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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Сега 
 
√ Оферта от БДЖ: Работите при нас 5 г., не плащате такса във ВУЗ 
816 студенти ще могат да завършат висшето си образование безплатно  
"Булгартрансгаз", "Български пощи", "Винпром АД", ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД, Националната електрическа компания, 
"Джи Пи Груп", "Аджибадем Сити клиник", БДЖ, "Монтюпе" и т.н. - това са само част от 146-те работодатели, които ще имат 
право да сключват договори със студенти, на които да осигурят стаж и работно място след успешното им завършване. Те 
от своя страна ще бъдат длъжни да останат да работят във въпросната фирма поне 5 г., но пък и ще бъдат освободени 
частично или напълно от плащане на такси през този период. Това става ясно от проект на Списък с въпросните 
работодатели, предложен от просветното министерство. Най-многобройни в него са болниците. Сред избраните 
предриятия са още Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ), Националният център по 
трансфузионна хематология - София, "Плевен мес", "Хлебозавод" АД, "Бисер Олива" АД, ВИК-дружествата и др. 
Възможността за сключване на договори между работодател и студент бе регламентирана в закона за всишето 
образование през 2020 г. В началото на 2021 г. МС прие наредба за конкретните условия, по които да става това, а сега със 
Списъка се конкретизират самите работодатели, които ще могат да се възползват от новата мярка. 
Различните министерства у нас и работодателските организации са поискали в списъка да се включат над 200 
работодатели, но МОН е одобрило 146 от тях, предложени от 7 министри - на икономиката, 
здравеопазването, енергетиката, регионалното развитие, земеделието, транспорта и на околната среда (останалите не са 
били подкрепени от ресорните министри). За тях е заявена необходимост от 816 специалисти от най-различни сфери - 
медицина, биотехнологии, инженерство, електротехника, металургия, мехатроника и др., т.е. толкова на брой студенти ще 
могат да завършат университет безплатно. 
Здравният министър например е предложил 61 болници (държавни и частни) със заявен недостиг основно на лекари, 
медицински сестри и акушерки, като просветния министър обръща внимание, че в предложението му няма нито една 
болница от Варна. МБАЛ - Добрич например е заявила нужда от 10 студенти, следващи в специалностите медицина, 
медицинска сестра, акушерка и рентгенов лаборант. Болницата в Шумен търси да назначи 10 души, тази в Търговище - 12 
и т.н.  
Образователният министър предлага в Списъка да бъде включен и Националният институт по метеорология и хидрология 
(НИМХ), заявил недостиг за специалисти от 5 различни специалности - астофизика, астрономия и метеорология, 
хидротехническо строителство, управление на водните ресурси и хидрогеология. "През последните 20 г. броят на 
завършващите студенти от специалностите, посочени от НИМХ, всяка година намалява, което води до ситуация, в която 
учените и специалистите, които се пенсионират от института, да са повече от завършващите съответните специалности. 
При продължаване на негативната тенденция има опасност след около 10 г., поради липса на кадри, НИМХ да бъде 
принуден да прекрати дейностите си, сред които е и поддържането на националните системи за ранно предупреждение 
за опасност от природни бедствия", мотивира се Красимир Вълчев. 
Икономическият министър е подкрепил изцяло предложението за работодатели на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България, като общо той е предложил 39 работодателя - сред тях са завод "Арсенал", Вагонен завод - 
Интерком, Винпром АД, Геотехинженеринг ООД и др. 
Транспортният министър пък е включил в предложението си част от работодателите, включени и в заявката на 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. По негово предложение в списъка е и НКЖИ, която 
търси най-много студенти - 38 на брой, обучаващи се по специалностите транспортно строителство, електроенергетика и 
електрообзавеждане, комуникационна и осигурителна техника, технология и управление на транспорта.  
Останалите ведомства са включили в предложенията си частни и държавни дружества от всички части на България.  
 
Банкеръ 
 
√ Пътят на Плана за възстановяване - от Банкя до Брюксел  
"Избори 2021: Битката е кой ще разпределя 29 млрд. евро от ЕС" през следващия програмен период. Към днешна 
дата публикуваната на 8 януари под това заглавие статия в banker.bg става все по-актуална. Близо месец след 
изборите се видя, че националния план за възстановяване на държавата не е насочен към бизнеса, който създава 
БВП, но към сектори, в които отиващото си правителство е пробило дупки като пробойни и за да бъдат запушени 
ще се ползват европейските пари. 

http://file/C:/Users/User/Downloads/spisuk_rabotodateli_ZVO_rMS-Pril_29042021%20(2).pdf
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Изненадващото е, че почти една трета от 12.5 млрд., предназначени за възстановяване са насочени към държавни 
структури и проекти, а за останалите битката ще бъде всекидневна и ще се предава от едно правителство към друго, без 
да е ясно чии интереси ще надделеят. Ако такъв план попадне за оценка в училище няма да получи повече от четворка и 
то заради мащабността на съпътстващия материал.  
Свръх изненадващото в случая е, че партиите от АнтиГЕРБ в новия парламент незнайно как и защо стигнаха до извода, че 
е добре той все пак да бъде изпратен в Брюксел до 30 април. 
Все пак в последните няколко дни, след немалко препирни, Възстановителният план извървя пътя от точка А до точка Б 
по един твърде скандален начин - със забрана от Борисов той да бъде представен в парламента, с последващо негово 
решение вицепремиерът Дончев да го представи в парламента, със заканите планът да бъде оттеглен и с впечатляващия 
обрат от 28 април той да бъде пренасочен към Брюксел от сегашното правителство в оставка. Това е сбитият преразказ на 
търгашеските схеми довели до крайното решение. 
Някак символично точка А в пътя на плана се оказа Банкя, а точка Б - Брюксел. И типично български - пътят е осеян с 
дупки, от които може да ти паднат пломбите. И пак типично по нашенски, още преди да сме изпратили въпросния план 
се заговори за неговия ремонт, но на този етап най-важното за всички партии се оказва "да се вземат едни пари 
възможно най-бързо". 
На редовното заседание на Министерския съвет на 28 април, което забележете, се проведе в дома на Бойко Борисов, бе 
взето решение Планът за възстановяване да бъде изпратен на Европейската комисия с една уловка - за процедура по 
предварителна проверка от страна на ЕK. Тази възможност бе очертана ден по-рано (на 27 април), когато вицепремиерът 
Томислав Дончев бе изслушан от Комисията по бюджет и финанси в парламента. Пред нея Дончев разясни в детайли  
за каква процедура става въпрос  
- тя не е обвързваща и може да продължи около 2-3 седмици. Ако всичко мине гладко и ЕК не поиска редакции, след 
това Планът за възстановяване може да бъде внесен официално в Европейската комисия и да започне същинската му 
оценка. Някои депутати обаче заподозряха, че това само ще забави процеса по предаването на плана в ЕК.  
Иначе дебатът по възстановителния план мина на доста професионално ниво в Бюджетната комисия и без излишно 
политиканстване, което бе приятна изненада на фона на цирка, разиграван обичайно пред медийните обективи.  
Изложението на вицепремиера в оставка започна с конкретни числа. 
България получава достъп до 50 млрд. лева  
от Европейския съюз до 2030 г., а Планът за възстановяване и устойчивост е само една четвърт от този разполагаем 
ресурс. В отговор на множеството критики към отделните проекти в плана, например колосалните средства, които се 
планира да бъдат изсипани в държавни фирми и въглищни централи, Дончев посочи, че не може Планът за 
възстановяване да се гледа самостоятелно. Той е подготвен така, че да се комбинира със средствата от фондовете - 
Фонда за справедлив преход и останалите инструменти.  
Недоумение предизвика фактът, че засега  
България не планира да се възползва от нисколихвените заеми, 
до които получава достъп. Въпреки че ако сте слушали безкрайните хвалби на премиера в оставка Борисов, сме 
шампиони в ЕС по най-нисък дълг и дефицит. 
"Голямата драма" бе около това дали Планът да бъде изпратен е ЕК от сегашното правителство в оставка до 30 април, 
което се оказа "инструктивна дата" или на по-късен етап. Опонентите на ГЕРБ - "Има такъв народ", БСП, ДПС, 
"Демократична България" и "Изправи се, мутри вън" обаче настояха всичко да се случи възможно най-бързо. 
Играта на котка и мишка продължи по темата дали парламентът да излезе с решение, което да задължи правителството 
да внесе своя план навреме, но в крайна сметка Томислав Дончев каза, че е видял достатъчно "подкрепа" сред 
останалите партии и вече е готов да предприеме тази стъпка. Странното е, че този на практика безплоден спор се 
проведе, след като в типичния стил премиерът в оставка Борисов обявява в аванс намерението си да изпрати Плана за 
възстановяване в ЕК (рязко променяйки позицията си по темата) на който фон дебатиращите в парламента изглеждат 
абсолютно ненужни.  
От своя страна  
бизнесът директно постави искането си 
да получи повече средства по Плана за възстановяване. За представителите на работодателските организации бе 
пояснено, че за иновации в предприятията са предвидени 900 млн.лева. И всеки един бранш може да кандидатства за 
тях, въпреки че не е назован конкретно в документа.  
Категорично бе искането на синдикатите и бизнеса да няма излишно размотаване и политиканстване по темата и да се 
направи така, че първите плащания да потекат към страната ни възможно най-скоро. 
"Не е все едно кога дървото ще започне да дава плод. Още на 11 март президентът Байдън подписа плана за 
възстановяване на САЩ на стойност 1.9 трилиона долара, т.е. там вече втори месец този план се изпълнява. 
Очаква се 6% ръст на БВП. Китай вече отбеляза 18% ръст на БВП, а в Европа все още обсъждаме плана.", акцентира 
председателят на АИКБ Васил Велев. Именно той напомни искането на бизнеса предвидените 900 млн. лв. да бъдат 
удвоени, но и да бъдат насочени към реалния сектор, към съществуващите компании, тези които плащат данъци, пълнят 
хазната, плащат заплати. 
Като допълнение Красимир Дачев от БТПП напълно резонно напомни на политиците, че "те идват и си отиват, но накрая 
бизнесът плаща сметката", така че Планът за възстановяване не бива да се свързва с никаква "политическа отговорност". 
Както стана дума, за редакция на плана се говори още отсега - преди ЕК да се произнесла по него. Затова е почти сигурно, 
че драмата не е изчерпана. И някак няма как да не повторим, че залогът и на задаващите се предсрочни парламентарни 
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избори отново ще е: кой да разпределя 29 млрд. евро от ЕС и чии обръчи от фирми ще са най-облагодетелствани от 
щедростта на новата власт.  
 
Флагман.бг 
 
√ Нощният ток по-скъп от дневния  
Според Румен Радев, зам.-председател на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), не е логично цените да са 
високи при пълни язовири, а също и при слънчево време и вятър 
От началото на април се наблюдава парадокс на енергийната борса – за уикендите цената на извънпиковата (обикновено 
за времето късно вечер и през нощта) е по-висока, отколкото на пиковата (дневната). Това сочи справка в сайта на 
Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 
Според Румен Радев, зам.-председател на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), не е логично цените да са 
високи при пълни язовири, а също и при слънчево време и вятър. По думите му една от причините за високите котировки 
е, че големите базови производители на електроенергия в България така и не са се научили да излизат в планов ремонт. 
„Когато това става, започват драми на пазара. При изключването на единия от блоковете на АЕЦ за ремонт сега се получи 
дори парадокс на енергийната борса – токът извън пиковите часове, и то в почивни дни, да бъде по-скъп, отколкото за 
пиковите“, коментира той. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
БНТ 
 
√ Започват консултациите при президента за състава на Централната избирателна комисия  
В Президентството започват консултации с парламентарно представените партии и коалиции, свързани с измененията в 
Изборния кодекс, гласувани от 45-ото Народно събрание. Според тях президентът трябва да назначи новите 15 членове на 
Централната избирателна комисия. 
Мандатите са разпределени по следния начин: ГЕРБ-СДС има четирима представители в изборния орган, с по трима са 
"Има такъв народ" и БСП, по двама имат ДПС и коалицията "Демократична България" и един представител ще има 
"Изправи се! Мутри вън!". 
На консултациите държавният глава ще се запознае с предложените от всички политически сили в парламента членове на 
ЦИК. Румен Радев вече издаде указ, с който утвърди правилата за провеждането им и процедура за назначаване на състава 
на Централната избирателна комисия. Публичното изслушване на номинираните членове ще започне от 14.00 часа на 
"Дондуков" 2. 
 
√ Обсъждат в НС предложението за 1 лев партийна субсидия  
Депутатите се събират в парламента за първия си работен ден след Великден. В проекта за седмична програма за днес и 
петък са включени промените в Закона за политическите партии, внесени от "Има такъв народ", които предвиждат 
намаляване на годишната партийна субсидия от 8 на 1 лев за действителен глас. 
От "Изправи се! Мутри вън!" предлагат промени в Закона за извънредното положение - добавката от 50 лева към пенсиите 
да се изплаща до края на годината и да се спрат принудителните действия по събиране на публични вземания от 
гражданите по време на пандемията. От "БСП за България" искат промяна на Кодекса за социално осигуряване, с която се 
предвижда преизчисляване на старите пенсии от 1 юли тази година. 
В дневния ред са включени и два проекта на решения. Единият на "Демократична България" - за създаване на временна 
комисия за проверка на строежите и обектите на територията на лесопарк "Росенец". Другият на БСП - с който да се 
възложи на Министерския съвет да осигури достъп на българските граждани до руската ваксина срещу COVID-19 "Спутник 
V". 
 
√ Вицепремиерът Николова: СПА курортите са пълни  
СПА курортите са пълни, хората съчетават различни форми на туризъм, като спа, балнео и уелнес, поклоннически, еко, 
селски и преходи. Това установи вицепремиерът и министър на туризма в оставка Марияна Николова по време на 
посещението си във Велинград и района. 
Тя посочи още, че гостите са основно българи, избрали почивните дни по време на празниците за посещение и пътувания 
във вътрешността на страната. Според нея хубавото време и поредицата от почивни дни ще допринесат за добро начало 
на летния сезон, който стартира на 1 май. 
Министър Николова припомни, че все още туризмът работи в условия на епидемична обстановка и е важно да се спазват 
единните правила и указания, които Министерството на туризма и здравните власти разработиха, за да гарантират 
безопасността на туристите. Призова и посетителите да спазват здравните препоръки и мерки, за да бъде престоят им 
пълноценен и спокоен. 
Полагаме максимални усилия, за да подпомогнем дейността на бизнеса и туристите да са спокойни за своето здраве по 
време на посещенията си, коментира вицепремиерът. Категорична е, че ще продължи стриктният контрол за спазване на 
всички указания в местата за настаняване, изхранване и на морските плажове. 



4 

 

 
√ Една четвърт от населението на ЕС е поне с по една доза ваксина срещу COVID-19  
Резултатите показват, че Европа сега напредва с ваксинации след объркания старт през първото тримесечие, което беше 
лишено от дози поради недостиг на доставки от "Астра Зенека". Днес към обяд 25,1% от населението на ЕС от 446 милиона 
са получили поне една инжекция, според AФП, обобщила официалните здравни данни от всяка държава от ЕС. 
„Ваксинацията набира скорост в целия ЕС: току-що преминахме 150 милиона ваксинации“, написа туит Фон дер Лайен. 
"Една четвърт от всички европейци са получили първата си доза. Ще имаме достатъчно дози за ваксиниране на 70% 
от пълнолетните в ЕС през юли." 
Събраните данни на AФП показват, че 112 милиона души в Европа са получили поне една инжекция, като са приложени 
над 153,8 милиона дози. Най-малко 41,9 милиона души са били напълно ваксинирани, което възлиза на 9,4 процента от 
населението. Засиленото темпо означава, че ЕС може да очаква да види 70 процента от своите 365 милиона пълнолетни 
имунизирани до края на юли. 
Докато ЕС сега се придвижва напред с програмата си за ваксинация, той все още изостава от богатите страни, САЩ и 
Великобритания, в прилагането на инжекции. И тримата инвестираха средства през миналата година, за да осигурят достъп 
до обещаващи ваксини. В САЩ има 31,9 процента от населението си напълно ваксинирани. Във Великобритания това е 
22,8 процента. Израел, който е ръководил света, има 58,5% от относително малкото си население, напълно ваксинирани. 
 
БНР 
 
√ Нарастване на производствените цени през март с 1,4% на месечна и с 6,8% на годишна база  
С 6,8 на сто се увеличава общият индекс на цените на производител през март спрямо същия месец година по-рано, сочат 
данните на Националния статистически институт. Това представлява най-силно нарастване на производствените цени от 
юни 2018 г. насам. 
На годишна база най-голям ръст е отбелязан при добивната промишленост – над 20,5 на сто, в преработващата 
промишленост - с 8,2% и и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,9 на ст. 
Намаление на производствени цени има при текстилните изделия с изключение на облекло (с 2,3%) и при производството 
на компютърна техника, електронни и оптични продукти (с 0,9%), докато по-значителен ценови ръст с 37,9% има при 
производството на основни материали, с 8% при производството на химични продукти и с 5,8% на хранителни продукти. 
На месечна база спрямо февруари тази година производственият индексът бележи ръст от 1,4 на сто, като повишение е 
регистрирано в преработващата промишленост - с 2,1%, и в добивната промишленост - с 1,6%, а намаление е отчетено при 
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,7 на сто. 
 

Промяна на производствените цени (г./г.) 

 
 
 
√ МФ: Намаляване на фискалния резерв до 7,9 млрд. лева към края на март  
Фискалният резерв спадна до 7 милиарда и 900 милиона лева към края на март, сочат данните на Министерството на 
финансите. 
За април от ведомството обаче очакват 115 млн. лева излишък в държавния бюджет, въпреки че март завършва с минус в 
хазната от повече от 600 млн. лева. 
Фискалният резерв продължава да намалява, като към февруари беше 8,8 млрд. лева, а към края на март е с 900 милиона 
лева по-нисък, става ясно от данните на финансовото министерство.  
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към март 2021 г. е отрицателно в 
размер на 619,4 млн. лв. 
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Приходите в държавната хазна са по-високи през първото тримесечие на годината спрямо същия период година по-рано, 
въпреки че тогава през 2020 г. пандемията от Covid-19 тепърва започваше. Разходите към края на март са значително по-
високи спрямо миналогодишните, но това се дължи основно на мерките за овладяване на последиците от 
противоепидемичните ограничения и в отговор на необходимостите на здравната система. 
Над 11,3 млрд. лева са постъпленията в държавната хазна към края на март, което е с 340 млн. лева повече спрямо първото 
тримесечие на 2020 година.  
В същото време разходите за периода от януари до март надхвърлят 11,9 млрд. лв. спрямо 9,5 млрд. лв. година по-рано. 
Министерството на финансовите очаква по-добра картина през април с оглед на изместването на сроковете за плащане на 
корпоративния данък. На база на предварителни данни и оценки се очаква положително бюджетно салдо по 
консолидираната фискална програма за първите четири месеца на годината в размер на 115,4 млн. лева. 
В същото време социалните и здравноосигурителните плащания от хазната растат. Само добавките от 50 лева към пенсиите 
струват 420 милиона лева от началото на годината до април. 
 
√ Близо 9 млрд. лева са разсрочените кредити към края на март 
Над осем милиарда и 900 милиона лева е общият размер на разсрочените кредити към края на март, когато изтече срокът 
за искане за частичен мораториум върху задълженията. Това става ясно от месечния бюлетин за състоянието на банковата 
система, публикуван от БНБ. 
В края на март приключи срокът, в който банките могат да се произнесат по последните искания на клиенти за частично 
или пълно разсрочване на кредитите им заради пандемията от Covid-19. 
Практически самото разсрочване може да продължи най-късно до края на декември - или девет месеца от договярането 
между банката и конкретния клиент. Брутният размер на необслужваните кредити в системата вече е под 5 милиарда и 
700 милиона лева. За сравнение, към края на декември показателят е малко над тази стойност. 
Печалбата в банковата система е 349 милиона лева към края на март, като година по-рано, още преди пандемията 
сериозно да се отразила на икономиката и финансовата система, печалбата е била под 300 милиона лева. 
 
√ Природният газ поскъпва с 14%, реши КЕВР 
От 1-ви май газът поскъпва с 14% и през този месец един мегават час ще се продава за 37, 71 лева, реши окончателно 
Комисията за енергийно и водно регулиране. Това се дължи на скока на цената на европейските борси през този месец. 
Промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на парното, топлата вода и тока и те остават 
непроменени, уточняват от КЕВР. 
Предварителната заявка предвиждаше 8-процентен скок. По време на общественото обсъждане на цените преди дни 
изпълнителният директор на "Булгаргаз" Николай Павлов обясни: 
„Тенденцията „Булгаргаз“ да предлага по-ниска цена на природния газ в сравнение с цените на европейските пазари ще 
продължи през май и през следващите месеци, като от нашите предварителни калкулации цената ще бъде около 10-11% 
по-ниска в сравнение с цените на европейските газови пазари“. 
 
√ До 5 май плащаме с отстъпка данъка на сградите и автомобилите  
До 5 май е срокът, в който софиянци могат да ползват отстъпка при плащане на данък сгради и данъка за автомобила, при 
условие, че цялата дължима сума се внесе наведнъж, напомнят от Столичната община. 
Срокът за 5% отстъпка за местните данъци и първата вноска на такса смет обикновено е до 30 април, но тази година е 
удължен с 5 дни заради Великденските празници, обясниха от дирекция „Общински приходи“ на Столична община. 
Крайният срок за първата вноска на такса битови отпадъци, без да се начисляват  лихви за закъснение, е сряда, 5 май. 
А ако собствениците плащат местните си данъци и такси на части, крайните срокове за това, без да им се трупат лихви са: 
30 юни за първа вноска на данък недвижими имоти и данък МПС и 1 ноември - втора вноска. 
Такса битови отпадъци - на 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 Столичната община, където 
всеки собственик на имот или автомобил в София може да направи и справка какви задължения има към общинския 
бюджет, припомнят от общината. 
 
√ Рекорден подем на промишлената активност в еврозоната през април  
Активността в промишления сектор на еврозоната нарасна през април с най-силно темпо от близко 24-годишна история на 
водещо бизнес проучване на  агенция IHS Markit сред европейските мениджър. 
Окончателният промишлен PMI индекс на агенция IHS Markit нарасна до 62,9 през април от 62,5 през март при 
предварителен индекс на ниво от 63,3. Въпреки низходяща ревизия, това е най-високата стойност на индекса от началото 
на проучването през юни 1997 г., като в същото време промишленият сектор се разширява за десети пореден месец. 
През последните два месеца производственият PMI индекс, както и индексът на новите поръчки се подобриха с рекордни 
темпове от 1997 г. насам в резултат на нарастващото търсене, което е стимулирано от отварянето на икономиките след 
разхлабване на Covid локдауните, и в следствие на по-светлите перспективите за предстоящата година, отбеляза Крис 
Уилямсън, главен бизнес икономист в агенция IHS Markit. 
Компаниите също така разкриха допълнителни работни места за трети пореден месец.  
Недостигът на материали и на производствените продукти обаче спомогна за повишаване на цените на суровините с 
втората най-висока скорост в цялата история на проучването на IHS Markit. Това накара производителите да повишат 
цените до най-високи нива от 18 години насам. 
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Графика на промишления PMI индекс на еврозоната 

 
 
През април позитивният промишлен импулс се наблюдава в повечето страни членки, като производственият сектор на 
Германия продължи да отчита близо до рекордния си растеж. 
Окончателният промишлен PMI индекс на Германия нарасна през април до 66,2, което е малко по-ниско от рекордното 
ниво от 66,6 пункта през март, но въпреки това е второто най-високо ниво от началото на историята на тези данни през 
1996 г. 
Френският промишлен сектор също се разшири рязко през април благодарение на солидни производство и нови поръчки, 
въпреки че окончателният PMI спадна до 58,9 от 59,3 пункта през март. 
Промишлената активност в Италия пък се разрасна с най-силно рекордно темпо, като PMI индексът се повиши през април 
до 60,7 от 59,8 през предходния месец. 
Производственият сектор на Испания нарасна с най-силно темпо от декември 1999 г., като съответният промишлен PMI се 
повиши до 57,7 от 56,9 през март. 
 
√ Ускорен растеж на продажбите на дребно в Германия през март 
Продажбите на дребно в Германия нараснаха през март доста по-силно от февруари въпреки удължения Covid локдаун в 
страната. Това показват данни на официалната статистика Destatis, оповестени в понеделник. 
Продажбите на дребно скочиха през март с цели 7,7% спрямо февруари, когато се повишиха с 2,7% (възходяща ревизия от 
предишна оценка за повишение с 1,2%), докато очакванията на финансовите пазари бяха за техен по-слаб растеж с 3 на 
сто. 
Спрямо март 2020 г., точно когато избухна коронавирусната пандемия в Германия, продажбите на дребно се повишиха с 
11% след спад с 6,6% през февруари 2021 г. (възходяща ревизия от спад с 9,0%) и осреднена прогноза за понижение с 0,2 
на сто. 
Продажбите на дребно на хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия нараснаха през март с 2,9% на годишна база, 
докато продажбите на нехранителни продукти скочиха с цели 17,5 на сто. 
Оборотът при търговията на дребно пък се увеличи през март с 4,4% спрямо февруари 2020г. - преди началото на Covid 
пандемията. 
 
√ Италия отново отваря врати за туризъм  
Италия се очаква да бъде отворена за туристите от средата на май, когато ще бъде позволено и пътуването между 
различните области. Това заяви премиерът Марио Драги на среща на министрите на туризма на страните от Г-20 под 
председателството на Италия. 
Под председателството на Италия на Г-20, се състоя среща с министрите на туризма. На нея премиерът на страната Марио 
Драги посочи как може да се възстанови този сектор от последствията от пандемията: 
”Благодарение на италианския зелен пропуск - обясни той, - туристите ще могат да се придвижват от една държава в друга 
без карантина”. 
Той уточни, че от втората половина на май, ще влезе в сила националният зелен пропуск. 
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Такъв сертификат е предвиден в последния декрет на правителството в сила от 26 април и се отнася за националния 
туризъм между оранжеви и червени зони в Италия. 
Означава, че лицата трябва или да са ваксинирани, или да са прекарали Covid-19 или да имат отрицателен тест 48 часа 
преди пътуването. 
Издава се от семейния лекар и съответните здравни служби. 
Марио Драги каза още, че от средата на юни ще има и европейска зелена карта. 
„Светът иска да пътува до Италия, пандемията ни принуди да затворим, но Италия е готова да приветства отново света”, 
каза Марио Драги и изрази увереност, че туризмът в страната ще се възвърне по-силен от преди. 
Според проекта на документа от срещата на министрите по туризма от Г-20 трябва да се възстанови сигурността при 
туристическите пътувания – една много важна страна не само от икономиката на Италия. 
 
√ Започна срещата на външните министри на Г-7 в Лондон  
В Лондон започна срещата на външните министри на Г-7. Основна тема през първия ден на тридневния форум е как да се 
справят с позициите на Китай и Русия по отношение на човешките права и климатичните промени. 
Подробности от първия ден на започналата среща на Г-7 тепърва ще излизат, но стана ясно, че външните министри са 
обсъдили най-напред Китай и Русия в опит да се постигне по-тясно сътрудничество срещу враждебното отношение на тези 
страни, когато се засягат въпроси като съблюдаването на човешките права и справяне с климатичните промени. 
Г-7 се състои от Великобритаиня, която в момента е председател на групата, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония 
и Съединените щати, но са поканени също външните министри и на Индия, Австралия, Южна Корея и Южна Африка. 
По повод на кризата с коронавируса в Индия британският външен министър Доминик Рааб заяви, че е много ценно това, 
че форматът на Г-7 позволява да се помисли най-рационално какво да се направи, за да се помогне на най-уязвимите 
страни по света. 
Програмата на ООН „Ковакс“ и способността на Г-7 да я финансира осигурява ваксини на тези най-уязвими държави, 
изтъкна Рааб. Всеки момент се очаква да бъдат съобщени някакви подробности от двустранната среща на британския 
премиер и американския държавен секретар Антъни Блинкън. Очакванията са, че освен глобални въпроси, те са обсъдили 
и възможността за нова сделка за свободна търговия сега, когато Обединеното кралство вече е извън ЕС. 
Представителите на водещите световни икономики се виждат за първи път „лице в лице“ след повече от 2 години. 
Основна цел на форума е да бъдат намерени нови начини за защита на международния ред от външни заплахи. Сред 
темите, които ще бъдат обсъдени, са кризата в Мианма, пандемията в Индия, глобалната битка срещу коронавируса, 
отношенията с Русия, Китай и Иран, климатичните промени. 
В навечерието на срещата британският външен министър Доминик Рааб, след разговори с американския държавен 
секретар Антъни Блинкън, заяви на съвместна пресконференция, че се наблюдава промяна към обединяване на държавите 
с еднакво мислене за по-тясно сътрудничество срещу враждебни страни като Русия и Китай. 
Великобритания, която е председател на Г-7 на ротационен принцип, ще бъде домакин следващия месец и на среща на 
високо равнище в графство Корнуол. 
 
√ Ускоряване на икономическия растеж на САЩ през първото тримесечие с 6,4 на сто  
Растежът на американската икономика се ускори през първото тримесечие на 2021 г. благодарение на масивната 
държавна помощ за домакинствата и бизнеса, както и в резултат на облекчаване на мерките, свързани с коронавирусната 
пандемия, на фона на силното темпо на ваксинация в САЩ, което допринесе за засилване на вътрешното търсене и позволи 
на редица бизнес услуги като ресторанти и барове да отвори отново. 
Брутният вътрешен продукт на САЩ нарасна през първото тримесечие с 6,4% на годишна база след повишение с 4,3% в 
края на 2020 г., отбелязвайки най-силните първи три месеца на дадена година от далечната 1984г., показват 
предварителни данни на Министерството на търговията. 
Това е и вторият най-солиден икономически растеж от третото тримесечие на 2003г. насам, след като през третото 
тримесечие на 2020 г. БВП на САЩ нарасна експлозивно с над 33 на сто. 
 

Графика на БВП на САЩ 
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Икономическият подем, започнал от средата на миналата година, остави БВП на САЩ през първото тримесечие на 2021 г. 
на едва 0,9% под неговото предпандемично ниво в края на 2019 г. 
Растежът през първото тримесечие беше подкрепен от силно нарастване с 10,7% на потребителските разходи, тъй като 
американските домакинства купуваха усилено автомобили, мебели, електроника и редица други стоки благодарение и на 
правителствената финансова помощ под формата на два кръга от стимулиращи чекове в отговор на коронавирусната 
криза. 
Министерството на търговията заяви, че увеличаването на БВП също така отразява нарастването на нежилищните и 
жилищните дълготрайни инвестиции, разходите на федералното правителство, като и разходите на щатските и местните 
власти. бизнес инвестициите се повишиха с 9,9%, докато бизнес инвестициите в оборудване скочиха с 16,7%, а жилищните 
инвестиции нараснаха с 10,8 на сто. 
Междувременно беше отчетно намаляването на инвестициите в частни материални запаси, както и понижаване на износа 
с 1,1% при увеличаване на вноса с 5,7%, като тези показатели ограничиха икономическия растеж. 
Очаква се американската икономика да продължава да набира скорост и през второто тримесечие, като повечето 
икономисти прогнозират, че БВП на САЩ може да нарасне със 7% за цялата настояща година, което би представлявало 
най-солидната експанзия от 1984г. насам и след като през пандемичната 2020г. икономиката се сви с 3,5% - най-лошо 
представяне от 74 години насам. 
 
√ ООН: Делът на онлайн продажбите на дребно нарасна до 19% през 2020 г. заради Covid ограниченията  
Онлайн продажбите представляваха близо една пета от общия оборот на дребно през миналата година, тъй като 
ограничителните мерки и локдауните по света, целящи да ограничат разпространението на коронавирусната пандемия, 
допринесоха за истински бум в електронната търговия, показа проучване на ООН, публикувано в понеделник и цитирано 
от Ройтерс. 
Онлайн продажбите представляваха 19% от общите продажби на дребно през 2020 г. в сравнение с дяла от 16% година по-
рано, според оценки на Конференцията по търговия и развитие  на ООН (UNCTAD), базирани на национални статистически 
служби в големите икономики. 
Южна Корея отчете най-висок дял от 25,9%, в сравнение с 20,8% година по-рано. Китай пък имаше 24,9% дял при онлайн 
продажбите на дребно, Великобритания - 23,3%, а САЩ - 14 на сто. 
Според последните налични прогнози продажбите чрез електронна търговия в световен мащаб са се увеличили с 4% до 
26,7 трилиона долара през 2019 г., съобщи още UNCTAD. Това включва продажби между отделните бизнеси (B2B) и бизнес 
към потребител и се равняваше на 30% от глобалната икономическа продукция през същата година. 
Пандемията доведе до смесено поведение на електронната търговия между отделните компании през 2020 г., се посочва 
в доклада. 
Данните за 13-те най-големи фирми (платформи) за електронна търговия, 11 от които са от Китай и САЩ, също така показват 
забележим обрат при представянето на онлайн платформите, предлагащи услуги като осъществяване на превози и 
пътувания, при които се наблюдава рязък спад в брутния обем на стоките. 
"Например Expedia (американска компания за онлайн пазаруване на пътувания за потребителски и малки бизнес 
пътувания) падна от 5-о място в класацията за 2019 г. на 11-то място през 2020 г., Booking Holdings от 6-о на 12-то място и 
Airbnb, която емитира акции на борсата през 2020 г., от 11-то на 13-то“, се посочва в доклада. 
В същото време китайската Alibaba остана на върха в класацията за брутния обем на стоките, следвана от американския 
технологичен гигант Amazon. 
Въпреки спада при компаниите за услуги, общият обем на стоки за 13-те най-големи компании за електронна търговия се 
е увеличил с 20,5% до 2,9 трилиона долара през 2020 г., надвишавайки растеж със 17,9% през 2019 г. 
 
Мениджър 
 
√ Президентът връчва на БСП третия мандат за съставяне на кабинет  
Президентът Румен Радев връчва днес третия последен проучвателен мандат за съставяне на правителство. Той ще бъде 
получен от БСП в 11:00 часа на "Дондуков" 2.  
БСП ще върне третия мандат за съставяне на правителство още при връчването му реши Левицата след заседание на 
Националния съвет на партията. Същото направи и втората политически сила в парламента "Има такъв народ", 
която получи и веднага върна мандата за съставяне на правителство на държавния глава. Процедурата беше изпълнена от 
световната шампионка по шах Антоанета Стефанова, определената от партията за кандидат за премиер. Пред президента 
Стефанова обясни, че "Има такъв народ" няма да влезе в никакви коалиции с партии на статуквото и че за тях не е нормално 
създаването на безпринципна коалиция. 
Първи мандата върнаха от ГЕРБ-СДС след отказ за преговори за съставяне на кабинет от участниците в 45-то Народно 
събрание като процедурата беше изпълнена от посочения за кандидат за премиер Даниел Митов. В началото от 
коалицията обявиха, че са готови да водят разговори с "Демократична България" и "Има такъв народ", защото били 
идеологически най-близки до тях, но и от двете места получиха отказ за консултации.   
По Конституция първият проучвателен мандат се полага на първата политическа сила в новия парламент, в случая 
коалицията ГЕРБ-СДС, която ще разполага със 7 дни, в които да предложи своя проектокабинет. Ако тя не успее да събере 
подкрепа в парламента, следва втори опит със следващата по численост политическа сила, която е партията "Има такъв 
народ". Ако се стигне до връчване на трети мандат, той се дава по преценка на държавния глава. Ако и този опит не 
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сполучи, следва назначаването на служебно правителство и насрочването на предсрочни парламентарни избори. Засега 
експертите изчисляват, че най-вероятните дати за предсрочни парламентарни избори ще са на 4 или 11 юли. Датата зависи 
от указа на президента, с който ще разпусне Народното събрание. Ще бъде назначен и служебен кабинет. 
 
√ София е намаляла с 21 хиляди души по време на COVID-кризата  
За първи път от много години населението на София-град намалява – с 21 000 души през 2020 година в сравнение с 2019 
година. 16 000 от тях са починали, а 5000 са отишли да живеят в селата в Софийска област и в Перник. Така вече населението 
на София е 1 308 000 души. Това обясни пред БГНЕС Магдалена Костова, която е директор на Дирекция "Демографска и 
социална статистика" в Националния статистически институт. 
"Този поток за нас е свързан с разпространението на пандемията, тъй като основно това движение се е състояло през 
месеците март, април и май миналата година, когато имахме КПП-та и COVID-19 беше ново явление за всички нас, всички 
бяха уплашени”, обясни тя и добави, че по това време миналата година хората са променили настоящия си адрес от 
градовете, в които живеят, в селата. 
Бургас, Варна, Пловдив и Плевен също отчитат спад на населението си, добави Костова. 37 000 българи и чужденци са 
дошли да живеят в България, като същият брой прииждащи към страната ни е имало и през 2019 г. 
НСИ отчита и повишаване на общата смъртност през първите три месеца на 2021 г. с 26% в сравнение със същия период на 
2019 година. "Данните показват, че общата смъртност е правопропорционална на развитието на пандемията и вълните й. 
Миналата година имахме най-висока смъртност през ноември и декември, когато беше втората вълна и сега, когато е 
третата вълна, също имаме повишаване на общата смъртност“, коментира Костова и уточни, че в края на миналата година 
общият брой на починалите лица е надминавала 4500, като обикновено стойностите на общата смъртност седмично, от 6 
години насам, е между 1800 и 2200-2300 във време извън пандемия. 
По думите й, смъртността се повишава обикновено през зимните месеци, когато са грипните епидемии и това е така от 
доста години. "Обикновено през януари и февруари имаме завишаване на общата смъртност", посочи Костова и отбеляза, 
че смъртността е по-висока при мъжете. 
Тя отчита още, че детската смъртност у нас трайно намалява, но все още е висока спрямо средното за ЕС и уточни, че 
България и Румъния остават страните с най-висока детска смъртност.  
 
√ ЕК предлага промени в ограниченията за пътуване  
Европейската комисия предложи промени в ограниченията за пътуване по несъществени поводи. Предвижда се 
предложението да бъде обсъдено от Съвета на ЕС в следващите дни, предаде БТА. 
Комисията предлага държавите от ЕС да взимат предвид при определянето на противоепидемичните мерки напредъка на 
кампаниите за ваксиниране и развитието на епидемичната обстановка по света. Предлага се да се разреши влизане в ЕС 
по несъществени поводи не само за пристигащите от страни с добри епидемични данни, а и за всички, които са получили 
последната препоръчителна доза от разрешена от ЕС ваксина. 
Това изключение може да важи и за ваксините от списъка за спешна употреба на Световната здравна организация (СЗО). 
Комисията предлага да се повиши прагът на броя на новозаболелите от ковид, използван за определяне на списъка на 
държавите, от които да бъдат разрешени всички пътувания. 
ЕК предвижда да се въведе европейска "внезапна спирачка" и да се връщат бързо ограниченията за пътувания от и до 
държави, където са засечени нови вирусни щамове. Според комисията европейските държави следва да премахнат 
ограниченията за несъществени пътувания за ваксинираните, пристигащи в ЕС. Държавите следва да разрешат пътуване в 
ЕС на хората, получили най-малко 14 дни преди пристигане последната препоръчителна доза ваксина, получила пазарен 
достъп в ЕС. 
Държавите могат също да предоставят улеснения за имунизираните с ваксина от списъка за спешна употреба на СЗО. Ако 
държавите решат да отменят изискванията за представяне на отрицателно PCR изследване за ваксинираните на тяхна 
територия, трябва да се откажат от такива изисквания за ваксинирани пътници от страни извън ЕС, се посочва в 
съобщението на комисията. 
Пътуващите по съществени причини, включително здравните, трансграничните, сезонните работници, служителите в 
превозите и моряците, транзитните пътници, пътуващите по неотложни семейни причини, следва да запазят правото да 
влизат в ЕС, независимо дали са ваксинирани, или от коя държава идват. Същото се отнася за гражданите на ЕС и 
дългосрочно пребиваващите, както и за членовете на техните семейства. За такива пътувания следва да се запазят 
изискванията за изследване и карантина, отбелязва комисията. 
Когато епидемичната обстановка в държава извън ЕС се влоши бързо и, ако бъде открит опасен щам, държава от ЕС може 
спешно и временно да спре всички входящи пътувания на граждани от държави извън ЕС, пребиваващи в такава страна. 
Единствените изключения биха били здравните работници, служители в превозите, дипломати, транзитни пътници, 
пътуващи по неотложни семейни причини, моряци и хора, нуждаещи се от международна закрила или по други 
хуманитарни причини. Такива пътуващи трябва да бъдат подложени на строги изследвания и карантина, дори ако са били 
ваксинирани, се посочва в предложението. 
Съветът на ЕС трябва да преразгледа списъка с чуждите държави, освободени от ограниченията за пътуване, в светлината 
на новите промени. Списъкът ще бъде преразглеждан на всеки две седмици. 
 
√ Полша, Чехия и Дания разхлабват covid-мерките  
Властите на Полша от вчера пристъпиха към втори етап от сваляне на ограниченията, въведени през март по време на 
третата коронавирусна вълна.  
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В първия етап на 1 май жителите на страната получиха разрешение да използват откритите спортни обекти, а също така и 
закритите спортни зали и басейни, но само за организирани детски и младежки групи. Седмица по-рано бяха отворени 
фризьорските и козметичните салони, предава ТАСС, цитирана от БТА.  
От вчера жителите на Полша за първи път от шест седмици ще могат да посещават магазини и търговски центрове за 
пазаруване на стоки, които не са от първа необходимост. Запазва се изискването в търговските обекти да има по 15 
квадратни метра на един клиент. Може да се посещават и музеи и галерии. И още, от вчера се връщат в училище и най-
малките деца, а от 15 май и учениците от средните училища подновяват присъствените занятия. До края на май се планира 
в клас да се върнат всички ученици.  
А от 8 май постепенно ще отпаднат ограниченията и за туристическия сектор, ще заработят хотелите и имотите за 
краткосрочно отдаване под наем. При хотелите ще има изискване да са запълнени 50% от стаите, а басейните, зоните за 
отдих и спа центровете ще останат затворени. От 15 май възобновяват работа ресторантите и кафенетата, но само в 
откритите им части.  
В средата на май се предвижда и отварянето на киносалоните и театрите на открито при капацитет на заетост до 50% от 
местата. Ще се разрешават и семейните мероприятия на открито, например сватби с до 25 гости.  
От 10-дневната карантина при влизане в страната се освобождават онези, които са напълно ваксинирани или имат 
документ за отрицателен резултат за коронавируса, направен не по-късно от 48 часа преди пътуването.  
Разхлабване на covid-мерките има и в Чехия. Там всички търговци на дребно, ателиета за ремонти, шивашки ателиета, 
обущарски ателиета, студия за татуировки, солариуми ще подновят работа от следващата седмица, съгласно 
правителствено решение, предаде ДПА, цитирана от БТА. 
Разпоредбите влизат в сила от 10 май и включват и отпадане на изискването за носене на маски навън. Маските навън ще 
бъдат задължителни само ако между двама души не може да се осигури безопасна дистанция.  
"Пътниците не трябва да се придържат към правилата за тестване и карантиниране, ако могат да представят сертификат 
за поставена ваксина срещу коронавируса", обясни министърът на здравеопазването Петър Аренбергер.  
Дания обяви вчера нови етапи в отмяната на своите коронавирусни ограничения с подкрепата на санитарния й паспорт, 
един от първите въведени в Европа, предаде Франс прес.  
Освен вече обещаното отваряне на киносалоните и театрите, от четвъртък отварят и фитнес залите, които ще може да се 
посещават при представяне на "коронапропуск", санитарен паспорт, с който се удостоверява, че носителят е ваксиниран 
или има отрицателен тест за коронавирус, направен преди по-малко от 72 часа, или е наскоро преболедувал вируса, 
предава БТА.  
Баровете и ресторантите, които вече приемат клиенти при представяне на санитарния паспорт, вече няма да са задължени 
да приемат клиенти единствено с предварителна резервация. Гимназистите вече ще могат да се върнат в училище, показва 
планът за новите разхлабвания, който беше договорен през изминалата нощ в датския парламент.  
От 21 май е предвидено на събитията на открито да могат да присъстват вече до 2000 души, половината студенти ще 
следват присъствено, а при частните събирания вече ще се разрешават до 50 участници на закрито и 100 на открито.  
За европейското първенство по футбол, в което четири мача ще се играят в Копенхаген, ще се допускат до 16 000 
зрители. От 1 август пък на прояви на открито ще могат да присъстват до 5000 души.  
Очаква се ваксинационната кампания в Дания да завърши в края на август. До момента 11,5% от населението са изцяло 
ваксинирани, а 23,4% са получили първа доза ваксина.  
 
√ Консерваторите спечелиха регионалните избори в Мадрид  
Управляващата консервативна Народна партия (НП) спечели внушителна победа на вчерашните предсрочни регионални 
избори в испанската столица Мадрид, предадоха агенциите. Народната партия спечели 65 мандата в 136-местния 
регионален парламент, съобщиха изборните власти при преброени около 99 на сто от бюлетините. Това е над двойно 
повече в сравнение с резултата на партията през 2019 г., когато спечели 30 места, предава БТА.  
Водената на тези избори от действащия регионален премиер Исабел Диас Аюсо НП обаче не успя да се сдобие с пълно 
мнозинство от 69 мандата, което означава, че вероятно тя ще трябва да разчита на дясната популистка партия "Вокс", за 
да остане на власт и да състави правителство. "Вокс" печели 13 места по данни на изборните власти, при 12 през 2019 г. 
Изборите са смятани за такива с национално значение, надхвърлящо рамките на икономически силния регион. Трите леви 
партии успяха да си осигурят едва 58 места, което ги оставя без абсолютно никаква възможност да съставят 
управление. Поражението им освен това вероятно ще засили натиска върху испанското правителство на малцинството на 
премиера Педро Санчес от Испанската социалистическа работническа партия. 
Аюсо, която определи като безпроблемна възможността да разчита на "Вокс", заяви, че тези избори са "началото на края" 
на лявото национално правителство на Санчес.  
По време на предизборната надпревара въпроси като важните социални и икономически проблеми бяха засегнати само 
мимоходом в страна, която е изтощена от коронавирусната пандемия и възлага надеждите си на милиардите евро помощ 
от ЕС. Аюсо е известна основно с това, че откакто пандемията започна, критикуваше лансираните от централното 
правителство на Санчес противоепидемични ограничения и или ги прилагаше в Мадрид с неохота, или изобщо не ги 
прилагаше. 
Санчес предупреди, че съюз между НП и "Вокс" може да постави под заплаха демократичната система в цяла Испания. 
"Унидас Подемос" ("Обединени ние можем"), която е в коалиция със Санчес на национално равнище, дори издигна 
лозунга: "Фашизъм или демокрация". 
"Вокс" пропагандира традиционния образ на семейството, разчита на национализма и преди всичко настоява за 
изключително твърд курс срещу нелегалните имигранти и каталунските сепаратисти.  
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√ "Газпром" увеличи производството на газ за периода януари-април  
През януари-април 2021 г., по предварителни данни, "Газпром" е увеличил производството на газ с 13,7% (с 21,7 млрд. куб. 
метра) в сравнение със същия период на миналата година, до 179,9 млрд. куб. метра газ. Износът за страни извън ОНД от 
началото на годината е нараснал с 28,3% (с 15,1 млрд. куб. метра), до 68,4 млрд. куб. метра газ, се казва в изявление на 
холдинга.  
Доставките на руски газ са се увеличили в повечето страни, включително за Турция (със 143,7%), Германия (с 36,8%), Италия 
(с 11%), Франция (с 16,9%), Полша (с 20, 6%), Румъния (139,8%) ), Сърбия (97,9%) и Гърция (34,8%). Нарастват и доставките 
на газ за Китай чрез газопровода "Силата на Сибир", предава ТАСС.  
През януари-април "Газпром" увеличи доставките на газ на вътрешния пазар с 18% (17,9 милиарда кубически метра).  
По-рано беше съобщено, че "Газпром" планира да произведе 496,9 милиарда кубически метра през 2021 година. метра 
газ, което е с 9,57% повече в сравнение с 2020 г. По време на Деня на инвеститора в края на април Елена Бурмистрова, 
заместник-председател на борда на холдинга и генерален директор на "Газпром експорт", заяви, че "Газпром" очаква да 
изнесе 175-183 млрд. куб. метра газ за Европа през тази година на средна цена от 200-206 долара за хиляда кубически 
метра.  
 
√ Еврото се задържа над прага от 1,20 долара  
Курсът на еврото днес се задържа над прага от 1,20 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2020 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2021 долара.  
 
√ Европейските борси търсят посока  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа търсеха посока в ранната търговия в понеделник, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,07 пункта, или 0,02%, до 437,46 пункта. Немският показател DAX 
напредна с 8,9 пункта, ли 0,06%, до 15 144,81 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 4,91 пункта, или 0,08%, до 
6 264,57 пункта. Пазарите в Обединеното кралство останаха затворени заради банков празник. 
На борсите се отразиха данните, че продажбите на дребно в Германия са нараснали с цели 7,7% през месец март спрямо 
февруари, когато се повишиха с 2,7%. Продажбите на дребно в Германия са нараснали с 11% през март спрямо същия 
месец на миналата година. 
Анализаторите отчетоха и добри тенденции в управлението на пандемията на континента. 
„Инфекциите от COVID-19 се стабилизират в Германия и Нидерландия, вървят низходящ във Франция и Италия и изглежда 
са под контрол в Испания“, коментират анализатори от BCA Research. 
„Ваксинацията набира скорост в Еврозоната. Това ще позволи на властите да разхлабят ограниченията, което ще доведе 
до ускоряване на икономическата активност“, казват още те. 
STOXX 600 завърши месец април с ръст от 1,8%, задържайки се малко под рекордния си връх, след като ускорението на 
ваксинацията срещу коронавируса в Европа и добрите корпоративни отчети подкрепиха надеждите за силно 
икономическо възстановяване. 
Близо половината от компаниите в STOXX 600 са представили финансовите си отчети за тримесечието, като 75% от тях са 
надминали очакванията на анализаторите, сочат данните на Refinitiv IBES. Обикновено 51% се представят по-добре от 
прогнозираното. 
Акциите на германският авиопревозвач Lufthansa поскъпнаха с 2,78%, след като компанията съобщи, че ще предложи 
полети до над 100 ваканционни дестинации. 
Цената на книжата на производителя на вятърни турбини Siemens Gamesa падна с 3,65%, след като фирмата предупреди,  
че може да регистрира по-малка от първоначално прогнозираното печалба през тази година. 
Акциите на нидерландската а телекомуникационна компания KPN NV поевтиняха с 3,59%, след като компанията отхвърли 
нежелана оферта за поглъщане от консорциум, включващ EQT AB и Stonepeak Infrastructure Partners, както и друг, воден 
от KKR. 
Загуби на Уолстирйт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения в петък, след като инвеститорите прибраха 
печалби на фона на добрите резултати от сезона на отчетите, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones завърши сесията със спад от 185,51 пункта, или 0,54%, до 33 874,75 долара. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 119,87 пункта от стойността си, или 0,85%, достигайки ниво от 13 962,68 
пункта. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 се понижи с 30,3 пункта, или 0,72%, до 4 181,17 долара. 
Широкият показател обаче регистрира трети пореден месец на ръст, добавяйки над 5% към стойността си през април, след 
като инвеститорите заложиха на силно икономическо възстановяване от пандемията. От началото на годината S&P 500 е 
нараснал с 11%, като в четвъртък той достигна рекордно ниво на фона на силните финансови отчети за тримесечието на 
Apple и Facebook. През април Dow е напреднал с 2,7%, а Nasdaq - с 5,4% 
Акциите на Amazon поевтиняха с 0,11%, въпреки че компанията надмина очакванията на анализаторите.  Базираната в 
Сиатъл фирма отчете печалба от 8,1 млрд. долара за първите три месеца на годината в сравнение с 2,5 млрд. за същия 
период на предходната година. Това означава печалба на акция от 15,79 долара при очаквани 9,54 долара.  Приходите от 
продажби на компанията нараснаха с 44% на годишна база до 108 млрд. долара. 
Резултатите на Amazon показаха, че търсенето в бизнеса с онлайн търговия остава силно, въпреки че икономиката започна 
да се отваря. А последните 12 месеца акциите на Amazon са поскъпнали с 40%. 
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Същевременно с това цената на книжата на Twitter се срина с 15,16%, след като компанията обяви прогноза за приходи за 
второто тримесечие, която бе значително под очакванията на анализаторите. Фирмата отчете 199 млн. активни дневни 
потребители за тримесечието, завършило на 31 март. 
Акциите на Apple поевтиняха с 1,51%, след като Европейския съюз обвини компанията в антиконкурентни практики. 
Спад в Азия 
Азиатските борси започнаха седмицата с вяла търговия, след като пазарите в континентален Китай и Япония останаха 
затворени заради празници. 
Хонконгският измерител Hang Seng се понижи с 367,34 пункта, или 1,28%, до 28 357,54 пункта 
Южнокорейският показател Kospi регистрира спад от 20,66 пункта, или 0,66%, до 3 127,2 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 напредна с 3 пункта, или 0,04%, до 7 028,8 пункта. 
Вниманието на инвеститорите в Азиатско-тихоокеанския регион продължава да е фокусирано върху кризата с COVID-19 в 
Индия, след като през уикенда страната за първи път регистрира повече от 400 хил. нови случаи на заразени за денонощие. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Работните места се връщат, но за някои все още това няма да се случи 
Компаниите наемат и безработицата пада в повечето напреднали икономики 
Пандемията изтласка по-възрастните служители и задълбочи неравенството, тъй като работниците с по-ниски доходи 
усещат тежестта на кризата. Икономистите предупреждават, че все още има начин да се премине, преди глобалната 
заетост да се върне там, където е била преди пандемията, съобщава Bloomberg. 
Ето графики изобразяващи възобновяването на работните места в най-развитите икономики: 
 

 
Графика САЩ 

 
Пазара на труда в САЩ създава повече възможности с по-бързи темпове, отколкото много икономисти и работодатели 
очакваха. Все още има близо 2 милиона по-малко американски жени в работна среда, отколкото преди Covid. Особено 
чернокожите жени изостават от другите групи по печалбите. Bloomberg Economics вижда, че безработицата в САЩ спада 
под 6% през текущото тримесечие, след което се насочва към 5,1% през четвъртото тримесечие, преди да спадне до 4% в 
края на 2022 г. 
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Графика Япония 

 
Устойчивата заетост на Япония прикрива основната си слабост. Делът на наличните работни места все още рязко намалява 
от нивата преди пандемията, което отразява слабото наемане на работа в хотели, ресторанти и барове. Безработните са 
по-многобройни от хората, отпуснати или в отпуск, а броят на напускащите работната сила като цяло нараства. Bloomberg 
Economics очаква процентът на безработица в Япония да нарасне до около 3% през второто тримесечие, тъй като 
обновените мерки за ограничаване на вируса засяга сектора на услугите. 
 

 
Графика Германия 

 
Заетостта в Германия е по-устойчива, отколкото в други европейски страни, поради по-голямата зависимост на 
икономиката от производството, въпреки че хиляди предприятия остават засегнати от наскоро разширените пандемични 
ограничения. И все пак много бизнеси са напрегнати от близо шестмесечни блокировки и пазарът на труда трябва да 
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извърви дълъг път, преди да се възстанови напълно. Bloomberg Economics очаква нивото на безработица в Германия да 
спадне до 4,2% през четвъртото тримесечие и да бъде 4% в края на 2022 г. 
 

 
Графика Великобритания 

 
Пазарът на труда в Обединеното кралство отслабна неочаквано през март, тъй като заплатите на компаниите спаднаха за 
първи път от четири месеца и повече хора отпаднаха от работната сила. Дългосрочната младежка безработица беше 
определена като особено безпокоителна. Общата заетост остава на около 800 000 по-ниска, отколкото преди пандемията 
Bloomberg Economics очаква безработицата във Великобритания да достигне връх от 6% през четвъртото тримесечие, 
преди да спадне до 4,8% през последното тримесечие на 2022 г. 
 

 
Графика Франция 
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Докато броят на търсещите работа във Франция е намалял от рекордно високите стойности при първото затваряне на 
страната, броят остава над нивата отпреди кризата. Нарастването на записалите се за обучение предполага, че френските 
работници очакват фундаментални промени на пазара на труда. Bloomberg Economics очаква равнището на безработица 
във Франция да се повиши до 8,3% през третото тримесечие, преди да спадне до 8% през четвъртото тримесечие на 2022 
година. 
 

 
Графика Италия 

 
Италия е загубила около 896 000 работни места от началото на пандемията през февруари миналата година. Това беше 
една от първите държави, засегнати от вируса със сурови мерки, което накара икономическата продукция да намалее 
почти с 9% през миналата година. Безработицата спадна до 10,1% през март от 10,2% месец по-рано. Жените и младежите, 
както и секторът на услугите остават най-увредени от падемичните последици. Bloomberg Economics очаква равнището на 
безработица в Италия да спадне до 9,4% през четвъртото тримесечие, преди да спадне до 8,9% в края на 2022 година. 
 

 
Графика Канада 
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Икономиката на Канада възстанови около 90% от близо 3 милиона работни места, загубени по време на първата вълна на 
пандемията, срещу малко над 60% в САЩ. В продължение на месеци данните показват възстановяване, което изненадва 
дори и най-оптимистичните анализатори - устойчивост, която принуди Банката на Канада да бъде първата голяма 
централна банка, която сигнализира за намерението си да намали нивата на спешни парични стимули. Bloomberg 
Economics очаква процентът на безработица да падне до 6,7% през четвъртото тримесечие на 2021 г. и след това до 5,9% 
през четвъртото тримесечие на 2022 г. 
 

 
Графика Южна Корея 

 
Пазарът на работни места в Южна Корея започва да се възстановява, но голяма част от увеличението се дължи на временни 
и ежедневни работници - заетостта и участието на работната сила остават доста под нивата преди Covid. Ръстът на 
заплатите остава слаб и младежката безработица остава най-висока сред всички възрастови групи, докато наемането на 
работа на възраст над 60 години е най-малко засегнато през цялата пандемия. Bloomberg Economics очаква безработицата 
в Южна Корея да достигне средно около 4% тази година. 
 

 
Графика Австралия 
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Австралия е една от първите държави, които възвърнаха всички загубени работни места в резултат на пандемията, 
отразявайки успешното справяне с Covid-19 и масивен фискално-паричен изстрел, който върна икономиката назад. 
Участието е на рекордно високо ниво, а равнището на безработица се движи бързо в правилната посока. Но растежът на 
заплатите е бавен и макар че непълната заетост е намаляла, има много хора, които искат допълнителни часове. Bloomberg 
Economics очаква спадът в равнището на безработица в Австралия да се забави през втората половина на 2021 г. и не вижда 
нивото на безработица да спадне под 5% до 2024 г. 
 
√ ЕС въвежда нови мерки срещу субсидирани от държави компании 
Регламентът, който ще бъде обявен от еврокомисаря Маргрете Вестагер в сряда, е част от засилената позиция на 
Европа срещу Пекин 
Брюксел се стреми да засили способността си да контролира навлизането на китайски компании в европейската 
икономика, като предлага нови правомощия за разследване на чуждестранни компании, подкрепяни от държавата, които 
се опитват да заграбят европейските фирми, пише БГНЕС. 
Регламентът, който ще бъде обявен от еврокомисаря Маргрете Вестагер в сряда, е част от засилената позиция на Европа 
срещу Пекин, макар Китай да е вторият най-голям търговски партньор на континента след САЩ. 
Брюксел се опитва да поддържа внимателен балансиращ акт в отношенията си с азиатската суперсила, като Германия е 
нетърпелива да поддържа връзки със страна, която остава водеща дестинация за износа на Берлин. Но други държави 
членки посочват нарастващия авторитаризъм на Китай, който е видим най-вече в отношението на Пекин към уйгурското 
малцинство и в политическите репресии в Хонконг. 
Според официален документ, видян от Франс прес във вторник, предложението ще даде нови правомощия на Брюксел да 
разследва компании извън ЕС, които искат да купят европейски фирми с продажби от 500 милиона евро или повече. 
Разследвания за държавна помощ могат да бъдат започнати и в компании, които се наддават за големи обществени 
поръчки в Европа - като влакове или телекомуникационно оборудване - на стойност 250 милиона евро или повече. 
Освен това комисията би могла да открие разследвания по собствена инициатива, без транзакцията задължително да 
отговаря на тези прагове. Нелегалните субсидии могат да включват компании, ползващи се със заеми с нулева лихва, 
преференциално данъчно третиране или по-традиционни преки безвъзмездни средства, се казва още в документа. 
В предложението не се споменава Китай и официално не е предвидено да се противопостави на която и да е държава, но 
източници се съгласиха, че дългогодишните опасения относно Китай са в центъра на идеята. 
Регламентът идва малко след като комисията, която се занимава с търговската политика за ЕС, изненада мнозина, като 
сключи инвестиционна сделка с Пекин, след като преговорите бяха спрели от години. 
Инвестиционният пакт е изправен пред труден процес на ратификация и предложението за субсидиране от Вестагер може 
да успокои скептиците, че сделката не означава по-слаб контрол на Пекин. Регламентът за антисубсидиране, след като 
бъде обявен от Европейската комисия, е изправен пред потенциални промени от Европейския парламент и държавите 
членки преди да влезе в сила. 
 
√ Европа иска да спаси летния туристически сезон  
Вече е пределно ясно, че това е вашият стимул да се ваксинирате – че ще получите всякакви предимства. 
Тук обаче се появява въпросът не създаваме ли двукласово общество. Но решението на властите се базира на 
необходимостта по един или друг начин да се спаси икономиката и всичко да се отвори. А това означава всички да бъдат 
имунизирани. По един или друг начин, трябва да стимулирате хората да се ваксинират. Както вече сме споменавали, през 
април този процес в Европа започна да набира инерция. 
По отношение на отварянето през лятото, това е още едно от обещанията на политиците, че това лято ще има летен сезон, 
който ще бъде организиран безопасно, но и по начин който да подкрепи икономиката. А сега се казва, че ако идвате от 
страна извън ЕС с добра здравна обстановка и може да докажете, че сте имунизирани с одобрена от съюза ваксина, 
въпреки че критериите може да бъдат разширени и да обхванат и руската и китайската ваксина, значи може да влезете в 
ЕС. Измина повече от година откакто неналожителните пътувания до Европа бяха забранени,  така че това е голямото 
отваряне за континента. 
Вчера, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза, че това е моментът да възродим туристическата 
индустрия. Знаем и че европейските държави, особено южните настояват за това от месеци. За тях това е голяма и много 
доходоносна индустрия, но все още има въпроси без отговор. Един от тях е поведението на хората – ще искат ли те да 
пътуват в чужбина за почивка, дали ще пътуват тази година.  
Освен това идва въпросът с отделните политики и реципрочността. Дали ЕС ще иска да приеме туристи от Великобритания 
и САЩ.  Сигурен съм, че очакват реципрочност и ако това не стане, ситуацията може да е много по-сложна. 
 
√ Европейските акции остават стабилни, докато технологичните акции бележат спад 
Пазарен коментар на Джо Ийстън, Bloomberg Лондон, "В развитие", 04.05.2021  
Европейските акции остават стабилни, след като плановете за облекчаване на мерките в Европа подкрепиха секторите, 
които бяха най-силно засегнати от пандемията, докато технологичните акции, които се представяха добре по време на 
локдауна, бележат спад. Това заяви пазарният анализатор Джо Ийстън, Bloomberg Лондон, в предаването “В развитие” 
с водещ Делян Петришки. 
"Индексът Stoxx Europe 600 остава непроменен, докато акциите на компаниите от сектора на туризма, 
енергетиката и минодобива, които зависят от икономиката, поскъпват". 
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От думите на госта стана ясно, че индексът FTSE 100 се представя по-добре от останалите, догонвайки ръстовете на 
европейските индекси в понеделник, след като британските пазари възобновиха търгуването след почивката. 
"В Европа акциите на френския самолетостроителен концерн Dassault Aviation се представят по-добре от останалите в 
региона след продажбата на боен самолет в Египет, а датският бижутер Pandora е подсилен вследствие на продажбите", 
добави още Джо Ийстън. 
"Междувременно германската фирма за софтуер за отдалечен достъп TeamViewer бележи спад въпреки по-високите 
печалби, повлияни от облекчаването на ограниченията за пътуване". 
Ийстън коментира, че онлайн аптеките Shop Apotheke Europe и Zur Rose Group също бележат спад, както и компанията за 
хранене HelloFresh, която първоначално през първото тримесечие отчете печалба в съответствие с прогнозите. 
"Държавните ценни книжа поевтиняват заедно с повечето европейски облигации, докато цените на суровините 
достигат най-високото си ниво от 2012 г. Петролът и металите също поскъпват. Индексът на долара регистрира 
ръст с около 0,4%". 
"Тази седмица вниманието ще бъде насочено към регионалните избори в Обединеното кралство. Предстои да стане ясно 
кой ще управлява Лондон и Шотландия, както и над 140 местни английски области", каза Ийстън. 
Целия коментар вижте във видео материала. 
 
√ ЕЦБ би могла да определи „безопасен портфейл“ от ДЦК за банките в ерозоната 
Той ще съответства на дяловете на държавите членки в БВП на региона, тласкайки финансовите институции към 
така желаната диверсификация  
Европа е изправена пред затруднено положение. Още неограничила пандемията от Covid-19, тя се запътва към нова криза 
– този път финансова. За да осигурят жизнеспособността на общата валута в основата на европейския проект, лидерите на 
ЕС ще трябва да си сътрудничат по начини, на които досега се съпротивляваха, пише Bloomberg в редакционен коментар, 
цитирано от investor.bg. 
Приемането на единната валута донесе големи ползи - от гладка търговия до подобрена глобална конкурентоспособност. 
Но еврото също така задължи държавите членки да се откажат от независимата парична политика, която може да помогне 
за контролa над националните дългове и финансовите системи. Един от резултатите е, че сътресенията при банките 
представляват повишена заплаха за финансите на отделните правителства, както и обратното - т. нар. „омагьосан кръг“, 
който се разигра по впечатляващ начин в началото на 2010-те, когато еврозоната почти се разпадна. 
През 2012 г. европейските лидери се споразумяха за нещо, което трябваше да бъде голяма част от решението. Те oчертаха 
пълен банков съюз, в който правителствата ще поемат съвместна отговорност за надзора върху финансовите институции - 
и най-важното - за преструктуриране или рекапитализиране на банки, когато е необходимо, както и за защита на 
вложителите. Напредъкът е мъчително бавен. Въпреки че Европейската централна банка сега контролира най-големите 
банки в региона, отделните правителства все още поемат разходите за спасяване, както показаха мерките в Италия и 
Германия. Взаимното гарантиране на депозити пък си остава само предложение. 
Пандемията утежни проблема, тъй като правителствата поемат все повече дългове в усилията си да осигурят икономическа 
помощ. Международният валутен фонд изчислява, че държавният дълг в еврозоната ще надхвърли 98% от брутния 
вътрешен продукт до края на 2021 г., спрямо 84% в края на 2019 г. Още по-лошо е, че задълженията на отделните държави 
се натрупват в балансите на техните банки. В края на февруари вложенията на италианските банки в местни ДЦК възлизаха 
на 124% от капитала, което ги прави изключително уязвими в случай на фискални сътресения. 
Освен финансовите рискове, които представляват, тези експозиции правят банковия съюз по-труден за постигане 
политически. Северните страни, като Германия например, не искат да се съгласяват на взаимно застраховане на депозити, 
ако това означава субсидиране на прекомерните вложения на италианските банки в местен публичен дълг. Правителствата 
на силно задлъжнелите страни от своя страна се притесняват, че ограниченията върху вложенията на банките им могат да 
ги направят неспособни да заемат, когато това се наложи. 
Има изход. За да подтикне банките към диверсификация, ЕЦБ би могла да определи „безопасен портфейл“ от държавен 
дълг, съответстващ на дяловете на държавите членки в БВП на региона (идея, първоначално предложена от германския 
финансов министър Олаф Шолц и разработена от Луис Гарикано, икономист и член на Европейския парламент). Всяко 
разминаване с този портфейл би довело до увеличаване на капиталовите изисквания за банките. Това отговаря на 
безпокойството на северните страни, като дава стимул на банките да намалят експозициите си към местното правителство. 
В същото време това би смекчило натиска, който иначе би бил оказан върху силно задлъжнелите правителства: 
Намаляването на вложенията на италианските банки в местен държавен дълг би било поне частично компенсирано от 
увеличаване на вложенията на чужди банки. 
Още по темата четете в investor.bg 
 
√ Фондовата борса може да изтрие 10% през следващите 5 месеца 
Пазарът исторически не се представя добре между май и октомври  
Фондовият пазар изглежда се насочва към спад през следващите пет месеца, ако историята е показателна, посочват 
стратези на Stifel, цитирани от Barron’s, пише Finance Yahoo. 
Фондовият пазар исторически не се представя добре между май и октомври и тази година може напълно да пасне на тази 
тенденция. В рамките на този период индексът S&P 500 отчита среден спад от 1,7%, имайки се предвид данните от 1950 г. 
насам. Средно показателят расте с 5,48 процентни пункта по-малко от май до октомви, отколкото между ноември и април, 
посочват стратезите. 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/92796-evropeyskite-aktsii-ostavat-stabilni-dokato-tehnologichnite-aktsii-belezhat-spad
https://www.investor.bg/evropa/334/a/ecb-bi-mogla-da-opredeli-bezopasen-portfeil-ot-dck-za-bankite-v-erozonata-325924/
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Въпреки че това са просто средни данни от десетилетия, тази година може да се окаже перфектният пример за по-голям 
тренд. Индексът S&P 500 се повиши с 28% между 1 ноември 2020 г. и 30 април, докато тенденцията показва среден ръст 
от 6,8% на показателя за този период според LPL Financial. 
Действията на Федералния резерв също може да са сред причините за скорошно поевтиняване на акциите. 
Експертите на Stifel отбелязват, че когато Фед прилага политики за стимулиране на икономиката и финансовите пазари, 
той може да създаде много горещ фондов пазар, който да е уязвим на сътресения. Например - когато централната банка 
на САЩ заяви, че ще намали лихвените проценти в края на 2018 г., след като ги повиши, S&P 500 нарасна с 40% преди 
достигнатия по време на пандемията мечи пазар през 2020 г. 
Със сигурност не по-високите лихвени проценти бяха факторът, довел до срива, а по-скоро здравната криза. Въпреки това 
Бари Банистър, главен стратег за фондовите пазари на LPL Financial, изтъква, че “ключови моменти от улесняването на Фед 
водят до балони при акциите”, като отбелязва ръста на S&P 500 с 87% спрямо достигнатото дъно през 2020 г. 
Мнозина на Wall Street вече очакват Фед да намали размера на програмата за изкупуването на облигации, която използва 
като един от инструментите за поддържане на ниски лихви, за управление на растежа и за предпазване от дефлация в 
трудни времена, тъй като икономическото търсене и инфлацията се възстановяват. Подобен ход може да намали цените 
на облигациите, увеличавайки доходността им, като така ще направи акциите по-малко привлекателни спрямо 
облигациите. 
Късната есен и лятото не са сезони за спекулативни ръстове в цените на акциите и може да има фундаментални причини 
за натиск за разпродажби в близко бъдеще. 
 
√ Германският финансов министър вижда глобално споразумение до лятото 
Това заяви кандидатът на Социалдемократическата партия за канцлер на изборите в Германия през септември 
Германският финансов министър Олаф Шолц заяви, че глобална сделка за минимални корпоративни данъци е възможна 
до месеци, позовавайки се на сигнали за подкрепа от администрацията на президента Джо Байдън, пише Bloomberg. 
„Убеден съм, че ще приключим глобалния минимален данък върху корпоративните печалби това лято“, каза Шолц, 
кандидатът на Социалдемократическата партия за канцлер на изборите в Германия през септември, в интервю за Funke 
Media Group. „Американската администрация е на борда с него сега.“ 
Администрацията на Байдън предлага САЩ да прилага 21% глобален минимален данък, което води до спекулации, че ще 
настоява за висок процент в международните разговори в ход в Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие. Някои държави от Европейския съюз обаче изразиха загриженост. 
Предложението на Байдън е част от инфраструктурен и данъчен план, който той представи на 31 март. В реч пред Конгреса 
в сряда Байдън се ангажира да „реформира корпоративните данъци, така че да плащат справедливия си дял“. 
Резюме на Министерството на финансите, публикувано през април, цитира целта да се сложи край на международната 
„надпревара до дъното“ по корпоративен данък. Планът на Байдън ще стимулира „други големи икономики да се 
присъединят към Съединените щати, като предприемат първата стъпка за приемане на силни минимални данъци върху 
корпорациите и изравняване на условията между данъчното облагане на местните и чуждестранните корпорации“, според 
Министерството на финансите. 
Шолц призова Германия да разшири подкрепената от правителството програма за подпомагане на заплатите през края на 
годината, за да помогне за смекчаване на последиците от пандемията на Covid-19. Германия ще се върне към 
изпълнението на европейските критерии за финансова стабилност към края на десетилетието, без да изисква строги мерки 
за строги икономии, каза той. 
 
√ Русия е увеличила добива си на петрол през април 
Той е нараснал с 1,9% спрямо миналия месец 
Русия е увеличила добива си на петрол през април благодарение на по-щедрата квота на ОПЕК+, пише Bloomberg. 
Страната е добила 42,81 млн. тона петрол и кондензат през месец март, сочат първоначални данни на подразделението 
CDU-TEK на министерството на енергетиката. Това се равнява на 10,46 млн. барела дневно или 1,9% повече спрямо 
миналия месец. 
Данните не предоставят разбивка между суров петрол и кондензат – лек петрол, извлечен от природен газ, който е 
изключен от сделката на ОПЕК+. Това затруднява оценката на придържането на Русия към квотата й. Ако добивът на 
кондензат през април е бил същият като през март – около 900 хил. барела дневно, тогава производството на суров петрол 
би било около 9,56 млн. барела дневно, или със 180 хил. барела над квотата на Русия. 
Обичайно Русия задейства почти 100% от обещаните съкращения, заяви миналата седмица вицепремиерът Александър 
Новак в интервю за държавната телевизия на страната, Россия 24 TV. Според Международната агенция по енергетика 
средното ниво на съобразяване на страната е било 95% от май 2020 до март 2021 г. 
Между февруари и април Русия и съседката ѝ Казахстан са били единствените държави, които са позволили повишаване 
на добива имайки предвид споразумението на ОПЕК+. Други страни членки са задържали добива си непроменен, а 
Саудитска Арабия доброволно изтегли допълнителни един милион барела дневно от пазара. През април дневната квота 
на Русия е нараснала със 130 хил. барела след повишението с 65 хил. барела дневно всеки месец през февруари и март. 
Миналата седмица Организацията на страните износители на петрол и съюзниците ѝ потвърдиха плановете си да повишат 
добива с около 2 млн. барела дневно от май до юли на фона на възстановяването на глобалното търсене. Това ще върне 
картела към графика, който беше установен преди една година за край на съкращенията, след като отложи повишаването 
на производството по-рано тази година. 
Русия трябва да повиши добива със 114 хил. барела дневно от май до юли, съобщи Новак през миналия месец. 
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√ Хонконг сложи край на рекордния спад с най-бързия растеж за повече от десетилетие 
Брутният вътрешен продукт нараства със 7,8% през първото тримесечие, докато общият износ е надхвърлил 400 
млрд. хонконгски долара 
Икономиката на Хонконг най-накрая изплува на повърхността, отчитайки най-бързия си растеж от 2010 г. насам, докато 
градът се възстановява по-силно от пандемията и социалните вълнения, които я предхождаха, пише Bloomberg. 
След спад в продължение на рекордните шест тримесечия брутният вътрешен продукт нарасна със 7,8% през първото 
тримесечие спрямо година по-рано, показват данните в понеделник, надминавайки всички оценки в проучване на 
икономисти от Bloomberg. Макар че цифрата е отчасти изкривена от миналогодишната ниска база, когато икономиката 
беше обект на блокировка, разширяването на тримесечна база - по-добро отражение на инерцията на растежа - също 
надмина очакванията, достигайки 5,3% - значително над прогнозата от 0,7%. 
 

 
Хонконг се възвръща към икономически растеж с най-бързия темп от 2010 г. Графика: Bloomberg 

 
Хонконг успя да издържи на най-предизвикателния си икономически двугодишен период в историята си, публикувайки 
безпрецедентни годишни свивания през 2019 и 2020 г., докато градът беше изправен пред вълни от политически 
сътресения, последиците от влошените отношения между САЩ и Китай, както и впоследствие пандемията. 
Икономиката започва да показва признаци на по-силно възстановяване, тъй като износът се покачва и потребителските 
разходи нарастват. Износът е нарастнал над 400 милиарда хонконгски долара (51,5 милиарда щатски долара) за първи път 
през март, докато безработицата се понижила най-много от 2003 г. насам, отслабвайки от 17-годишния връх. Продажбите 
на дребно по стойност са скочили с 30% през февруари, което е първото увеличение на тази мярка от януари 2019 г. 
 

 
Общият износ на Хонконг надхвърли 400 млрд. хонконгски долара за първи път през март. Графика: Bloomberg 
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Финансовият министър Пол Чан смята, че икономиката ще се разшири с 3,5% до 5,5% през 2021 г. 
Градът продължава да се бори с трайно нисък процент на ваксинирани лица вследствие на недоверчивостта сред 
населението, което потенциално се оказва пречка в усилията на Хонконг да се оттегли напълно от пандемията. 
 
√ МВФ предупреди за риск от потенциална търговска война без глобално данъчно споразумение 
Фондът е оптимистично настроен за постигане на глобални правила за корпоративно данъчно облагане през 2021 г.  
Международният валутен фонд (МВФ) призова държавите да се споразумеят за глобални правила за корпоративно 
данъчно облагане, за да се избегне евентуален сценарий, при който конфликтите между страните да се задълбочат, 
предава Investor.bg. 
Многостранното споразумение относно данъците, подобно предложенията на САЩ, е единственият начин да се гарантира, 
че печелившите мултинационални компании плащат достатъчно данък на местата, където правят бизнес, заяви директорът 
на МВФ Кристалина Георгиева. 
Кризите с Covid-19 и изменението на климата дават на света възможност да преосмисли и поправи международната 
данъчна система, каза Георгиева. 
„Ние сме особено оптимистични за глобално споразумение за корпоративно данъчно облагане на доходите през 2021 г.“, 
каза Георгиева. „Спешно необходимо е да се избегне  рискът това да се превърне в хаотичен данък или търговска война, в 
която всички губят“, предупреди Георгиева.  
Планът на президента Джо Байдън за минимален налог от 21% за чуждестранните доходи на американските компании 
може да притисне много страни да повишат сегашната си ставка. Той даде нов тласък на дългогодишните усилия, водени 
от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за противодействие на корпоративните стратегии за 
избягване на плащането на данък, възползващи се от различията между нациите. Представители, водещи преговорите, 
заявиха миналия месец, че споразумението може да стане факт до средата на лятото. 
Зад новия стремеж се крие пандемия, която повиши националните дългове. Предлаганата промяна не е по-различна от 
промяна за третирането на данъчните убежища като Швейцария, последвала финансовата криза от 2008 г. 
Американската инициатива беше приета по-топло от по-големи страни като Франция, чиято хазна ще спечели най-много, 
като прибира приходи от световни компании, работещи на доходоносни вътрешни пазари. 
Според ОИСР промените в начина на разпределяне на данъчните приходи биха увеличили глобалните приходи за 
правителствата с до 100 млрд. долара годишно. 
Администрацията на Байдън също предложи компромисен вариант - да се вземе предвид рентабилността на дадена 
компания при определяне дали по-голяма част от нейните приходи трябва да се облагат от държавите, в които тя прави 
бизнес. 
 
Cross.bg 
 
√ Румен Ненков: От правна гледна точка задължителното машинно гласуване може да представлява проблем  
От правна гледна точка задължителното машинно гласуване може да представлява проблем. В малките секции все пак ще 
се гласува само с хартиени бюлетини. Считам, че имахме добър опит - избирателят сам да реши как да даде вота си. Това 
заяви в студиото на NOVA и „Здравей, България" бившият конституционен съдия Румен Ненков. Според него времето за 
гласуване с машина и с хартиена бюлетина е еднакво. И в двата случая в урната влиза хартиен носител. Най-голямата 
манипулация в историята на изборите се нарича „Костинброд". Това, че машинното гласуване е гаранция за честен вот е 
манипулация, добави Ненков. Той обясни, че етиката на изборите изисква да не се правят промени в изборното 
законодателство в последния момент. 
ЦИК не решава въпроса с установяването на изборния резултат. Аз съм бил в ЦИК по предложение на Петър Стоянов, а той 
загуби изборите от Георги Първанов. Той коментира и реформата в правосъдната система. Аз считам, че прокуратурата не 
трябва да има показност. Тя трябва да върши работата си по обрано и не е нужно да търси общественото одобрение. В 
парламентарната квота на ВСС не трябва да влизат партийни функционери, добави Румен Ненков. 
 
√ Кошмарен старт на сезона на Северното Черноморие  
Кошмарно начало на туристическия сезон по Северното Черноморие. И малкото хотели, които отвориха врати, останаха 
празни. За великденските празници пристигнаха по-малко от 10% от обичайния брой румънски туристи, съобщава bTV. 
Един от петте хотела в Златни пясъци, които отвориха врати за Великден, е общо за 400 души, като туристите през 
последните дни са били около 50, предимно от България. От утре той ще продължи да работи само с двама гости - 
възрастна двойка от Германия. На този фон прогнозите на бранша не са никак оптимистични за започващия сезон. 
Сред основните туристи, на които разчитат по Северното Черноморие, са румънците. В годините преди COVID-19 за 
Великден у нас пристигаха около 100 хил. гости от северната ни съседка. Сега са над 10 пъти по-малко. 
Една от основната причина, поради които по-младите туристи от Румъния анулираха резервациите си у нас, е 10-дневната 
карантина на връщане. Както и закъснелите правила за влизане на чужденци в страната, категорични са от бранша. 
"Туристите не стоят вързани и да чакат последната минута. За да се организира една почивка, дори от 3-4 дни, си трябва 
време, за да се стиковат нещата и това нещо обърка плановете", обясни Станислав Стоянов, собственик на хотел. 
Така хотелите на север, престрашили се да отворят за Великден, масово са на загуба. В хотел в курорта "Св. Св. Константин 
и Елена" заетостта през празничните дни е била 5-6 на сто. 
"Фалитите са угроза за много колеги и ги има вече, факт са. Комплексите се превърнаха почти в мъртви градове", казва 
Филчо Ставрев, собственик на хотел. 
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На този етап прогнозите са притеснителни и за следващите месеци. Организирани туристи от Германия няма да има преди 
1 юли, а за Обединеното Кралство дори още липсва дата за подновяване на чартърите. 
"За втора поредна година може би няма да имаме руснаци, заради списъците на вражески държави и подобен тип 
мероприятия, които никак не помагат на туризма ни", заяви Илин Димитров, председател на Варненската туристическа 
камара. 
"За съжаление вече е късно да се прави нещо, защото политическата ситуация, която е в България, положението е такова, 
че няма работещо правителство, което да вземе спешни мерки", смята Филчо Ставрев, собственик на хотел. 
Плахите надежди са свързани с туристи от Полша, които се очакват в края на май, както и излизането на България от 
"червената зона", което да върне румънците по родните плажове. От бранша все по-често се чуват прогнози за по-лош 
летен сезон от миналата година, която беше рекордно слаба. 
 
√ Русия спира полетите за своите туристи до България  
Русия спира полетите на своите туристи за България и оставаме втори сезон без тях по българското Черноморие. Това обяви 
за TravelNews Евелина Пулева, член на УС на Бургаската регионална туристическа камара. Последният полет на руската 
авиокомпания S7 до Бургас ще бъде на 9 май, каза тя. Досега се осъществяваше по един полет седмично от края на март. 
Спирането на полетите се случва след призива на руския политик Владимир Жириновски, един от най-горещите 
привърженици на президента Владимир Путин, който поиска държавата официално да забрани купуването на имоти в 
България, както и пътуванията до страната ни с туристическа цел. 
Туроператорите имат информация от руски граждани, че в момента българското посолство в Москва не издава визи. 
Такива се поставят само за смесените бракове. "Притеснени сме за сезона. Положението е тежко и не можем да издържим 
втори сезон без руски, германски и британски туристи, които са сред най-важните гости за големите курорти", коментира 
Евелина Пулева. Според нея служебното правителство трябва да вземе спешни мерки. 
Наскоро германските и британските туроператори анулираха почивките до България за началото на летния сезон през май 
и юни. "Всички пътувания за май и юни до България са анулирани и пренасочени от германския туроператор DER Touristik", 
заяви Калин Сутев, управител на Дестинейшън Туристик Сървисис, представител на DER Touristik в България, в която група 
влиза и туроператорът ITS. Чартърната авиокомпания "Бългериън ер чартър" също е прекратила полетите от Германия до 
летищата Варна и Бургас до края на юни. Записванията в Германия и на другите пазари за българското Черноморие са в 
застой, обяви Нина Чамова, генерален мениджър на "Сънтурс", която е представител на германския туроператор Alltours. 
Иван Грошев, управител на МТС България посочи, че голяма част от записванията отиват към 2022 г. и повече гледат към 
следващия, а не предстоящия сезон. Компанията е представител на германския туроператор FTI, британския Jet2Holidays 
и руския "Coral". Грошев не вижда отварянето на руския пазар и тази година. Британският концерн вече отложи програмата 
си за 24 юни и анулира всички почивки за началото на сезона. Грошев очаква България да попадне в жълтия коридор във 
Великобритания, което означава да не е сред безопасните дестинации за пътувания през лятото. Другият голям британски 
туроператор Balkan Holidays UK също отложи програмата и чартърите си за юли. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Политическата криза - каква е процедурата за сформиране на служебен кабинет - гост проф. Пламен Киров; 
- Изборни сметки и политически ходове. Какво следва - директно от парламента и коментар в студиото на 

Антоний Гълъбов и Слави Василев; 
- Реформите в правосъдието - говорят спецмагистратите Мариета Райкова и Георги Ушев; 
- Как да се справим с усложненията след Ковид. Съветите на пулмолозите. Гост д-р Диана Лекова; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Ще доведат ли изборните промени до конституционна криза?; 
- Защо от БСП се отказаха от правителство и обявиха, че ще върнат мандата на президента?; 
- Измамници използват Google, за да събират пари от малки и средни фирми. Как работи схемата? - проверка в 

„На твоя страна". 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - COVID отказа татковците от майчинство - 5 пъти по-малко взели отпуск за гледане на дете; 
в. Труд - стр. 1, 12, 13 - Машините на "Смартматик" са опасност за България; 
в. Телеграф - стр. 1, 4, 5 - Клошари изкарват по 2 бона от кофите; 
в. Монитор - стр. 1, 2, 3 - Направихме си COVID тестове за над 190 млн. лв.; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 2 - 13 загинали в катастрофи по Великден, но не заради голямото пътуване; 
в. 24 часа - стр. 3 - АПИ: В неделя ползвайте подбалканския път, а не магистрала "Тракия"; 
в. Труд - стр. 4 - Цената на вота скочи от 80 cт. на 55 лв. за глас; 
в. Труд - стр. 5 - Порязаха ГЕРБ с правилата за ЦИК; 
в. Телеграф - стр. 2 - Премиерът в оставка Бойко Борисов: Приемат закони, а не правят правителство; 
в. Телеграф - стр. 8 - Институтът "Роберт Кох": България излезе от опасните зони; 
в. Монитор - стр. 4 - Борисов: Всеки ден чакам да бъде разпуснат този парламент; 
в. Монитор - стр. 6 - НСИ: 160 лева глоба за отказ от преброяване; 

https://travelnews.bg/bg/news/16201464093971/rusiya-spira-poletite-za-svoite-turisti-do-balgariya
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Водещи интервюта 
в. 24 часа - стр. 8, 9 - Валентина Маджарова, и. ф. Административен ръководител на Специализираната прокуратура: Дали 
заради общи интереси на обвиняеми с политици не закриват Специализираната прокуратура?; 
в. Труд - стр. 10, 11 - Социалният министър Деница Сачева пред "Труд": Забавянето на мерките за подпомагане на 
бизнеса е фатално; 
в. Телеграф - стр. 13 - Бившият конституционен съдия проф. Пламен Киров: Изборите вероятно ще са на 11 юли; 
в. Монитор - стр. 11 - Проф. Радостина Александрова, д-р по вирусология към БАН: Колективен имунитет най-вероятно 
ще имаме в края на годината; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - стр. 18 - Даниел Стефанов, политолог: С изборните промени партии искат да качат резултат, а не по-честен 
вот; 
в. Труд - стр. 9 - Отношенията с Русия - начин на (зло)употреба; 
в. Телеграф - стр. 12 - Боклуците са като парите - не миришат; 
в. Монитор - стр. 10 - Темида да не гали с перце жестоките престъпници. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 05 май 
София 

- От 11.00 ч. на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще връчи проучвателен мандат за съставяне на 
правителство на кандидата за министър-председател, посочен от третата по численост парламентарната група в 
45-ото Народно събрание - "БСП за България". 

- От 14.00 ч. на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще започне консултации с парламентарно представените 
партии и коалиции за състава на ЦИК. 

- От 09.00 ч. ще се проведе пленарно заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 ч. чрез видеоконферентна връзка ще се проведе заседание на правителството в оставка. 
- От 11.00 ч. в конферентната зала на административната сграда на Министерството на отбраната на бул. „Ген. 

Тотлебен" № 34 (срещу „Пирогов") ще се проведе видеоконферентна връзка с националните командири на 
българските военни контингенти зад граница. 

- От 14.30 ч. в централата на ПП АБВ на ул. „Врабча" 23 ще се проведе пресконференция. 
- От 14.30 ч. в зала 134 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по бюджет и финанси. 
- От 14.30 ч. в зала 3 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по здравеопазването. 
- От 15.00 ч. в зала 130 на Народното събрание ще се проведе заседание на Временната комисия по проверка за 

установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерски съвет, министерствата, 
държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през 
последните 10 години. 

- От 19.00 ч. на новопостроената открита сцена на алеята на бележитите българи до езерото „Ариана" в 
Борисовата градина ще се проведе празничен концерт на Представителния ансамбъл на въоръжените сили и 
Гвардейския представителен духов оркестър. 

*** 
Благоевград 

- От 20.00 ч. на площад „Георги Измирлиев" ще се състои тържествена проверка-заря по случай Деня на 
храбростта и Празник на Българската армия, 6 май, с участието на военнослужещи от Военно формирование 
26400 и Представителен духов оркестър на Сухопътните войски. 

*** 
Велико Търново 

- В 09.00 часа министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще открие нов STEM - център в ПМГ 
„Васил Друмев". 

*** 
Разград 

- От 18.00 ч. в Музикален дом „Екатерина и Димитър Бъчварови ще бъдат отбелязани 81 години от историята на 
Музикалния дом - недвижима културна ценност от местно значение. 

*** 
Стара Загора 

- От 17.00 ч. в парк „Пети октомври" ще се състои концерт на Общинския духов оркестър. 
*** 
Стара Загора/ с. Богомилово. 

- От 18.00 ч. на площада пред НЧ „Иванка Терзиева 1927 ще се състои концерт на ДЮТС „Броеничка" и ФТШ 
„Броеница" с ръководител Данаил Тодоров. 

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

