказано коя част се продава, цената на 
придобиване на всеки един от тях е средно претеглената цена, определена въз основа на цената на придобиване на 
държаните към датата на продажбата финансови активи от същия вид и издател. Определение за средно претеглена 
цена законодателят е дал в т.47 на пар.1 на ДР на ЗДДФЛ. 
Продажната цена включва всичко, придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната. 
Доходът по чл.33, ал.3 на закона е доход, подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. 
Размерът на данъка се определя, като общата годишна данъчна основа по чл.17 се умножи по данъчна ставка 10%. 
По втори въпрос 
Когато човек придобие акции на чуждестранна компания, е длъжен да декларира придобитите акции, като не дължи 
данък. Информацията за придобито имущество - притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска 
дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина, следва да се декларира от местните лица за данъчната 
година, когато са придобити. Декларират се с подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) и приложение №8, част I. 
При получаване на доходи от дивидент от чуждестранни компании следва да имате предвид, че същият е облагаем 
доход и подлежи на деклариране и облагане. Декларирането на доходи от чужбина, подлежащи на облагане с 
окончателен данък, се извършва с ГДД и приложение №8, част IV. Ако е удържан данък в чужбина, това се посочва в 
съответното приложение. При правилно облагане и удържане на данък в чужбина, в България лицето може да ползва 
методите за освобождаване от двойно данъчно облагане, “данъчен кредит” или “освобождаване с прогресия”, което 
зависи от съответната СИДДО с държавата на източник на дохода. 
Ако няма удържан данък в чужбина, лицето не ползва методи за освобождаване и дължи данък в България. Тогава в 
колона №5 на част IV на приложението се попълва код 3. 
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В случай на дължим данък, по принцип той се внася до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на 
дохода, но през 2021 г. крайният срок е 5 май. Ставката на данъка за доходите от дивидент е 5%. 
 
√ Данъчен консулт на "Труд": Продажба на дялове от фирма, придобити срещу имущество  
Много хора имат дялове от фирми, придобити чрез апортна вноска на недвижим имот в дружеството. При продажба на 
тези акции трябва да платят данък. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП 
за това какъв е редът за определяне на данъка в тези случаи. Допълнително разглеждаме облагането на доходи на 
собственици на гори. 
I Облагане на доходи след апорт на недвижим имот 
Гражданин има намерение да продаде дялове или акции, които са част от капитала на българско търговско дружество. 
Капиталът на дружеството е формиран от апорт на недвижимо имущество, придобито от гражданина като обезщетение 
срещу замяна на земя и вещни права върху нея съгласно договор за право на строеж със строителна фирма. Разходите за 
придобиване на апортираното имущество са документално доказани с издадени от строителя към физическото лице 
фактури за извършени строително-монтажни работи. Фактурите са платени от физическото лице чрез прихващане със 
същия по размер доход, който му е начислен от строителя и описан в справката по чл.73 от ЗДДФЛ. Поставен е следният 
въпрос: Как ще се определи данъчната основа на придобития доход от продажбата на дялове или акции в дружество, 
капиталът на което е формиран от апорт на недвижимо имущество? 
На основание чл.33, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни 
инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от 
реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните 
през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, 
като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. 
Съгласно чл.33, ал.5 от ЗДДФЛ продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, 
включително възнаграждение, различно от пари. При определянето на цената на придобиване следва да се имат 
предвид хипотезите на чл.33, ал.6, т.5 и т.9 от ЗДДФЛ, а именно цената на придобиване при продажба/замяна на акции 
или дялове, придобити чрез непарична вноска, е: 
- частта от непаричната вноска, вписана в учредителния договор, в дружествения договор или в устава на търговско 
дружество, съответстваща на продадените или на заменените акции и дялове - в случаите на направени непарични 
вноски в търговско дружество, когато вноската има за предмет имущество, доходите от продажбата или замяната на 
което са необлагаеми по смисъла на чл.13, ал.1 към датата на вписване на вноската в търговския регистър; или 
- документално доказаната цена на придобиване на имуществото - предмет на непарична вноска в търговско дружество - 
в случаите на продажба или замяна на акции и дялове, получени за направени непарични вноски в търговско дружество, 
с изключение на случаите по чл.33, ал.6, т.5 от ЗДДФЛ. 
Предвид цитираните разпоредби, водещо значение при определяне на цената на придобиване на въпросните 
акции/дялове има данъчното третиране на апортираното имущество към датата на вписване на вноската в търговския 
регистър, а именно дали към датата на апортиране то може да бъде освободено от облагане по силата на чл.13, ал.1 от 
ЗДДФЛ или не. Тъй като в конкретния случай става въпрос за недвижимо имущество следва да се имат предвид 
разпоредбите на чл.13, ал.1, т.1, букви “а” или “б” от закона. На това основание не са облагаеми доходите, придобити 
през данъчната година от продажба или замяна на: 
- един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали 
повече от три години; 
- до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на 
придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години. 
В случай че към датата на вписването на непаричната вноска в търговския регистър може да бъде приложена една от 
двете хипотези спрямо недвижимото имущество, предмет на вноската, цената на придобиване на въпросните акции или 
дялове ще бъде равна на частта от непаричната вноска, вписана в учредителния договор, в дружествения договор или в 
устава на търговско дружество, съответстваща на продадените или на заменените акции и дялове. 
В случай че към датата на вписването на непаричната вноска в търговския регистър не може да бъде приложена нито 
една от двете хипотези на чл.13, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ, цената на придобиване на акциите/дяловете ще е равна на 
документално доказаната цена на придобиване на имуществото - предмет на непарична вноска. Следва да имате 
предвид, че данъчният закон не дава специално определение на понятието “документално доказана цена на 
придобиване”, но в общия случай това е цената, посочена в документа/документите, с които е придобито съответното 
имущество. 
II Доходи на собственик на гора 
Собственик на горски имоти е сключили договор с юридическо лице за възлагане на стопанисването, ползването и 
усвояването на горски площи. Задължение на дружеството е да извършва подбор, селекция, сеч, извоз и продажба на 
дървен материал. Разходите по трасиране, маркиране на насажденията и други са за сметка на собственика на гората. 
Заплащането е разликата между продажната цена на дървения материал и извършените разходи от изпълнителя- 
дружеството и неговото възнаграждение. Поставен е въпросът полученият доход как следва да се отрази в годишната 
данъчна декларация - като доход от наем по реда на чл.31 или като доход от горско стопанство по чл.29, ал.1, т.2, б. “а” 
от ЗДДФЛ с 40% нормативно признати разходи? 
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Съгласно чл.12, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) облагаеми са доходите от 
всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са 
необлагаеми по силата на закон. 
Доходите от дейности в областта на горското стопанство попадат в обхвата на доходите от друга стопанска дейност, 
посочени като отделен вид в чл.10, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ, а доходите от наем са визирани отделно в разпоредбата на чл.10, 
ал.1, т.4. Разграничаването на видовете доход е обвързано с различния ред, по който се формира облагаемият доход, т. 
е. има водещо значение за целите на данъчното облагане. 
Дейностите, попадащи в обхвата на горското стопанство, са изброени в група А от КИД-2008, както следва:  
- Възпроизводство на гори; 
- Дърводобив; 
- Спомагателни дейности в горското стопанство. 
Собствениците на гори са задължени да се грижат за възпроизводството им, като в тази връзка извършват отгледни, 
санитарни или възобновителни сечи. Предполага се, че ако собственикът не разполага със собствени ресурси би могъл да 
извърши необходимите сечи единствено чрез договор за възлагане. Според условията на приложения към преписката 
договор, “всичкият изсечен дървен материал” за срока на договора се изкупува от изпълнителя по договора за 
възлагане. 
Собствениците на горски територии трябва да упражняват правото си на собственост върху тях по начин, който не 
влошава състоянието им и не причинява вреда на други собственици или на обществото (чл. 29 от Закона за горите). 
В конкретния случай доходът, придобит от физическото лице, следва да се третира като доход от горско стопанство, т. е. 
при определянето на облагаемия доход да се прилагат разпоредбите на чл.29 от ЗДДФЛ. В този смисъл и доколкото 
получаваните от физическото лице суми са придобити в изпълнение на задълженията му, касаещи възпроизводството на 
горите, същите не следва да се третират като доходи от наем на гора. 
 
√ ЕП предлага Русия да бъде изключена от SWIFT и преустановяване на строителството на „Северен поток 2“ 
Европейският парламент разработи проекторезолюция, която предвижда мерки за въздействие върху Русия, в случай че 
„тя не спре ескалацията на конфликта в югоизточната част на Украйна“, съобщава вестник „Коммерсант“. 
В документа се предлага при усложняване на ситуацията Русия да бъде изключена от международната платежна система 
SWIFT, да се спре изпълнението на проекта за газопровода „Северен поток 2“ и да се въведат санкции за престъпления, 
свързани с корупция, включително срещу „руски олигарси“.  
„ЕП съжалява за сегашното състояние на отношенията между ЕС и Русия, породено от руската агресия и продължаваща 
дестабилизация в Украйна, враждебното поведение спрямо държавите-членки на ЕС“, се казва в документа. 
Върховният представител на ЕС по външните въпроси и политиката за сигурност Жозеп Борел се обърна към ЕП. Една от 
темите на речта му бяха отношенията на ЕС с Русия. Дипломатът заяви, че самата Русия се стреми да засили 
конфронтацията с Общността и призова Брюксел да се подготви за „трудни моменти“ в двустранните отношения. 
Припомня се, че по-рано за изключването на Русия от SWIFT настояваше Украйна. Москва многократно е заявявала, че 
разполага с база за създаването на аналогична междубанкова система. 
 
Cross.bg 
 
√ Екатерина Захариева: Ние искаме да развиваме туризъм с Русия и равнопоставени отношения  
Ние изгонихме доста руски дипломати през последната година и половина - осем за по-малко от година и половина. В 
момента правим анализи и ще обявим скоро своето решение. Но така или иначе ние реагираме, когато считаме, че имат 
неприемливи и неприятелски действия на територията на Република България. Това каза в сутрешния блок на Нова 
телевизия „Здравей, България" Екатерина Захариева, вицепремиер и министър на външните работи в оставка. Ние 
искаме да развиваме туризъм с Русия и равнопоставени отношения, но категорично това не трябва да става на цената на 
националната сигурност на България, допълни тя. Ще имаме много сериозен разговор с посланика на Русия в България 
по повод изнесените данни от прокуратурата, че разследва руска следа във взривовете в заводи за боеприпаси у нас. 
Прокуратурата сравнява четири случая на такива взривове у нас, при които е забелязано сходство. Те са станали през 
последните 10 години. 
Българските служби - и ДАНС, и прокуратурата работят по различните казуси. Не е тайна, че Русия прави всичко 
възможно да предотврати сътрудничеството в областта на отбраната, не само продажба на оръжия на Украйна, на всички 
държави членки на ЕС, коментира още Екатерина Захариева. 
Запитана откога знае, че прокуратурата работи в тази посока, тя отговори, че от вчерашния ден. Няколко дни преди това 
те изискаха документи от МВнР. Знам, че работят от доста време и с чешките служби. Разкритието там със сигурност е 
станало повод да се вгледат тук и да се търси връзка с други казуси в България". 
 
√ Столична община напомня, че до 5 май плащаме данък сгради и МПС с 5% отстъпка  
До 5 май е срокът, в който столичани могат да ползват 5% отстъпка за данък сгради и данък МПС, при условие, че цялата 
дължима сума се внесе наведнъж. 5 май е и крайният срок за първата вноска на такса битови отпадъци, ако не искате да 
ви се начисляват законните лихви за закъснение. 
Срокът за 5% отстъпка за местните данъци и първата вноска на такса смет по принцип е 30 април, но тази година е 
удължен с 5 дни заради Великденските празници, обясниха от дирекция "Общински приходи" на Столична община. 
Ако собствениците плащат местните си данъци и такси на части, крайните срокове за това, без да им се трупат лихви са: 
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- Данък недвижими имоти и данък МПС: 30 юни - първа вноска и 1 ноември - втора вноска. 
- Такса битови отпадъци - четири вноски: 5 май, 30 юни, 30 септември и 30 ноември. 
Най-удобният начин за плащане на местните данъци и такси е през електронния портал на Столична община 
https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf . Там всеки собственик на имот или автомобил в София може да 
направи и справка какви задължения има към общинския бюджет. 
 
√ Путин обеща на Индия спешна помощ срещу коронавируса  
Руският президент Владимир Путин обеща на индийския премиер Нарендра Моди спешна хуманитарна помощ, в 
момент, когато Индия се изправя пред сериозен ръст на случаите на заразени с коронавируса, предаде Франс прес. 
Владимир Путин информира Моди за "решението да се предостави на Индия спешна хуманитарна помощ" от общо над 
22 тона материали, се казва в изявление на Кремъл след телефонен разговор между двамата лидери. 
Руската помощ ще включва 20 машини за производство на кислород, 75 апарата за изкуствено дишане, 150 медицински 
монитора и 200 000 опаковки лекарства, съобщава Кремъл. 
Помощта ще бъде изпратена още днес. В отделно изявление на руското министерство на индустрията се уточнява, че 
Русия изпраща лекарството фавипиравир - антивирусен препарат, използван за лечение на леки форми на коронавируса. 
Путин и Моди са обсъдили и руската ваксина Спутник V. Вече бяха сключени споразумения за производството на над 850 
милиона дози от нея в Индия. Индийската здравна система е подложена на натиск заради коронавирусната епидемия. 
Има недостиг на болнични легла в болниците, на кислород и на жизненоважни медикаменти. Резкият скок в броя на 
случаите на зараза се приписва на нов вариант на коронавируса и на мащабни политически и религиозни събирания в 
последно време, припомня АФП. Броят на смъртните случаи от Ковид-19 надхвърли днес 200 000, като за първи път бяха 
регистрирани над 3000 жертви за 24 часа. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- След оповестените от прокуратурата съмнения за участие на руски граждани в инциденти с взривове в оръжейни 
складове у нас и реакцията на Русия - какво следва. В студиото зам.-министърът на външните работи Георг 
Георгиев; 

- Има ли дупка в бюджета и какво съдържа планът за възстановяване и устойчивост - гост председателят на 
финансовата комисия в парламента Георги Ганев; 

- Какви нарушения са открити в ТЕЦ Брикел и ще има ли санкции - в студиото министърът на екологията в оставка 
Емил Димитров; 

- За ползата от ваксините и политиките за опазване на имунното ни здраве - в студиото проф. Елисавета Наумова, 
председател на Българската асоциация по клинична имунология; 

- След оттеглената оставка на Борислав Михайлов - кой ще ръководи българския футбол - говори вицепрезидентът 
на футболната централа Атанас Фурнаджиев; 

- Какви са християнските традиции на Велики четвъртък; 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Има ли руска следа във взривовете на заводи за боеприпаси у нас и защо посланичката на Москва е извикана за 
изслушване във външното ни министерство? Говори вицепремиерът Екатерина Захариева; 

- Проверка на NOVA - безвредни ли са оцветителите в боите за яйца? Какво показват лабораторните тестове?; 
- Сигнал за мизерия в COVID отделението на общинска болница в Пловдив. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Мая ще чисти първо шефове на болници. Кои и защо?; 
в. 24 часа - стр. 1, 6-7 - Забавната 7/8 рязко стана партийна с 1-минутни речи срещу властта на водещите, Слави на запис и 
парламент на живо; 
в. Монитор - стр. 1, 9 - Купуваме къща край София на цената на апартамент; 
в. Монитор - стр. 1, 4 - Според разпоредбите на Конституцията: Президентът със 7 дни срок да връчи третия мандат; 
в. Телеграф - стр. 1, 4, 5 - Возят бежанци в катафалки и линейки; 
в. Труд - стр. 1,3 - Парламентът пред разпад; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 4-5 - Докато ИТН на Слави връща мандата, защото не иска със "системните", те му разтуриха парламента; 
в. 24 часа - стр. 8 - Кварталите на София с енергийни паспорти; 
в. 24 часа - стр. 10 - БСП, ДБ, хората на Слави и Мая в правната комисия закриха спецсъда и спецпрокуратурата; 
в. 24 часа - стр. 12 - Почти всеки втори българин не може да посрещне непредвиден разход; 
в. Монитор - стр. 2-3 - Свещи от магазините за левче подбиват цените за Великден; 
в. Монитор - стр. 5 - От МЗ съобщиха: 26 зелени коридора в страната ще ваксинират с Pfizer през празниците; 
в. Монитор - стр. 7 - Разследват руска следа при 4 взрива във военни заводи; 
в. Труд - стр. 4 - Внасяме "Спутник V" преди Европейския съюз; 
в. Труд - стр. 13 - 20 влака от София с нови разписания; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - стр. 1, 16-17 - Левон Хампарцумян, председател на Българския форум на бизнес лидерите: Проста и 
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справедлива среда за бизнес, в която няма как да не спазваш правилата - това трябва да е дългосрочната ни цел; 
в. Монитор - стр. 11 - Доц. Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор: Ако има покачване на заразените, може да 
се върнат част от мерките, дори в по-тежка форма; 
в. Телеграф - стр. 13 - Архимандрит Никанор, игумен на Църногорския манастир: Чудото на Възкресението е основа на 
нашата вяра; 
в. Труд - стр. 10, 11 - Доц. д-р Валентин Вацев пред "Труд": Изборите не можаха да легитимират политическата класа в 
България; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - стр. 15, 16 - 19 депутати от всички 2400 след 1990 г. - толкова с гласовете от чужбина; 
в. Монитор - стр. 10 - По-внимателно със свещите!; 
в. Телеграф - стр. 12 - Задаващото се безвластие ще е рай за каналджиите; 
в. Труд - стр. 1, 9 - Семантика на лъжата или защо либералното е антипод на свобода. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 29 април 
София 

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

обстановка и противоепидемичните мерки.  
- От 10.00 часа чрез платформата Zoom ще се проведе онлайн брифинг за представяне на резултатите от 

изследване на взаимодействието между тютюнопушенето и младежите. 
- От 11.00 часа в БТА ще се проведе пресконференция за представяне на нов инвеститор в курортен комплекс 

„Алепу Вилидж". 
- От 11.00 часа на пл. „Славейков" ще се състои Детски великденски празник, посветен на предстоящите 

великденски празници. 
- От 12.00 часа на пл. „Славейков" артистите от театър „Възраждане" ще изпълнят великденска версия на 

популярния спектакъл за деца „Червената шапчица". 
- От 14.00 до 18.00 ч. в галерийното пространство при Триъгълната кула на Сердика, филиал на Регионален 

исторически музей - София, с вернисаж ще бъде открита авторската изложба на Велизар Димитров „Европа - 
дигитални трансформации". 

*** 
Благоевград 

- От 10.00 часа пред Младежкия дом ще се проведе Великденска работилница за деца, в която ще се изработва 
великденска украса. 

*** 
Бургас 

- От 10.00 ч. на пристанище „Бургас" министърът на транспорта в оставка Росен Желязков ще участва в 
официалното откриване на официално Конгресен център - Бургас. 

- От 11.30 ч. министърът на транспорта в оставка Росен Желязков ще присъства на пускането в експлоатация на 
обновената жп гара „Карнобат". 

- От 18.00 часа в Конферентната зала на ет. 3 в Центъра за съвременно изкуство и библиотека ще започне 
премиерата на филма „Озарение" за поета Христо Фотев. 

*** 
Видин 

- От 9.00 часа във всички храмове в града ще бъдат отслужени света Василиева Литургия и Велик маслосвет. 
- От 11.00 часа в двора на ОУ „Иван Вазов" ще се състои тържество по случай патронния празник на учебното 

заведение. 
*** 
Генерал Тошево 

- От 10.00 часа в лесопарка ще се проведе инициатива за пролетно почистване на града. 
*** 
Добрич 

- От 17.30 часа във фоайето на концертна зала „Добрич" ще бъде открита изложба на сувенири, изработени от 
потребителите на социалните услуги в Добрич. 

*** 
Ловеч 

- От 10.00 часа в салона на читалище „Наука-1870" ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Пловдив 

- От 11.00 часа в Стария град, пред фонтана в центъра на Пловдив, в ЦарСимеоновата градина, до Джумаята и в кв. 
"Капана" танцьори ще покажат пет от най-популярните стилове танци чрез флашмоб. 

- От 11.00 часа в МБАЛ „Медлайн" ще се проведе церемония по даряване на линейка на болницата от Велик 
Приорат България на Суверенен Орден на Св. Йоан от Йерусалим, Рицари на Малта. 
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*** 
Разград 

- От 12.00 часа пред Общински културен център ще се състоят Великденски концерт на съставите на ЦПЛР ЦРД и 
боядисване на великденски яйца. 

- От 19.00 часа в зала „Филхармония" ще се състои Великденски концерт от произведения на Хендел, Хайдн, Бах, 
Пахелбел, Ленард Коен, Уебър и „Amazing Grace". 

*** 
Стара Загора 

- От 9.00 часа в зала „П. Р. Славейков" ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Хасково 

- От 13.00 часа в залата на 2-рия етаж в Общината ще се проведе Информационен ден за проект „Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4". 

*** 
Шумен 

- От 9.00 часа в зала „проф. Венета Вичева" на Общината ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
- От 9.00 часа в двора на Ганушевата къща на ул. „Цар Освободител" 152 ще се проведе Великденска работилница 

за деца. 
- От 11.00 часа в Пречиствателната станция за отпадъчни води ще бъде представена иновативна оптична UV 

технология, която дава възможност за мониторинг в реално време на органичните замърсители във водите. 
 

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

