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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Икономически живот 
 
√ Бюджет 2021 няма пари за държавна помощ за авиационния ни бранш  
В Бюджет 2021 и в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2023 година няма предвидени 
средства за държавна помощ за българските авиокомпании. 
Това става ясно от писмо на финансовия министър Ананиев до председателя на АИКБ Васил Велев и Светослав Станулов, 
председател на Асоциацията на българските авиокомпании. 
Документът е с дата 31 декември 2020 година и е отговор на писма от двете асоциации до премиера Борисов. 
Припомняме, авиационният бранш алармира, че много от компаниите му са пред фалит, заради пораженията, нанесени 
от пандемията и противоепидемичните мерки, засегнали бизнеса. 
Браншът искаше да се намери възможност за пряка финансова помощ, под формата на компенсации в размер на 25-30 % 
от намалението на приходите, изчислени спрямо тези за 2019 г., на базата на месечните приходи, отчетени съгласно 
Декларациите по ДДС за съответния период, които се подават в НАП. 
Министър Ананиев изтъква все пак, че ако бъде взето управленско решение за подпомагане на сектора под формата на 
държавна помощ, от МФ предлагат да се търси финансов ресурс по линия на оперативните програми или други форми на 
финансиране от ЕС. 
В писмото от МФ се разяснява още –  по повод Временната рамка на ЕК за мерки за държавна помощ в подкрепа на 
икономиката, че тази рамка не е основание за автоматично предоставяне на помощ, нито задължава държавите от съюза 
да предоставят конкретно финансиране. 
Ананиев предлага на авиационния бранш да се възползва от мерките за подпомагане на фирмите, предоставени от 
правителството в момента – инструментите на ББР и мярката 60:40 – за запазване на заетост. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ АИКБ: Българската икономика ще нарасне над нивата си от 2019 г. едва през 2023 г. 
Добрин Иванов, Асоциация на индустриалния капитал в България, Бизнес старт,04.01.2021 
За 2021 г. се прогнозира умерено възстановяване и умерен икономически растеж, които едва ли ще достигнат 
предкризисните нива. Те ще бъдат достигнати в края на 2022 г., а едва през 2023 г. ще се реализира ръст на нивата от 
2019 г. Това заяви Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в предаването „Бизнес 
старт“ с водещ Христо Николов. 
От АИКБ предлагат преформатиране на мярката 60/40 във вариант 75/0, когато не се полага труд, а когато такъв се полага 
да се получава пълното 100-процентово възнаграждение, но това предложение не е прието.   
„Аргументът на правителството е, че мярката 60/40 е нотифицирана от Европейската комисия в сегашния си 
вариант и при промяна трябва нова нотификация“. 
Иванов заяви също така, че кризата е дала възможност и за оптимизация на процеси, като в индустрията все повече се 
говори за дигитализация и роботизация. 
„За българите вече не е страшна дистанционната работа и българския бизнес видя, че работата може да бъде 
свършена със същото качество и от дистанция. В индустрията се мисли все повече за дигитализация и роботизация 
и се надяваме , че с всички мерки, които се предвиждат за борба в последиците от вируса, бизнесът ще получи 
финансиране за това“.   
Гостът коментира и диверсификацията на доставките на газ в България чрез внос от Азербайджан. 
„Спадът в цената на природни газ ще влияе там, където той е суровина, но като цяло диверсификацията е добър 
сигнал, тъй като дава по-голяма сигурност“.   
Относно Brexit Иванов прогнозира забавяне на доставките и изпълнението и съответно оскъпяване на крайните 
продукти. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
 
 

https://ikj.bg/novini/aviatsionniat-bransh-poiska-dopalnitelna-pryaka-finansova-pomosht/
https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/87061-aikb-balgarskata-ikonomika-shte-narasne-nad-nivata-si-ot-2019-g-edva-prez-2023-g
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√ АИКБ: Кризата даде възможност за оптимизация 
В индустрията се мисли все повече за дигитализация и роботизация, твърди Добрин Иванов 
Кризата даде възможност и за оптимизация на процесите. В индустрията например все повече се говори за 
дигитализация и роботизация.Това обяви в ефира на Bloomberg TV Bulgaria Добрин Иванов от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ).  
„За българите вече не е страшна дистанционната работа и българският бизнес видя, че работата може да бъде свършена 
със същото качество и от дистанция. В индустрията се мисли все повече за дигитализация и роботизация и се надяваме, 
че с всички мерки, които се предвиждат за борба с последиците от вируса, фирмите ще получат финансиране за това“, 
каза гостът.  
По думите му за 2021 г. се прогнозира умерено възстановяване и умерен икономически растеж, като едва ли тази година 
ще бъдат достигнати предкризисните нива. Това се очаква в края на 2022 г, а едва през 2023 г. ще се реализира ръст на 
нивата от 2019 г., обясни още Добрин Иванов. 
Гостът коментира и диверсификацията на доставките на газ в България чрез внос от Азербайджан. 
„Спадът в цената на природния газ ще влияе там, където той е суровина, но като цяло диверсификацията е добър сигнал, 
тъй като дава по-голяма сигурност“, посочи той.  
Относно Brexit Иванов прогнозира забавяне на доставките и изпълнението и съответно – оскъпяване на крайните 
продукти. 
 
√ Николай Митанкин се оттегля като ДВИ на "Стара планина холд" 
Доайенът на връзките с инвеститорите остави ярка следа в една от най-новите професии  
Николай Митанкин се оттегля от поста си на директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) на „Стара планина холд“ АД 
поради пенсиониране и от 1 януари 2021 г. тази длъжност ще се заема от София Аргирова, съобщи холдингът чрез 
„Българска фондова борса“ АД. По информация на Investor.bg оттеглянето е отдавна обмисляно и неколкократно 
отлагано. 
София Аргирова е с многогодишен опит като директор за връзки с инвеститорите. Тя е член на УС на Асоциацията на 
директорите за връзка с инвеститорите и неин зам.-председател. 
Николай Митанкин е доайен на връзките с инвеститорите и остави ярка следа в една от най-новите професии според 
класификацията на професиите и длъжностите в НСИ. Той беше директор за връзки с инвеститорите на „Стара планина 
холд“ АД, член на управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзка с инвеститорите в България, 
координатор на директорите за връзка с инвеститорите в дъщерните дружества на „Стара планина холд“. 
Митанкин е известен със своята неуморна борба срещу неблагоприятни за капиталовия пазар закони, подзаконови 
нормативни актове и практики. Деен участник е в дейността на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ). 
Дружествата от „Стара планина холд“ публикуват ежемесечна информация за резултатите си в продължение на години. 
Митанкин въведе бланка в уеб страницата на „Стара планина холд“, чрез която акционерите могат да поискат получаване 
на дивидент. Той беше изпращан чрез банков превод. 
Негова разработка беше „Загубените кодове в боновите книжки от масовата приватизация“. Случайно или не, неговият 
„Стара планина холд“ има най-висока стойност на една бонова книжка. Консултирал е много пъти редакционния екип на 
Investor.bg в дебрите на капиталовия пазар. 
Митанкин редовно се включваше в темите за „Стара планина холд“ АД, „М+С Хидравлик“ АД, „Хидравлични елементи и 
системи“ АД и други от групата на холдинга във форума на Investor.bg, като отговаряше на въпроси, с което спечели 
симпатиите на инвестиционната общност. 
Той е многократен лектор в Investor Finance Forum и многогодишен ДВИ на годината. Помогнал е на  редица колеги 
директори за връзки с инвеститорите в дебрите на корпоративното управление и регулации.  
Една от малкото идеи, които той не подкрепяше, беше тази за мегафонд с акции от „Регистър А“ в Централен 
депозитар. 
Дарител е за възстановяването на православен храм в с. Плана, община Столична. 
От екипа на Investor.bg пожелаваме на Ники Митанкин щастливи пенсионерски години. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.investor.bg/novini-i-analizi/339/a/zagubenite-kodove-v-bonovite-knijki-ot-masovata-privatizaciia-246940/
https://www.investor.bg/forum/comments/
https://www.investor.bg/novini-i-analizi/339/a/centralen-depozitar-predlaga-megafond-s-akcii-ot-registyr-a-za-2-3-mlrd-lv-214585/
https://www.investor.bg/novini-i-analizi/339/a/centralen-depozitar-predlaga-megafond-s-akcii-ot-registyr-a-za-2-3-mlrd-lv-214585/
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
БНТ 
 
√ Румен Радев получи поздравления от редица държавни глави по случай новата 2021 година  
Редица държавни глави изпратиха поздравления до президента Румен Радев и българския народ по случай 
настъпването на новата 2021 г. 
Сред тях са президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп, президентът на Руската федерация Владимир 
Путин, президентът на Федерална република Германия Франк-Валтер Щайнмайер, президентът на Китайската народна 
република Си Дзинпин и редица други държавни глави. 
В поздравленията се изразяват пожелания за благоденствие и напредък на България, както и благопожелания за 
здравето и просперитета на българския народ. 
Държавните глави изразяват увереност, че настъпилата нова 2021 г. ще донесе нови успехи за разширяване на 
сътрудничеството между България и техните държави. 
 
√ Дариха десетки компютри и таблети за онлайн обучението във Видинско 
Неправителствени организации започнаха кампания, за да могат и деца от Видинско, които нямат компютри или 
таблети у дома, да учат дистанционно. Призоваха, който има възможност, да дари електронно устройство за тях. 
Вече десетки се отзоваха. 
Дарения помагат на повече от 300 деца в област Видин да учат в електронна среда. С помощта на Видински фонд 
"Читалища" и организация "Фабрика за идеи" за тях са осигурени настолни компютри и лаптопи. Разпределени са 
предимно за малките населени места в областта. 
Първите компютри, телефони и таблети са изпратени през пролетта. 
Славена Петрова, председател на Видински фонд "Читалища", каза: "Изкоментирахме проблема, който излиза, когато 
беше обявено извънредното положение, че не всички семейства могат да осигурят устройства, за да могат децата им да 
провеждат своето онлайн обучение. И така стартира самото обучение. Информацията я събираме, първоначално 
стартирахме чрез читалищата, които са част от нашата мрежа, в последствие вече кметове по места, директори на 
училища. Постоянно се опитваме да отговорим на нуждите." 
Наскоро пристигнали нови компютри, но за да могат учениците да ги ползват, ще трябват и монитори за тях. 
"Това са 148 компютъра и 110 лаптопа. Проблемът ни е мониторите, за да можем да окомплектоваме тези компютри, 
които получихме, за да станат конфигурации, да могат да бъдат ползвани, както и периферията съответно - мишки, 
клавиатури, за да стане пълна конфигурация, да може да се ползва. Но реално, за да покрием нуждите, са поне 50", каза 
Славена Петрова. 
Част от новите компютри са за учениците в село Дреновец. 
"50 семейства с големи затруднения, ние ще им помогнем да обезпечат електронното обучение. Те са и многодетни 
семейства някъде учат с по един телефон на родител. Ние ще помогнем също с Интернет вкарването. Говорили сме 
с доставчиците. Закупили сме някои от устройствата вече, рутери", заяви Бойка Александрова, директор на СУ 
"Никола Й. Вапцаров", с. Дреновец. 
Присъствието онлайн в час се оказва сложно и за децата в село Буковец. 
Вероника Атанасова, секретар на читалище "Просвета 1925", село Буковец, заяви: "Решихме тези осем, които са най-
нуждаещи се и нямат, те да получат устройствата. Като говорих с тях, някои от телефоните на родителите. Другите с 
нищо, като се свържат с учител, да им изпратят домашните или урок."  
Нов компютър ще има и Катрин. След ваканцията тя ще е присъствено в час, но ако отново се наложи да учи от вкъщи, 
вече ще се справя по-лесно. 
За Кати ученето в електронна среда било изпитание. 
"Не е лесно. С телефона, както знаете, той е малък камерата се губи. Няма стойка, постоянно се плъзга, пада. Тя се 
дразни, напуска час и приключваме", каза Паула Найденова, майка на Катрин. 
Въпреки раздадените досега компютри, все още има деца, за които присъствието през електронно устройство в час не е 
възможно. 
"До момента имаме 20 подадени, други, които чакат да покрием поне първоначално подадените семейства, за да 
подадем и тях като необходимост", обясни Славена Петрова. 
За кампанията вече има запитвания и от други региони в страната, а организаторите биха искали да помогнат на всички. 
 
√ Образование по време на пандемия: Какви са рисковете за учителите, учениците и родителите? 
Продължават споровете между родителите правилно ли е да се върнат учениците на училище или не. Някои смятат, че 
трябва да се изчака учителите да се ваксинират, а учениците от 5 до 12 клас да останат вкъщи до края на януари. 
Други - че училищата спазват всички мерки и са безопасна среда, а големите ученици трябва да се върнат на училище, 
защото много отдавна са вкъщи. Ето част от дискусията в студиото на "Денят започва". 
Момчил Баев, "Родители за безопасно образование" заяви: "На везните са от една страна потенциалните пропуски в 
образованието заради онлайн формата, а от другата страна са животът на родителите, възрастни роднини и учители. 
Знаете, че загубихме 70 учители, образователни експерти, за каквито ни трябват години да произведем". 

https://bnt.bg/news/kakvi-sa-riskovete-i-kakvi-sa-plyusovete-ako-uchebnata-godina-prodalzhi-prisastveno-v-klas-289582news.html
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Той е убеден, че липсите и пропуските могат да се наваксат през лятната ваканция. Децата карат вируса безсимптомно, 
но го предават. Има достатъчно научни проучвания, които показват, че именно децата са тези, които предават вируса на 
своите учители и по-възрастни близки, заяви Баев. 
Споредн него, учителите е трябвало да бъдат сред първите ваксинирани. 
Яна Алексиева, "Асоциация Родители" каза: "Има от гимназиален етап деца, които не са на училище от много време. И 
това за тях също не е леко. Да, да загубиш близък е безкрайна трагедия, но ние започваме да деформираме детската 
психика и това не е за пренебрегване, не можем да говорим само за физическото здраве като изключение от цялото 
друго". 
Нашата организация ще продължи да работи в посока семействата да имат избор дали децата да учат присъствено или 
онлайн, каза още Яна Алексиева. Според нея децата бяха най-ограничени в пандемичната ситуация. Тя подчерта, че 
училищата спазват мерките безотказно. 
Гледайте цялата дискусия във видеото. 
 
√ Калфин: След Брекзит за работа и образование във Великобритания ще има значителни усложнения  
Великобритания вече не е член на ЕС, първото, което видяхме след Брекзит от европейските оператори на фондови 
пазари, е че някои от тях се преместиха обратно в ЕС и напуснаха Лондон, отбеляза в коментара си за "Светът и 
ние" Ивайло Калфин, бивш външен министър на България. Според него в много посоки ще се усети напускането на 
Обединеното кралство. 
Участието на Великобритания в ЕС е било много добро за България, отбеляза Калфин. Тя е настоявала за разширяването 
и е помогнала много за членството ни в Съюза. 
"Великобритания е страна, която по отношение на сигурността в ЕС имаше огромен принос и в този смисъл 
България губи един много силен партньор", подчерта бившият външен министър. 
След 48 години членство целият икономически, политически и обществен живот на Обединеното кралство е свързан с 
европейските правила, не изключвам да се появят някои нови области, които не са включени в споразумението, 
предположи Калфин. 
Проблеми ще създадат напускането от Великобритания на програмата "Еразъм", студентите от страните в ЕС, които искат 
да учат там, ще трябва да плащат много високи такси за обучение. Но страната запази участието си в "Хоризонт 2020" и в 
научните програми на ЕС, там трябва да внася своя принос. Има още въпросителни в колко програми ще участва, колко 
ще внася, как ще се възползва от резултатите. 
Лондон от партньор се превръща в конкурент на ЕС. 
"Едно от исканията на Великобритания беше да има собствена икономическа политика, включително по отношение 
на държавни помощи, както и на мита и митническа политика", припомни Ивайло Калфин. 
В споразумението е предвидено при нарушаване на клаузи, ЕС да предприеме ответни действия. Все още е рано да се 
предвиди как ще се развият търговските отношения, но там ще има при всички случаи сътресения. 
ЕС се договориха, че европейските граждани ще могат до 180 дни без виза в годината да пребивават във 
Великобритания, но няма да могат да работят. 
"За да работят, се иска специално разрешение, както за всяка външна за Съюза страна", поясни Калфин и съобщи, че 
има 220 000 българи, които са поискали да останат в островната държава и да им бъдат дадени работни визи. 
"За туризъм, за търговия няма да има проблем в пътуванията, но за образование, за работа ще има значителни 
усложнения", коментира Ивайло Калфин. 
Какво още отбеляза в постигнатото споразумение с Обединеното кралство бившият външен министър - вижте във 
видеото. 

 
БНР 
 
√ Президентът започва консултации за парламентарните избори 
Държавният глава Румен Радев започва консултации за провеждане на справедливи, прозрачни и безопасни за здравето 
на гражданите парламентарни избори. 
В рамките на днешния ден президентът ще обсъди с представители на здравните власти и лекарското съсловие 
необходимите мерки за да се гарантира правото на глас и здравето на гражданите при провеждането на вота в условията 
на пандемия. 
Последователно Румен Радев ще разговаря на "Дондуков" 2 с министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, 
главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев и проф. д-р Красимир Гигов, ръководител на Националния 
ваксинационен щаб. Държавният глава ще се срещне и с вирусолога проф. д-р Радка Аргирова, председател на 
Българското дружество по медицинска вирусология, проф. д-р Андрей Чорбанов от Института по микробиология на БАН 
и с пулмолога д-р Александър Симидчиев, началник на отделение в Медицинския институт на МВР. 
Целта е да се обсъди провеждането на безопасни избори в условията на пандемия. 
Преди месец Радев анонсира, че би насрочил парламентарния вот на 28 март, непосредствено след изтичането на 
мандата на настоящото Народното събрание. В последствие стана ясно, че ще се проведат консултации по темата с 
отговорните институции, като бе даден и анонс от екипа на "Дондуков" 2, че не се изключва посочената дата да бъде 
преосмислена. 
Датата на изборите се насрочва с указ 60 дни преди провеждането им, а според Конституцията вотът не може да се 

https://bntnews.bg/news/obrazovanie-po-vreme-na-pandemiya-kakvi-sa-riskovete-za-uchitelite-uchenicite-i-roditelite-1089871news.html
https://bnt.bg/news/svetat-i-nie-281676news.html
https://bnt.bg/news/svetat-i-nie-281676news.html
https://bntnews.bg/news/kalfin-sled-brekzit-za-rabota-i-obrazovanie-vav-velikobritaniya-shte-ima-znachitelni-uslozhneniya-1089797news.html
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проведе по-късно от два месеца след края на мандата на Народното събрание, т.е. това трябва да се случи до края на 
месец май. 
В хода на консултациите се очаква държавният глава да проведе разговори и с ръководството на ЦИК. 
 
√ Според министър Вълчев, ако епидемичната обстановка в страната позволи: От 18 януари учениците от 5-и до 12-и 
клас поетапно се връщат в училище 
Учениците от 5-и до 12-и клас се завръщат поетапно в класните стаи от 18 януари, ако епидемичната обстановка в 
страната го позволява. Това заяви пред журналисти просветният министър Красимир Вълчев. 
„В следващите седмици ситуацията може да се подобри, може и да се влоши. Ние се надяваме да се запази 
положителната динамика за намаляване броя на заразените, намаляване на броя на хоспитализираните. Ако тя се 
подобри, ще пристъпим към поетапно връщане, или по-точно към вариант на редуване - една част от учениците да бъдат 
вкъщи, другата част да се върнат. Обсъждаме с министъра на здравеопазването, ще разрешим някои допълнителни 
дейности като държавните изпити по професия, олимпиадите“.  
Министър Вълчев посети столичното 143-то училище „Георги Бенковски“, за да проведе разговори с училищното 
ръководство и педагогическите състави, относно организацията на учебната дейност. Той увери, че връщането на 
малките учениците е най-разумното решение. 
„Преценихме, че връщането на децата в предучилищна възраст 1-4 клас е разумно. Има и подобрение на епидемичната 
ситуация. То не достатъчно да върнем всички ученици, но ни дава тази възможност - малките деца, това са и научните 
изследвания, носят по-малък вирусен товар, по-малка степен са преносители на вируса. Голямото мнозинство на 
родителите са за връщане на децата, нормално е, училището е най-добрата среда, в която децата могат да натрупат 
знания и умения, да бъдат възпитани. Обучението от вкъщи, от разстояние в електронна среда е временна 
компенсаторна алтернатива“.  
247 хиляди са учениците от първи до четвърти клас, които днес се върнаха в училище: 
„Ще се научим повече - да смятаме и да четем хубаво“; 
„Може да си играем с децата, докато сме в междучасие малко“, казаха пред микрофона на БНР деца, които днес отново 
се върнаха в училище. 
Родители на деца от столичното 143-то Основно училище „Георги Бенковски“ приветстваха възстановяването на 
присъственото обучение: 
„Няма по-хубаво от това детето да е на училище - сред учителите, физически контакт да има, сред децата. Те стават 
просто асоциални, като са си вкъщи, средата е съвсем друга“; 
„Предпочитам децата да бъдат на училище“, споделиха родители. 
Без притеснение посрещна своите ученици и началният учител Петя Йорданова: 
„По-добре е малките деца да са на училище, още повече, че и доста от колегите вече го прекарахме и сме с антитела. 
Всички сме си споделяли, че предпочитат да присъстваме. И аз нямам притеснения определено“. 
 
√ Нов локдаун в Англия 
Британският премиер Борис Джонсън обяви нови строги мерки в борбата срещу тревожното разпространяване на 
заразяванията с коронавируса много подобни на първия локдаун през месец март. Всички училища, колежи и 
университети ще бъдат затворени до средата на февруари.  
Джонсън започна обръщението си към нацията с тревожната статистика със заразяванията и смъртните случаи, както и 
новия щам на вируса, който се разпространява 70% по-бързо. Това налага незабавни действия, ето защо премиерът 
обяви новите ограничения за Англия. 
Те включват забрана на контактите и оставане по домовете, като те могат да бъдат напускани само за пазаруване на 
продукти от крайна необходимост, за посещаване на болница или за физически упражнения.  
Най-голямата новина е затварянето на всички учебни заведения. Това ще остане в сила до средата на февруари, когато е 
кратката зимна ваканция. По всяка вероятност матурите тази година няма да се проведат по приетия начин, възможно е 
дори те да бъдат отложени. 
Борис Джонсън се извини на родителите за трудностите, които ще им бъдат причинени от затварянето на училищата.  
Голямата разлика от първия локдаун обаче, по думите на премиера е, че в ход е масовото ваксиниране.  
Джонсън изтъкна, че това е последната фаза на страданието, защото с помощта на ваксината битката ще бъде спечелена. 
Той допълни, че до средата на февруари ще бъде направено всичко възможно да бъдат ваксинирани четирите най-
уязвими групи хора - най-възрастните, обитателите на домовете за социални грижи и персонала им, хората над 70 
години и здравните работници на първа линия – което ще позволи да се вдигнат ограниченията.  
Джонсън призова за пореден път хората да следват инструкциите и подчерта, че оставайки по домовете си ще облекчат 
работата на здравеопазването и ще спасят човешки животи.  
Лидерът на опозицията Киър Стармър приветства новите мерки, макар и те да са много закъснели, според него. 
В Шотландия от полунощ влиза в сила локдаун до края на януари.  
В Уелс наложеният преди Рождество локдаун остава в сила също до края на януари. Най-строги мерки са наложени и в 
Северна Ирландия.  
Всяка част на Обединеното кралство следва своя собствена политика в борбата с вируса. 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101398549/uchvnicite-ot-parvi-do-chetvarti-klas-se-vrashtat-v-uchilishte
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√ ЕК предупреди Иран, че увеличеното производство на уран нарушава ядрената сделка  
Научихме за съобщението на Техеран за намерение производството на уран да бъде увеличено с 20 на сто, заяви днес 
говорител на Европейската комисия. 
Ако тези намерения бъдат приложени, това ще представлява значително отклонение от поетите от Техеран задължения 
по ядрената сделка, с тежки последици за неразпространението на ядрено оръжие, добави той. Важно е да се избягват 
всякакви стъпки в разрез със споразумението, допълни говорителят. 
По неговите думи засега Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) не е изяснила практическите последици от 
обявеното намерение на Техеран. Той отбеляза, че по-късно днес агенцията ще съобщи на държавите по споразумението 
най-новите данни, с които разполага. 
Нека изчакаме данните на МААЕ, на чиято основа взимаме решения, призова говорителят. Споразумението ще остане в 
сила, докато всички участващи страни спазват в действията си поетите задължения, добави той. 
 
Investor.bg 
 
√ С какви пари ще разполага София през новата година? 
Има време за дискусия за бюджета на столицата, но трябва разпределение по пера, посочи общинският съветник 
Владислав Панев  
Изготвянето на бюджета на Столична община за 2021 г. е предизвикателство поради няколко причини – несигурната 
макроикономическа рамка на национално ниво, изпълнението на бюджетните приходи и развитието на пандемията и 
опасността от нова серия карантинни мерки върху стопанския живот. Около 2 млрд. лева ще се харчат в столицата при 
бюджет от 1,7 млрд. лева, показват столичните финанси при сериозна субсидия от държавата. 
Разчетите ще бъдат гласувани в края на февруари, като според общинския съветник от „Демократична България“ и член 
на Бюджетната комисия в Столичния общински съвет Владислав Панев, има достатъчно време за дебати и промени. 
Пред БНР той подчерта, не е съвсем ясно какво ще бъде включено в план-сметката и процесът зависи от това дали 
достатъчно аналитично ще се представят отделните предложения за развитие на столицата. 
За пример той посочи, че през миналата година е имало заделени пари за изкупуване на зелени площи, но от идеите 
нито една не е реализирана. „Въпросът е не какво ще бъде заложено, а какво ще бъде изпълнено“, подчерта Панев. 
"Местните данъци в столицата почти няма да се пипат. Единственото намаление е в патентния данък на местата за 
настаняване, който беше намален от 250 на 25 лева на стая - този приход в бюджета е съвсем малка част от него, няма да 
даде никакво отражение върху приходната част", поясни общинският съветник. 
Той посочи чистия въздух и детските градини като приоритетни теми на столицата и добави към тях екологията, 
паркирането, тротоарите, автомобилния парк. 
„Общинската собственост се управлява крайно неефективно“, посочи още Владислав Панев. По думите му дивидентите, 
които постъпват в общинския бюджет, са практически нулеви и нито една общинска компания не плаща такива реално. 
Според него „Топлофикация“ ще продължи да бъде в изключително лошо финансово състояние и е категоричен, че има 
некоректно „надуване“ на сметките през миналото лято. Панев обаче изрази надежда, че одитът на Сметната палата ще 
разкрие нередностите. 
„Има сериозен проблем по отношение на разходите на транспортните дружества“, каза още общинският съветник и 
посочи, че е открито сериозно превишение на разходите при ремонта на транспортното общежитие. „Да се надяваме, че 
ще се редуцира корупцията и ще се намалят политическите назначения при избора с конкурси на нови членове в съвета 
на директорите на три от транспортните дружества“, каза той. 
 
√ 2700 фирми са поискали подкрепа с оборотен капитал 
Отпускането на безвъзмездната финансова помощ става в срок от 7 дни от одобрението на проектното 
предложение 
Около 2700 търговци са поискали подкрепа чрез оборотен капитал до момента чрез Националната агенция за приходите 
(НАП), съобщават от ведомството.  
По тази схема търговците, засегнати от противоепидемичните мерки, наложени с 4 заповеди на министъра на 
здравеопазването, могат да получат 20%, респ. 10% от оборота си за съответните периоди на 2019 г. или 2020 г. 
Кандидатстването става по електронен път, чрез портала за е-услуги на НАП и системата ИСУН, припомнят от приходната 
агенция. 
Отпускането на безвъзмездната финансова помощ става в срок от 7 дни от одобрението на проектното предложение. 
Изплащането на сумите може да започне след получаване на одобрение от Европейската комисия, което се очаква в 
близките седмици. 
Припомняме, че става дума за програмата за подкрепа чрез оборотен капитал с бюджет от общо 156 млн. лева, от които 
малко над 132 млн. лева са от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите средства са национално 
съфинансиране. 
По нея ще могат да бъдат покривани текущи разходи, сред които и за заплати, обясниха от приходната агенция. Парите 
не могат да бъдат използвани за покупката на стоки за директна продажба. Пари по схемата няма да получат и 
предприятия, които произвеждат, обработват и продават тютюн и тютюневи изделия. 
Максималният размер на подкрепата е до 150 хил. лева. 

https://bnr.bg/horizont/post/101397925/iran-e-uvedomil-maae-che-shte-obogatava-uran-do-20-procenta
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Помощ по тази схема ще могат да получат микропредприятия с персонал до 10 души и оборот или стойност на активите 
до 3,9 млн. лева, малки предприятия (до 50 души и до 19,5 млн. лева оборот) и средни предприятия (до 250 души и 
оборот до 97,5 млн. лева или стойност на активите до 84 млн. лева). 
 
Труд 
 
√ Деница Сачева, министър на труда и социалната политика пред „Труд“: Над 1 милион пенсионери получават 
увеличение на пенсията от 1 януари 
От април мярката 60/40 ще се фокусира върху най-пострадалите бизнеси 
В първите дни на новата година разговаряме със социалния министър Деница Сачева каква помощ може да очакват 
хората и бизнесът през новата година заради кризата, предизвикана от пандемията от коронавируса. Всички мерки 
продължават да действат.  Постигнали сме договорка от 1 април мярката 60/40 да бъде по-фокусирана и ще се насочи 
към бизнесите, които са най-пострадалите от кризата, обяснява министърът. Дали ще има великденска добавка за най-
бедните пенсионери, ще зависи от това дали ще продължи и след март изплащането на помощта от 50 лева за всички, 
казва още Сачева. 
- Г-жо Сачева, какви средства ще получат бизнесът и гражданите през тази година, за да се справят с кризата, 
предизвикана от пандемията? 
- Това, което сме отделили в бюджета на Държавното обществено осигуряване, са 300 милиона лева за мярката 60/40. 
Готови сме да дадем още 300-350 млн. лева по нея до края на септември, тъй като имаше преизпълнение на приходите в 
държавното обществено осигуряване. Обсъждахме с министър Кирил Ананиев да вземе заем по механизма SURE за 
запазване на заетостта. Отделно продължава изплащането на 50 лева добавка на всички пенсионери, което на месец 
струва 106 милиона лева. Продължават и двете мерки – 80/20 за сектора на туризма и „Запази ме“ за затворените 
бизнеси. По тях има предвидени 40 милиона лева. По мярката „Запази ме“ още не сме получили заявки през януари, но 
очакваме те да са за не по-малко от 30 милиона лева. Предвидените средства отново са в значителен размер и очакваме 
те да надхвърлят 1 милиард лева. Това са само мерките по линия на Министерството на труда и социалната политика. 
Разбира се, ще има и мерки по линия на Министерството на икономиката. 
- Мярката 60/40 се удължава до края на март. Дадохте заявка да продължи до септември, от какво зависи това? Ще 
има ли промяна по нея? 
- Водим разговори със синдикатите и работодателите, защото има желание от тяхна страна за законодателни промени – 
да се създаде антикризисно законодателство. Постигнали сме съгласие от 1 април мярката 60/40 да бъде по-фокусирана 
и да се насочи към бизнесите, които са най-пострадали от кризата. Тъй като не можем да си позволим да я продължим в 
обема и обхвата, в който е в момента. От една страна има изискване на Европейската комисия, което предвижда 
компаниите да бъдат подпомагани не повече от 12 месеца, а от друга – не е добре бизнесът да става прекалено зависим 
само от помощите и подкрепата на държавата. Затова веднага след празниците продължаваме разговорите с 
работодателите и синдикатите и вероятно още до края на януари ще бъде ясно как ще продължи мярката до края на 
месец септември. 
- Да разбираме, че мярката от април ще се прилага не както сега за всички бизнеси, които имат спад на продажбите 
или са въвели непълно работно време? 
- Ще се фокусираме върху бизнеси, които имат намаление на оборота и са въвели непълно работно бреме. Защото сега 
от нея могат да се възползват и напълно работещи бизнеси. За да получават средства, те вече трябва да отговарят и на 
двете условия – да са въвели непълно работно време и да имат спад на оборота.   
- От АИКБ твърдят, че мярката стига до 10% от фирмите. Колко работни места бяха запазени, благодарение на 
нея? 
- Благодарение на мярката бяха спасени около 250 000 работни места. Кумулативно може би числото е по-голямо, но тъй 
като някои от компаниите кандидатстваха за всички месеци, има повтарящи се заявки за работници и служители, затова 
средно по експертни оценки казваме, че 250 000 работни места са били запазени. Мярката не е направена така, че да 
достига до всички бизнеси. Не всички бизнеси са засегнати равномерно. Тя трябваше да се фокусира, върху тези, които 
имат най-голям спад на оборота и имаше опасност да освободят работници. Целта ни не е била тя да бъде масова, а да 
нямаме голяма безработица. И самият факт, че безработицата у нас е около 7%, дори декември месец завършваме с 
безработица под 7% - 6,8%, означава, че мярката е свършила своята работа. Защото това беше целта – безработицата да 
не стигне двуцифрено число и тази цел е напълно изпълнена.  
- Предвиждате ли нови мерки, които да стартират през новата година? 
- На този етап мерките, които сме разработили, са достатъчни. Очакваме да заработи мярката за връщане на фиксиран 
процент от оборота на фирмите. Тя включва изплащане на средствата от Националната агенция по приходите и ще 
започне да действа веднага, след като получим нотификация от Европейската комисия, тоест още първите седмици на 
месец януари. Имаше две мерки, които бяха забавени в Министерството на икономиката. Едната е за безопасни и 
здравословни условия на труд. По нея бяха планирани 76 млн. лева, но те се пренасочиха по мярката за изплащане на 
фиксиран процент от оборота. Ако имаме добра възможност, се надявам до пролетта да пуснем и тази мярка. По нея се 
дава възможност на компаниите да могат да организират дистанционна работа, мерки за киберсигурност, мрежова 
среда и т. н.  
- Досега по мярката „Запази ме” се изплащаха по 24 лева на ден на работник в затворено предприятие. От 1 януари 
тя вече покрива 75% от осигурителния доход. Колко работници получават помощ по нея? 
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- Получили сме заявление от 6 016 работодатели за компенсиране на  29 359 работници и служители, като подадени 
заявления са на стойност около 11 млн. лева. До момента сме платили 156 000 лева на 3582 работници и служители. Като 
почти половината от одобрените компенсации са за заети в ресторанти и питейни заведения. Ще продължим да 
изплащаме компенсации всеки ден от началото на работната седмица, като това са парите за декември. Още нямаме 
подадени заявление по новата сума, но тя със сигурност е по-висока от 24 лева на ден. Защото осигурителните доходи на 
бизнесите, които трябва да бъдат компенсирани, са по-високи. Специално за сектор хотелиерство и ресторантьорство 
минималният осигурителен доход е 800 лева и промяната е по-справедлива за тях.  
- Каква е прогнозата Ви за безработицата през тази година? 
- В началото на кризата прогнозирахме, че ще завършим годината с безработица до 7% и тя се оправда. По 
предварителни данни към края на декември тя е 6,77%. Целта ни беше да задържим безработицата да бъде 
едноцифрено число. Общият брой на безработните към момента е 222 161 човека, като от началото на пандемията 
досега работа са започнали 209 545 човека. Несъмнено има сектори, които пострадаха много, но има и такива, които 
просперираха и имаха възможност да дадат работни места. Ако ги нямаше тези мерки, безработицата щеше да бъде над 
10%. Трудно ми е да прогнозирам от сега какво ще се случи през тази година, но оптимистично мога да кажа, че се 
надявам да продължим да държим безработицата до едноцифрено число и да не надхвърля нивата от тази година.  
- Ще се удължи ли помощта от 50 лева за всеки пенсионер след март? 
- Политическото решение на коалиционния съвет е мярката да продължи да действа докато има нужда от нея. Ще бъдат 
направени съответните анализи в началото на март и ако все още не сме преборили пандемията, ако все още числата са 
тревожни, вероятно ще се вземе политическо решение за удължаване на изплащането на добавката. Сега изплащането 
на добавката от 50 лева ще се започне на 7 януари и ще продължи до 20 януари, заедно с пенсиите. Но през април, както 
знаете, ще бъдат изплатени еднократно по 120 лева помощ на всички пенсионери, които получават пенсия от 300,01 лв. 
до 369 лева включително, колкото е прагът на бедност. Това са 392 000 души, които ще получат пари за хранителни 
продукти и лекарства. Помощта ще се изплаща през Агенцията за социално подпомагане по банков път към пенсията. 
Списъкът с правоимащите лица ще бъде изготвен от Националния осигурителен институт. Тези хора няма нужда да 
подават молба или заявление.  
- От 1 януари минималната пенсия стана 300 лева, а максималната 1440, колко пенсионери получиха увеличение след 
тази промяна? 
- Над 1 милион пенсионери ще получат увеличение на пенсията от 1 януари. По-голямата част от тях са хора, чиито 
действителни размери на пенсиите са под минималния за съответния вид и са приравнени към него. Що се отнася до 
хората, които са получавали тавана от 1200 лева, до момента те са 43 300 души, като от 1 януари 25 700 от тях ще 
получават действителния размер на пенсията си. Съответно ще получат увеличение, което е различно за всеки от тях. 
Тези, които остават ограничени заради новия таван, са около 17 000 – 18 000 души. 
- Знам, че е рано, но ще има ли отново великденски добавки към най-ниските пенсии? 
- Ако се вземе политическо решение изплащането на добавката от 50 лева за всички да продължи след март месец, 
тогава няма да има великденски. Ако помощта от 50 лева остане до края на март, тогава най-вероятно ще има 
великденски добавки. Но това е политическо решение, което предстои да се вземе и това ще стане най-рано през март, 
когато се направят разчетите.  
- В последните дни на 2020 г. Министерският съвет одобри правилата за изплащане на вторите пенсии. Какво 
предстои за първите пенсионери, които ще получават и пари от частните фондове? 
- Септември месец ще започне първото изплащане на втори пенсии, като процентът на редукция на пенсията от НОИ ще 
бъде под 10 на сто. Очакваме това да бъде по-справедливо за първите 17 000 жени, които предстои да се пенсионират. 
От 1 януари сме дали възможност на тези от тях, които направят изчисления и преценят, че искат, да си прехвърлят до 30 
юни парите в НОИ. Разчетите на пенсионните дружества показват, че минималната пожизнена пенсия, която би се 
получила, е около 45 лева на месец. 
Нашият гост Деница Сачева е бакалавър по социална педагогика. Магистър е по връзки с обществеността от СУ 
“Св. Кл. Охридски” и по здравен мениджмънт. От 1999 до 2001 г. е началник на кабинета на министъра  на 
здравеопазването, като отговаря за връзките с Международния валутен фонд, Световната банка и Европейската 
комисия. Била е зам.-министър на труда и социалната политика във втория кабинет на Бойко Борисов, по-късно 
зам.-министър на образованието и науката. 
 
√ 1544 лв. броим за година стаж за пенсия  
За първата половина на тази година 1114 българи са си купили стаж до 5 години, за да могат да се пенсионират  
Вноската на месец се увеличава с близо 8 лева 
Плаща се по банков път 
От 1 януари жените трябва да са работили 36 г., а мъжете - 39 години 
Година стаж за пенсия струва 1544,40 лева от 1 януари. Причината е увеличението на минималния осигурителен доход за 
самонаети, който се повишава на 650 лева от тази година, при 610 лева досега. Според Кодекса за социално осигуряване 
(КСО) месечната вноска за стаж за пенсия е определена на 19,8% от тази сума. Или за 2021 година, хората, на които не им 
стига стаж за пенсия, трябва да платят на месец по 128,70 лева. Спрямо миналата година вноската се повишава със 7,92 
лева. 
Има три варианта, при които хората могат да си купят стаж за пенсия: за времето на обучение за завършено висше или 
полувисше образование, за периода, в който карат  докторантура или до 5 години, недостигащ стаж по общия ред. 
Купеният стаж се зачита за трета категория и може да се ползва само при пенсиониране. 
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Осигурителният доход за времето, за което е купен стаж, не се взема предвид при изчисляването на индивидуалния 
коефициент на пенсионера. 
Вноските се плащат по банков път, като купеният стаж се доказва с удостоверение, което се издава от съответното 
териториално поделение на Националния осигурителен институт. 
Последните данни на НОИ показват, че за първата половина на тази година 1114 българи са си купили стаж до 5 години, 
за да могат да се пенсионират. Общата сума на вноските им възлиза на над 4,67 милиона лева. Средно на тях не са им 
стигали 21 месеца стаж, показват още данните. През миналата година от това право са се възползвали близо 3900 човека, 
които са платили осигурителни вноски за близо 14 млн. лева. 
От 1 януари възрастта и стажът за пенсия се увеличават отново. Жените вече се пенсионират на 61 години и 8 месеца, при 
36 г. стаж, а мъжете - 64 години и 4 месеца и 39 години стаж. 
 
√ Разпродават дребен бизнес на безценица 
COVID-19 изкара ресторанти, кафенета и билярдни зали за продан 
В София наемите паднаха двойно, търсенето е 80 процента по-ниско от преди пандемията 
Изключително драматичен е пазарът на бизнес имотите, както по отношение на наемите, така и на продажбите. 
Сривовете в цените са заради несигурността, а в обявите за продажби присъстват от тенискортове, до кафенета и фитнес 
зали. Но въпреки спада в цените, сделките с бизнес имоти са поне 50 процента надолу. Това коментираха пред „Труд” 
мениджъри от няколко водещи брокерски агенции в страната. 
„Търсенето на наем на бизнес имоти преживява спад от поне 80 процента в сравнение с офертите от преди пандемията. 
Става дума за офиси, магазини, аптеки, складове, бизнес сгради, а цената на квадратурата в София, в централните райони 
вече е около 15 евро за квадратен метър”, коментира пред „Труд” Йорданка Рангелова, мениджър „Наеми и бизнес 
имоти” в агенция „Адрес”. За сравнение, преди пандемията от коронавирус цените са били между 20 и 30 евро на 
квадратен метър. За да не губят доход от собствеността, която имат, хората се принуждават да я отдават на много по-
ниска цена”, допълни Рангелова. По думите ѝ таксите за поддръжки също са много ниски. Задържа се като тенденция и 
скъсяването на сроковете за наем в договорите. Ако по-рано бизнес имотите са се отдавали под наем за период от 5-10 
години, то сега договорите се подписват за 12 или 24 месеца, отбеляза още Йорданка Рангелова. 
В Благоевград десетки са обявите да продажба на заведения за хранене, кафенета, билярд клубове или пицарии. 
Повечето от собствениците са обявили, че продават помещенията заедно с обзавеждането и разрешителните. Така, че 
който реши да купува, може още на следващия ден да влиза с персонал и да работи. 
Цените за продажба варират от 520 евро до 1300 евро на квадратен метър в зависимост от локацията, обзавеждането, 
квадратурата, екстрите. Повечето от продаваните заведения се намират в широкия център на града или пък са част от 
бизнес сгради. 
Според брокери от Пиринско доста от собствениците имат кредити и задължения, които не могат да обслужват и затова 
са се решили на крайната стъпка за продажба. Обявени за продан заведения, ресторанти и магазинчета има и в 
курортите Банско и Сандански. Там цените са по договаряне и падат до 300-400 евро на квадратен метър. 
Под тепетата: В Пловдив бягат от вендинг машините; На пазара има и цех за колбаси 
Ваня Недялкова (ТРУД, Пловдив) 
Кафенета и клубове масово се продават в Пловдив, но не като помещения, а като бизнес. Обичайно това правят 
наематели, които заради затварянето на заведенията не могат да издържат финансово и решават да продадат дейността 
си. Сред офертите са дори 2 заведения в известния в цялата страна квартал „Капана”. Едното е напълно оборудван и с 
всички документи и разрешителни кафе-бар. Площта му е 120 кв. м, а посочената в обявата цена е 43 000 лв. 
Продават се и кафе-сладкарници, за които се твърди, че може да отворят още в деня след падането на ограниченията. В 
обявите се предлага и магазин за плодове, зеленчуци, насипни ядки, кафе и фрешове - също с цялостно оборудване. 
Търговският обект е 45 квадрата и досегашният му наемател иска за него 20 000 лв. Допълнително предлага и микробуса, 
който е зареждал магазина, и уточнява, че „бизнесът се продава заради по-изгодни условия в друго мое начинание”. 
Сред интересните оферти е продажбата на вендинг бизнес. Машините за кафе и продажба на безалкохолни и 
пакетирани храни като солети и вафли се намират в най-голямата административна сграда на главната улица в Пловдив. 
„Двата автомата са единствените в сградата на 4 етажа с офиси и адвокатски кантори”, уточнява притежателят на този 
бизнес. 
Продават се и производствени помещения, след които цех за колбаси в Асеновград. Продажбата на бизнес тече през 
сайтовете за обяви, масово в офертите се уточнява, че посредничеството на агенции е нежелано. 
Капанчета на плажа пустеят; Тенис комплекс с пет корта търси купувач 
Мария Кехайова (ТРУД, Бургас) 
В Бургас ври от обяви за продажби на кафенета, ресторанти, сладкарници и дори тенис корт. Последният 975 квадратни 
метра, в квартал Долно Езерово и е обявен за 888 000 евро. Имотът разполага с паркинг 1000 квадратни метра, четири 
покрити и един открит корт, като покритите имат отоплителна и поливна система. 
Механи и офиси вървят с персонала; Търгуват адвокатски кантори и паметник на културата 
Цветелина Георгиева (ТРУД, Шумен) 
Десетки оферти за продажба на офиси, търговски площи, заведения и хотели излязоха на пазара на имоти в Шумен през 
миналата година. Сред офертите има и адвокатски кантори за продан. 
Обявена е и емблематична сграда, паметник на културата, на три етажа в идеален център, а цената е 1 млн. лева за близо 
400 кв. м. 
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Офертите са много, но купувачи няма, коментират брокери на недвижими имоти. Наемите от 200 лв. месечно, сега са 
около 130 лв. 
Който е решил сега да купува заведение, може да избира от разработени кафенета до хитови механи по кварталите на 
Шумен, заедно с персонала. Цените при тях изненадващо са под 1000 лв./кв. м. Дори за атрактивен имот, съчетание от 
конферентни зали, офиси и заведение на централен булевард, при който цената е паднала до 820 лв./кв. м. Няколко по-
малки семейни хотели в Шумен са обявени също за продан. 
В курортите край Варна: Хотели на първа линия също с оценка 
Даниела Фархи (ТРУД, Варна) 
Ръст на офертите за продажби на магазини и заведения отчитат брокери във Варна. Заради коронакризата и отчайващо 
слабия летен сезон се множат и предложенията за продажби на хотели в курортите край града. На Златни пясъци и в 
съседната местност „Кабакум” на тезгяха са извадени над 25 хотела, показва справка в сайтовете за недвижими имоти. 
Два от тях са на първа линия и са с над 120 стаи. Единият се продава за 4,9 млн. евро, а за другия е посочена цена по 
договаряне. Такъв вариант е избрал и стопанин на популярно заведение на пъпа на курорта. На търговската улица на 
Златни пясъци се предлагат магазини, СПА-център и дори боулинг зала за 534 000 евро. 100 000 евро по-малко иска 
собственик на заведение до централния хотел „Интернационал”. Голямо е предлагането и в курортните местности „Ален 
мак”, „Евксиноград” и „Траката”, където се търсят купувачи за над 30 малки хотелчета. 
В повечето оферти пише, че обектите са разработени, а в някои е посочено, че са подходящи за хоспис. Въпреки това този 
тип сделки са трудно осъществими, тъй като цените на хотелите се определят не на квадрат, а на база доказана 
доходност. Ако тя е под 7-8%, инвеститори липсват, обясни пред „Труд” Добромир Ганев, председател на УС на НСНИ. 
 
√ Външно: Какво трябва да знаят българските превозвачи при пътуване от Великобритания към Франция  
Във връзка с въведени от британските власти допълнителни правила за прилагане на изискванията за преминаване от 
Великобритания към Франция, МВнР информира за най-важното, което трябва да знаят българските превозвачи. От 
българското посолство в Лондон съветват шофьорите на камиони, преди да отпътуват за Кент, да продължават да 
следват указанията в туитър - @KentHighways, както и на Highways England 
(https://www.gov.uk/government/organisations/highways-england) за последните актуализации по условията на трафика. 
Припомняме, че за да напуснат Великобритания в посока Франция, шофьорите трябва задължително да си направят бърз 
антигенен тест за COVID-19. Неспазването на това изискване ще доведе до отказ за пътуване към Франция. 
Информация за това на кои места превозвачите могат да получат указания за актуалните правила, които е нужно следват, 
както и къде могат да си направят тестове за COVID-19, може да бъде намерена на следните интернет адреси: 
https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations (на сайта е приложена и карта на тези локации) 
https://www.gov.uk/government/news/covid-19-testing-for-hgv-drivers-using-the-port-of-dover-or-eurotunnel 
На тези места, определени от британското Министерството на транспорта, се предоставят следната информация и услуги: 
- за правилата и документите, необходими за придвижване на стоки между Великобритания и ЕС; 
- безплатна проверка за готовността за преминаване на границата, за да са сигурни шофьорите, че разполагат с нужните 
документи за преминаване на границата между с ЕС; 
- помощ за проверка дали камионът отговаря на изискванията за преминаване на границата. 
Всички шофьори на тежкотоварни превозни средства, които ще преминават границата между Великобритания и ЕС през 
пристанището на Дувър или Евротунела (Eurotunnel), следва да спазват въведеното изискване за наличие на разрешение 
за достъп до област Кент (Kent Access Permit - KAP), като имат предвид следното: 
- с кандидатстването за разрешение за достъп до област Кент се извършва проверка дали шофьорите на камиони имат 
необходимите документи, за да преминат границата между Великобритания и ЕС през пристанището на Дувър или 
Евротунела (Eurotunnel); 
- не е необходимо разрешение за достъп до област Kent (KAP), ако камионът е под 7,5 тона или излиза от 
Великобритания от друго пристанище; 
- от 1 януари 2021 г. шофьорите на тежкотоварни камиони трябва да имат KAP, за да пътуват през област Кент до 
пристанище Дувър или Евротунела и оттам - до ЕС. Изискването е на британските власти, като целта е предварително да 
се потвърди, че шофьорите имат нужните документи за контрол на вноса в ЕС; 
Кой се нуждае от разрешение за достъп до област Кент, Великобритания (Kent Access Permit (KAP):  
- Нуждаете се от KAP, ако камионът попада в следните две основания: напускането на Великобритания е от пристанище 
Дувър или Евротунела и камионът е над 7,5 тона. Разрешението (КАР) ще е необходимо дори, ако камионът не превозва 
стоки или ако носи само поща; 
- Всяко разрешение е валидно за 24 часа. Нуждаете се от ново разрешение всеки път, когато камионът напуска 
Великобритания; 
- Водачът на тежкотоварния автомобил може да бъде спрян и глобен с до £300 за влизане в Кент, ако няма разрешение 
за достъп на Кент, както и за представяне на декларация с невярно съдържание при пътуване до пристанище Дувър или 
Евротунел. 
Кой не се нуждае от разрешение за достъп до област Кент, Великобритания (Kent Access Permit (KAP):  
- Не се нуждаете от разрешение за достъп до област Кент (Kent Access Permit - KAP), ако: камионът тежи 7,5 тона или по-
малко, както и ако не напускате Обединеното кралство от пристанището на Дувър или от Евротунела, като не извършвате 
транспорт в тези направления, а единствено управлявате тежкотоварен камион през или в област Кент, или оставяте 
ремарке, което ще бъде прекарано през границата. 

https://www.gov.uk/government/organisations/highways-england
https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations
https://www.gov.uk/government/news/covid-19-testing-for-hgv-drivers-using-the-port-of-dover-or-eurotunnel
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Подробна информация за въведеното изискване за наличие на разрешение за достъп до област Кент (Kent Access Permit - 
KAP) е налице на следния интернет адрес: https://www.gov.uk/check-hgv-border 
Кандидатстването за разрешение за достъп до област Кент става онлайн. За да бъде получено разрешението, трябва да 
се потвърди, че шофьорът има нужните митнически документи и документи за износ преди пътуването, като с 
кандидатстването си той фактически потвърждава, че камионът отговаря на изискванията на ЕС за внос. Процедурата по 
кандидатстване отнема около 5 минути. 
Ако камионът не отговаря на изискванията да премине границата, ще бъдат дадени инструкции как да се получат 
необходимите документи. Ако е налице правилната документация, ще бъде изпратено разрешение за достъп до област 
Кент (KAP) по имейл. Шофьорите трябва да разполагат с разрешението в електронен вид (под формата на получения 
имейл), а също и с печатно копие. Разрешението е валидно само за 24 часа, като шофьорът трябва да влезе в Кент и да 
премине границата в периода, посочен в разрешителното. Ако шофьорът пристигне на границата преди или след този 24-
часов период, следва да кандидатства за ново разрешение. 
При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството ни в Лондон на тел.: +44 20 
7581 3144; +44 20 7584 9400, +44 20 75893763. 
 
√ Борис Джонсън: Нов референдум за независимост на Шотландия - не преди 2055 г.  
Поредният референдум за независимост на Шотландия от Великобритания не може да се проведе преди 2055 година, 
заяви премиерът на Обединеното кралство Борис Джонсън. 
Джонсън изтъкна, че разликата във времето между референдумите за Европа - първият през 1975 г. и вторият през 2016 
г. - е „добра разлика“, пише The Daily Telegraph. 
Референдумът за независимост на Шотландия беше организиран през септември 2014 г., а подобен 41-годишен период 
би означавал отлагане на такъв вот до 2055 г. Според британския премиер, референдумите не трябва да се провеждат 
по-редовно, тъй като те не са „особено весели събития“ и имат разделително въздействие. 
Той също така отбеляза, че Никола Стърджън (първият министър на Шотландия - бел.ред.) е обещала, че референдумът 
през 2014 г. ще бъде „събитие веднъж в поколението“, само за да промени решението си след загубата на сепаратистите. 
Кийт Браун, заместник-председател на Шотландската национална партия (СНП), обвини премиера, че продължава 
„същото старо неразбираемо лаене“ и предупреди, че „той не може да продължи да възпрепятства демокрацията“. 
„Джонсън няма абсолютно никакъв отговор на това, защо на Шотландия трябва да бъде отказвана демокрация, освен, че 
„вече проведохме такъв вот“. Именно до там ще стигнем скоро. Няма да казва „не“ на един референдум, а ще казва „не“ 
на самата демокрация. Тогава ще му е много трудно“, написа политикът в туитър. 
Първият министър на Шотландия Никола Стърджън заяви, че планира да иска мандат от избирателите за нов 
референдум за нерзависимост, който да използва, за да принуди Борис Джонсън да й даде правомощията да организира 
такъв вот. 
Поредица от социологически проучвания показват, че в момента мнозинството от шотландците подкрепят отделянето от 
Обединеното кралство, а СНП е на път към категорична победа и мнозинство. 
 
√ "Фолксваген" отново се отказа от Турция  
Турският министър на промишлеността и технологиите окачестви като "политически мотивирано" решението на 
"Фолксваген" (Volkswagen) да изтегли инвестициите си от страната. 
"Знаехме, че има някои хора, които не желаеха това (инвестирането в Турция) по политически съображения", заяви 
Мустафа Варанк, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА. 
Министърът отбеляза, че в изпратено от главния изпълнителен директор на германския автомобилен производител 
Херберт Дийс писмо се откроява важността, която "Фолксваген" придава на Турция. В писмото се посочва още, че 
компанията се е отказала от всички инвестиционни проекти и е решила да разреши проблемите си, като модернизира 
настоящия си капацитет. 
Дийс посочва пандемията като причина за решението си, отбеляза турската агенция. 
Но още в средата на миналата година се разбра, че разширяването на дейността на концерна се замразява след военната 
намеса на Турция в Сирия през октомври 2019 г. и критиките срещу турското правителство за нарушаване на човешките 
права. Тогава говорител на "Фолксваген" заяви, че всички планирани проекти за производство на коли ще бъдат 
прехвърлени към производствени съоръжения, с които концернът вече разполага. 
Автомобилният гигант създаде своя фирма в Турция през октомври 2019 г. с капитал от около от около 164 млн. долара 
(943,5 милиона турски лири по тогавашния курс), като намерението беше да проектира, произвежда, сглобява, продава, 
внася и изнася автомобили, камиони и всякакви видове моторни превозни средства, както и техните части и компоненти. 
През декември обаче направи постъпки за ликвидация на дружеството, регистрирано в Маниса. Очакваше се проектът да 
създаде около 4000 работни места в региона. 
Турският министър коментира, че "Фолксваген", а не Турция ще загуби от стъпката. По думите му световните марки не 
трябва да взимат решения, основаващи се на политически натиск. 
 
√ Пет нови непостоянни членове на Съвета за сигурност на ООН от вчера 
Индия, Мексико, Норвегия, Ирландия и Кения официално станаха вчера непостоянни членове на Съвета за сигурност на 
ООН, предаде Франс прес. Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на все по-засилващата се поляризация на този 
орган, натоварен със задачата да следи за мира и сигурността по света. 

https://www.gov.uk/check-hgv-border
https://www.aa.com.tr/en/economy/turkey-volkswagen-decision-politically-motivated/2097203
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Петте страни участваха в първото заседание на съвета тази година. На него бе обсъдена работната програма, подготвена 
от Тунис, който е ротационен председател през януари. Съветът за сигурност наброява 15 членове. Пет от тях са 
постоянни и имат право на вето - САЩ, Русия, Великобритания, Франция и Китай. 
Непостоянните са 10, като те се избират с двугодишен мандат на географски принцип. Всяка година се подменят 
половината от тях. Новите пет непостоянни членове заменят Германия, Белгия, Доминиканската република, Индонезия и 
Република Южна Африка. 
Така през настоящата година влиянието на ЕС в Съвета за сигурност на ООН ще бъде по-малко, тъй като Норвегия не е 
член на блока, а Великобритания вече официалиано го напусна, отбелязва АФП. 
Великобритания бе принудена да увеличи персонала си в ООН на позиции, на които досега бе представена на равнище 
от ЕС. Когато пък Европа трябва да се представи като единен фронт в съвета, ще са необходими повече усилия за 
координиране на позициите. 
 
В. Монитор 
 
√ Премиерът Борисов: Пенсионерите с добавки от 50 лева до края на март 

• От януари минималната пенсия става 300 лв, а от 1 юли всички ще се повишат с 5% 

• Кабинетът заделя 12 млн. лева за топъл обяд за 50 000 души 
До края на март над 2 млн. възрастни хора у нас ще получават като добавка 50 лв. към пенсиите си. За това сме отделили 
318 млн. лв. Това написа премиерът Бойко Борисов във Фейсбук, след днешното заседание на кабинета. 
Напомня, че в закона за бюджета на ДОО е прието и затова не било нужно отделно решение или постановление на МС, 
като пенсионерите ще вземат и през януари 50 лв. допълнително. Това са 106 млн. лв. всеки месец. Поясни, че всъщност 
повече от 1/ 3 от населението на страната получава такива добавка. 
Борисов изтъква, че от 1 януари минималната пенсия става 300 лв., а от 1 юли всички останали пенсии се повишават с 5%. 
"Поредният ни изпълнен ангажимент на фона на тежката криза", 
казва той.  
Напомня, че през април месец 392 000 души, които имат ниски пенсии, ще получат добавки в размер на 120 лв. за 
хранителни продукти. Това пък щяло да струва на бюджета 47,4 млн. лв. 
"Трябва да се погрижим и за онези наши съграждани, които са най-уязвими и имат нужда от подкрепа, за да изкарат по-
леко зимата. Ето защо решихме 12 млн. лв през 2021 г. да отидат за 50 000 души, които ще получават топъл обяд до края 
на април. Това е с 20 000 повече от тази година.", завършва Борисов. 
 
√ Подкрепата към българските производители е основен приоритет  
Подкрепата към българските производители е основен приоритет в управлението ми, написа днес във Фейсбук 
земеделският министър Десислава Танева, по повод подписания меморандум от най-големите търговски вериги у нас. 
Вследствие на пандемията и затворените канали на продажба още през март месец 2020 г. инициирах разговори с 
търговските вериги за подкрепа на родното производство. Липсата на действия и доброволна инициатива от страна на 
търговските вериги за подкрепа на българските производители наложи приемането на Постановление на Министерски 
съвет за предлагане на регионална продукция. В края на изминалата година инициирах допълнителна среща, на която 
бяха поканени да присъстват браншовите организации в сектор „Земеделие“ и представителите на търговските вериги. 
На нея обсъдихме няколко варианта за предлагане на българската продукция във веригите, тъй като приетото през 
изминалата година ПМС изтече на 31.12.2020 г. 
Ще се радвам и подписаният меморандум между търговски вериги за подкрепа на българските производители да даде 
своя резултат - производителите да имат шанс да предложат своята продукция, а потребителите да имат възможност да 
изберат пресни продукти. Сигурна съм, че резултатите от този акт ще бъдат приветствани от българските производители, 
така както по време на последната ни среща представителите на браншовите организации в сектора обобщиха, че ПМС е 
дало своя резултат и е допринесло за повече регионална продукция по щандовете на големите магазини. 
Като резултат от проведената среща е издадена и заповед през месец декември на министъра на земеделието, храните и 
горите, с която е създадена работна група в рамките на Националния съвет по храните. Задачата на работната група е 
разработване и прилагане на „Добри практики за подкрепа на българското производство на основни групи храни от 
местни производители и улесняване на достъпа на потребителите до местна и устойчива продукция“. Работната група 
има за цел да подобри координацията между производители и търговци, както и да гарантира наличието на достатъчно 
прясна и свежа храна за нуждите на потребителите. В работната група влизат представители на големите търговски 
вериги, както и представители на различни браншови организации в сектор „Земеделие“. 
 
√ Производството на ток в България намаля с над 7% през 2020 г. 
Енергията от базовите централи в страната падна 10%  
Производството на електроенергия в България намалява със 7,5% през 2020 година, показват данните на 
Електроенергийния системен оператор (ЕСО). От статистиката е видно, че основната причина за това е намалението на 
износа. 
През 2020 г. потреблението намалява, но в рамките на 2,44% до 36,8 тераватчаса. В страната са произведени общо 40,2 
тераватчаса електроенергия. Има известно забавяне на спада - през първите 11 месеца на миналата година 
производството на електроенергия се свиваше с 10 на сто. Изминалата година е тежка за базовите централи в страната, 
които намаляват своето производство с 9,6% до 33,7 тераватчаса. Тяхното място обаче се заема от зелените централи, 
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като това е особено видно относно вятърните паркове. Производството на водните централи се повишава с 1,6% до 3,3 
гигаватчаса през 2020 година, показват още данните на ЕСО. 
Тенденцията на спад е видна и в първите три дни на 2021 година. Топлото време и празничните дни намаляват 
съществено потреблението - с малко над 17 на сто, което се отразява и върху производството, където спадът е от 14,5 на 
сто. 
Продължава и свиването на производството на електроенергия от базовите централи, но в зимните дни тяхното място не 
може да бъде заето от възобновяемите енергийни източници. При липсата на достатъчно вятър и слънчеви часове делът 
на ВЕИ намалява с над 40 на сто. 
Ръст обаче записват водните централи, чието производство е с 21% повече спрямо първите три дни на 2020 г. 
 
√ МВнР: Румъния премахва карантината за пристигащи от България  
С решение на румънските власти България отпадна от списъка на държави, за които се прилага 14-дневна карантина при 
влизане в Румъния, съобщават от МВнР. Решението влиза в сила от 18.00 ч. на 4 януари. 
По информация на българското посолство в Букурещ не е необходим PCR тест за гражданите, влизащи в Румъния от 
България. 
Българските граждани, които посещават северната ни съседка, трябва да имат предвид, че там все още действат редица 
ограничения: 
- Носенето на предпазни маски е задължително на всички закрити и открити обществени места, за всички граждани над 
петгодишна възраст – на цялата територия на Румъния; 
- Затворени са тържищата, панаирите, битпазарите; 
- Селскостопанските пазари (открити и закрити) могат да продължат да работят при спазване на противоепидемичните 
мерки; 
- Работното време на магазините (включително моловете) е ограничено в интервала между 5.00 и 21.00 ч. Ограничението 
не важи за дейности, свързани с осъществяването на доставки по домовете, както и за аптеките и бензиностанциите. 
По решение на местните власти в определени окръзи или отделни населени места могат да бъдат прилагани и 
допълнителни локални мерки. 
 
√ Политолог: Трябва коренно да се промени политиката ни към Северна Македония 
Трябва коренно да се промени политиката на България към Северна Македония.  Това коментира пред БНР политологът 
Николай Василев.  
Той изтъкна, че преди почти 30 години България първа признала Северна Македония и направила всичко възможно тя да 
се утвърди като независима държава. "След това провалът на нашата „македонска политика“ и невъзможността да 
установим тесни отношения на сътрудничество са очевидни", каза той. 
„Много неща са пропуснати. Няма да се случи така, както искат твърдите български националисти – от раз да се каже: 
историята е била такава, такава, такава. Това е процес, който трябва да е много по-всеобхватен", коментира Николай 
Василев. По думите му не можем да очакваме с една историческа комисия изведнъж да се решат наслагвания, които са 
на повече от век. 
 
√ Строг контрол по австрийските граници  
През последните две седмици на граничните пунктове при влизане в Австрия са били направени 770 000 проверки, 
съобщи днес министерството на вътрешните работи, цитирано от в. "Курир". 
Само през вчерашния неделен ден австрийските полицаи са направили 100 000 проверки. От 19 декември до днес е било 
отказано влизане в Австрия на 10 000 души, преди всичко граждани на т. нар. трети страни. 
Освен това от 19 декември до днес са били извършени 24 000 проверки за спазване на домашната карантина. От 
началото на пандемията през пролетта на миналата година тези проверки са общо 330 000. 
Министерството на вътрешните работи съобщи още, че от 17 ноември до днес са наложени 11 359 глоби за неспазване 
на ограничителните мерки. Голяма част от тях са издадени при събирания на по-голям от позволения брой хора. 
 
Дневник 
 
√ Масовата ваксинация срещу COVID-19 в България наближава, но не съвсем 
Доставки, дози, срокове, фази - тези четири думи трудно могат да бъдат поставени в едно изречение с конкретно и 
окончателно съдържание, когато става дума за ваксините срещу COVID-19 в България. Причината е както в множеството 
неизвестни около получаването на разрешение за употреба на ваксините в Европейския съюз на различните 
производители, така и в липсата на достатъчно информация за това как властите в страната организират, проучват, 
планират имунизациите срещу COVID-19 в страната. 
След многобройните уверения, че доставката и поставянето на ваксините се осъществява по ясен план и при осигуряване 
на нужните количества, здравният министър проф. Костадин Ангелов все по-често е изправен пред въпроса кога и други 
групи българи, извън приоритетната - на медицинските специалисти на първа линия, ще имат възможност да се 
имунизират. В последните дни министърът, както и главният здравен инспектор доц. Ангел Кунчев дадоха различни 
хоризонти за това кога ще се стигне до т.нар. масова имунизация, като сроковете варират от "края на януари" през 
прогнозата за "февруари-март" до доста по-далечното "преди края на май". За момента е сигурно, че независимо кой от 

https://www.dnevnik.bg/zdrave/2020/12/12/4150446_vaksinite_sreshtu_covid-19_na_kakvo_razchitat_i_kak/
https://www.dnevnik.bg/zdrave/2020/12/12/4150446_vaksinite_sreshtu_covid-19_na_kakvo_razchitat_i_kak/
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сроковете ще бъде спазен, масовата имунизация ще се отнася за предварително определените от правителството целеви 
групи, а не за ваксинирането на желаещите извън тях. 
Още желаещи от първата фаза 
До момента от ваксината "Комирнати" (Comirnaty) на производителите "Пфайзер"/"БиоНТех" (Pfizer/BioNTech) - първата 
одобрена за употреба в Европейския съюз ваксина срещу COVID-19, в България са доставени около 35 хил. дози - 10 хил. 
при първата доставка и още приблизително 25 хил. дози, които пристигнаха в понеделник. Те са достатъчни за 
имунизирането на приблизително едва 17 хил. души, тъй като имунизацията се прави на два пъти, като периодът между 
двете дози е най-малко 21 дни. Според данните на информационния портал за коронавируса от 27 декември до 4 януари 
са ваксинирани 4 739 души. 
По думите на министъра на здравеопазването след около десет дни ще има трета доставка (отново от около 25 хил. 
дози), а в края на януари или началото на февруари се очаква четвърта пратка (около 35 хил. дози) от препарата на 
"Пфайзер"/"БиоНТех". Това прави общо около 95 хил. ваксини, достатъчни за малко над 45 хил. души. 
При посрещането на втората пратка министърът заяви, че с нея ще продължи имунизирането на работещите в системата 
на здравеопазването, които са в т. нар. първата фаза от пет степенния ваксинационния план на правителството. "След 
като завършим с първа фаза - очакваме това да се случи в рамките на може би седмица- две, ще започнем веднага със 
стартирането на втора фаза", декларира Костадин Ангелов. 
Прогнозата му обаче изглежда твърде оптимистична предвид данните за предстоящите ваксинации. В първата фаза на 
ваксинирането срещу COVID-19 са включени лекари, зъболекари, медицински сестри, акушери, фармацевти, помощник-
фармацевти, помощен персонал и др., които общо са изчислени от министерството и ваксинационния щаб на 243 600 
души в страната. Според получените при първоначалните сондажи желаещите да се ваксинират са 33%, или малко над 80 
хил. души, като данните са към 14 декември. Оттогава проф. Ангелов неколкократно е заявявал, че желаещите са се 
увеличили, но конкретни бройки и проценти не са били посочвани. Дори при известните до момента данни това 
означава, че за близо половината от заявилите желание няма осигурени ваксини до момента. 
Пред "Дневник" Димитър Маринов, главен секретар на Българския фармацевтичен съюз заяви, че по негова информация 
все още не е започнало ваксинирането на фармацевти и помощник-фармацевти от аптеките. Към 19 декември около 700 
души са заявили желание да се имунизират срещу COVID-19 през създадена за целта платформа на сайта 
фармацевтичния съюз. Той също уточни, че списъкът с желаещи се е увеличил, но не съобщи данни с аргумента, че все 
още не са обобщени. 
Следват учителите 
Във втора фаза на ваксинационния план са включени възрастните хора в социални домове, персоналът, който се грижи 
тях, педагогическите специалисти и работещите във ферми за отглеждане на норки (заради опасността от пренасяне на 
вируса). Те са изчислени на общо 112 080 души. 
В понеделник по време на изявление пред журналисти министърът на образованието Красимир Вълчев каза, че до края 
на тази седмица започва изготвянето на списъците за желаещите ваксини учители, директори, педагогически съветници, 
психолози и др. Очакванията на Вълчев са те да достигнат 35 хиляди. Според плана за ваксиниране педагогическите 
специалисти в страната са 89 хил. души. 
От фаза във фаза 
Многократно здравните власти са заявявали, че няма строго разделение между отделните фази - те не са ограничени в 
срокове и преминаването от една фаза в следваща, не означава, че хора от предишната вече няма да могат да се 
ваксинират. 
Очакването е с увеличаването на броя на одобрени препарати срещу COVID-19, преминаването от фаза в следваща да 
бъде по-бързо, защото доставките ще бъдат по-чести и в по-големи количества. До сряда се очаква Европейската агенция 
по лекарствата да даде одобрително становище за ваксината на "Модерна" (Moderna). Така препаратът на 
американската фирма вероятно ще е следващият, който ще бъде доставен до България. 
Какво означава масова ваксинация 
"Много бързо, когато дойде втората ваксина, ще стартира и масовата ваксинация в страната. Очакваме разрешение и за 
трета ваксина", заяви в понеделник Костадин Ангелов, намеквайки за ваксината, разработвана съвместно от "Астра 
Зенека" (AstraZeneka) и Оксфордският университет. Тя вече е одобрена от Великобритания и поставянето ѝ започна, но 
одобрението на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) все още се очаква. 
"Масова ваксинация" е по-скоро медийна формулировка и се използва с различно значение от представителите на 
здравните власти. В понеделник Ангелов я употреби по отношение на включването на възрастните хора в процеса на 
имунизиране: "Масовата ваксинация ще започне тогава, когато имаме по-голямо количество ваксини. Това очакваме да 
стане през февруари-март, което означава, че ще започнем с ваксинацията на възрастните хора", бяха думите на 
министъра на здравеопазването, имайки предвид възрастните хора в домове и персонала, който се грижи за тях. 
В случая с "масова ваксинация" здравният министър няма предвид, че дошъл краят на приоритетните групи и, че 
ваксините ще са достъпни за всички извън тях. В интервю за "Нова телевизия" в неделя на въпрос кога ще започне 
масовото ваксиниране той посочи като приблизителен срок до края на месец май, без да говори за конкретни групи от 
населението. 
"Нека хората бъдат търпеливи - до края на този месец с получаването на близо 100 хил. дози ще започнем много по-
широка и масова имунизация", коментира в понеделник пред БНТ главният държавен здравен инспектор доц. Ангел 
Кунчев. Той добави, че ако започнат доставките на всички ваксини, ще има достатъчно дози и всеки ще може да бъде 
ваксиниран. 
Колко ваксини ще са нужни в останалите фази 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6Yk9xyau0g0CYLEC7oN_RwFhbeKKHiCex9FG-EV6B_PmXWQ/viewform
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/01/03/4159133_masovoto_vaksinirane_se_ochakva_da_zapochne_prez_mai/
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В третата фаза на правителствения ваксинационен план влизат "служители, участващи в поддържане на 
функционирането на основни за обществения живот дейности" - работещите в службите за сигурност, във ВиК сектора, 
доставчиците на ток и хранителни стоки. 
В последните дни на 2020 г. над 11 хил. служители на МВР са заявили, че искат да бъдат ваксинирани срещу коронавирус, 
съобщиха от МВР за "Дневник". Приоритетно ще бъдат ваксинирани служителите на първа линия от пътна и охранителна 
полиция. Все още няма информация кога ще започне ваксинацията. Данни за останалите сектори засега не са 
съобщавани. 
В четвъртата фаза се очаква планът да обхване възрастните на и над 65 години (които са извън социални институции) и 
хора с хронични заболявания. Според плана за ваксиниране това са общо 1.8 млн. души в България. Петата фаза е за 
"уязвими групи от населението поради високия епидемиологичен риск от инфектиране, свързан с условията и начина им 
на живот". По-конкретно определение не е посочено. 
Все още няма информация колко време ще трябва да изчакат хората, които не принадлежат към нито една от 
дефинираните от правителството групи. Редът, по който ще се заявява желание за ваксиниране при тях също засега е 
неизвестен. В понеделник главният държавен здравен инспектор коментира, че това се планира да става става чрез 
личните лекари, а при хората без лекар - чрез специално организирани ваксинационни центрове, но не уточни 
подробности. 
 
√ Какво все пак става в икономиката  
Анализът е препубликуван от "Свободна Европа". 
"Икономистите са хора, които утре ще обясняват защо онова, което са предрекли вчера, не се е случило днес." 
В средата на октомври с колегите Димитър Чобанов, Евгени Райков и Красимир Лаков предвидихме "спад на брутния 
вътрешен продукт (БВП) към декември тази година от 6.548 млрд. лева, което е 5.17% от прогнозирания му обем в 
макрорамката на държавния бюджет". Тогава подобно бе и изчислението на спада от БНБ, "Уникредит Булбанк" и други, 
макар и при различни методики и модели. Последната прогноза на Международния валутен фонд (МВФ) за България 
предвижда 4% спад. 
За ориентация може да се приеме, че 1% от БВП е приблизително 1.2 млрд. лева. 
В началото на декември Националният статистически институт (НСИ) отчете за третото тримесечие на миналата година 
спад от 5.2% на БВП в сравнение със съответното тримесечие на 2019 година и ръст от 4.3% спрямо второто тримесечие 
на 2020 година. 
В същото време на 1 януари тази година Министерството на финансите публикува отчет с предварителни оценки за 
изпълнението на бюджет 2020. От него се вижда, че дефицитът ще се окаже почти точно 3.6 млрд. лева или 3% от 
прогнозния БВП. Изглежда, че след месец-два статистическата служба на ЕС ще установи, че България е единствената 
страна в съюза, която за миналата година е спазила този критерий за фискална стабилност. 
Къде е проблемът 
Поведението на данъците и на данъкоплатците са един от първите и относително надеждни индикатори за онова, което 
в действителност правят хората и предприятията. Макар нищо от онова, което правят, да не е мотивирано точно от 
плащането на данъци. Обикновено нещо друго движи поведението на хората. 
Този резултат е постигнат при наистина залпови разходи в "12 без 5" в края на годината - от почти 8 млрд. лева за 
декември. По-точно, ако през първите 11 месеца правителството е харчило по 116.6 млн. лева на астрономически ден 
(4.85 млн. на час), през декември сумата на ден е 2.2 пъти по-голяма и е приблизително равна на 6.4% от прогнозния 
БВП. 
Проблемът не е в това, че се изразходват такива големи суми за толкова кратко време. А че това става наистина в 
момент, когато вниманието към точно тези действия на правителството е по разбираеми причини притъпено. 
Другият проблем е, че не е съвсем ясно какво се случва в икономиката и с плащането на данъци. 
Данъкоплатците 
Обратно на многобройните оплаквания, данъкоплатците в България са доста съвестни. 
Чуждестранните фирми у нас са единствените в ЕС, които си плащат данъците, изисквани по закон. Това бе доказано 
преди две години за групата на Зелените в Европейския парламент от колегата Петр Янски, от Карловия университет. 
(Той е специалист по анализ на неплащането на данъци и е привърженик на данъчната хармонизация в ЕС.) 
След 1997 година българските данъкоплатци финансират правителствата на страната с достатъчно средства, за да 
изплатят външния дълг, поддържат ниско ниво на държавен дълг към БВП (то все още е най-ниското в ЕС след това на 
Естония), финансират дефицитно държавно пенсионно дело, плащат губещи проекти на руски държавни компании и 
относително скъпи магистрали, пътища и саниране на сгради плюс това, че компенсират опортюнисти, които са си 
държали парите в КГБ. 
Поведението през тази година не се е променило. Променили са се доходите. 
В приходите от облагането на физическите лица няма съществени промени. Всъщност те са малко повече през октомври 
2020 година, отколкото през октомври 2019 година. Намалява броят на данъкоплатците с доход над 1 000, но част от тях 
преминава в по-горна категория доход. 
Броят на тези без доход, с доход около или под минималната работна заплата се увеличава (донякъде и поради нейното 
увеличаване). Тези хора са почти 33% от всички данъкоплатци. Най-съществен е ръстът на групата на хората без никакъв 
доход. Не малка част от тях са завърнали се икономически емигранти, уволнени роми и представители на малцинствата и 
хора с неформални договори за работа. Но най-голям вероятно е делът на онези, които работят за себе си. 

https://www.svobodnaevropa.bg/a/31032661.html
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Три четвърти от преходите от този данък са от данъкоплатци с месечни доходи над средния за страната. Намалява и 
броят - а съответно и приносът в бюджета - на хората с доход над 5 000 лева на месец. Те са малко над 2% от всички 
данъкоплатци, но плащат 20.5% от всички бюджетни приходи по това перо. Приносът на тези 2% от данъкоплатците по 
линия на подоходния данък е с 18% повече от приноса на 4 пъти по-голямата група на данъкоплатците с доход между 
минималната работна заплата и 1 000 лева. 
Всяка промяна на данъчното законодателство, независимо дали по посока на някакво прогресивно облагане или като 
семейно облагане, както предлага част от управляващото мнозинство, в момента би била крайно опасна за приходите в 
бюджета през следващите години. 
Интересно е, че към ноември разходите на правителството са по-ниски от приходите средно с около 10% - съответно 
средно 82 срещу 93% от годишните разчети. С декемврийските разходи планът за година ще бъде изпълнен. Не е ясно 
дали приходните пера от ноември ще достигнат годишния разчет. 
Изпълнението на приходите от преки данъци към края на ноември е 86%. Ръст от 14 на сто за един месец е малко 
вероятен. Същото е положението и с приходите в НОИ и НЗОК - и те няма да стигнат планираното равнище. 
Но е почти сигурно, че бюджетните приходи от ДДС и други косвени данъци ще са близо до предполагаемите равнища. 
Икономиката 
Най-важен принос към относителната стабилност на икономиката, както по всичко изглежда, имат три фактора: 
- Правилна данъчна политика и поддържане на фискалната дисциплина; фискалният резерв от началото на годината 
позволи много голяма свобода на преразпределение, сетне запълним с нови заеми; 
- Ограничен обем на стопански неизгодни проекти на правителството, които не надминават разходи от 2-3% от БВП на 
година; 
- 8.3% от БВП разполагаем ресурс за граждани и фирми, оставен на разположение от кредитори по занятие, каквито са 
банките, както и трудно изчислими без специално изследване отложени вземания на НАП от частни фирми и граждани. 
Хората не плащат на банки и кредитори, на доставчици на услуги, но внасят данъци в бюджета. Нарастват и броят и 
обемите на спестяванията. 
За периода от края на октомври до първата седмица на декември 2020 година сключените дългосрочни трудови 
договори намаляват с около 20%. За времето след това едва ли нещо ще се промени, поне до пролетта. 
Спрямо третото тримесечие на 2019 година положението е следното. 
- Поради трудности в международната логистика и изместването на част от потреблението в предградията, малките 
населени места и провинцията, произведено в България съдържание в диетата на гражданите на страната (засега) се 
увеличава, според НСИ. Това обяснява и ръста на дела на селското стопанство в БВП. Индустрията също увеличава своя 
дял в БВП, с малко над 2 млрд. лева. Вносът намалява с около 7 млрд. лева. Нови инвестиции всъщност няма, само 
обемът им се запазва. Има обаче промяна в отраслите. Изглежда, че тя е насочена към по-софистицираните отрасли, но 
засега е трудно да се установи някаква тенденция. 
- "Колективното" потребление (т.е. това на държани и общински учреждения) се увеличава с 1.2 млрд. лева. 
- През третото тримесечие на 2020 година спрямо същото тримесечие на 2019 година е регистрирано намаление в 
търговията, в ремонта на автомобили и мотоциклети, в транспорта на пощенски и куриерски услуги, както и в 
промишлеността на гостоприемството - средно почти 13% (а вероятно повече), и в износа - 20%. 
Нещо като изводи 
Картината не е с ясни контури. 
В отделните отрасли има големи разлики. Те не са по критерий малки и големи фирми. По-скоро зависят от многобройни 
стечения на външни обстоятелства, които не подлежат на контрол. 
Изглежда, че е рано за оптимизъм до края на годината, пък и след това. 
 
Мениджър 
 
√ Борисов: Влизаме в новата година с най-ниския дефицит в ЕС  
България завърши годината и влиза в новата с най-ниския дефицит в Европейския съюз. Това отбеляза министър-
председателят Бойко Борисов по време на посещение в предприятие за производство на бойлери във Варна. Освен това 
страната ни е и с най-нисък външен дълг в Европа, добави той. 
Повече оптимизъм, ваксиниране и съм убеден, че ще излезем от пандемията Сега оздравелите са в пъти повече от 
заразените и се надявам скоро да се възвърне нормалният живот, добави той. Посещението му във Варна беше 
предавано на живо в профила му във Фейсбук. Заедно с него бяха министърът на труда и социалната политика Деница 
Сачева и кметът на Варна Иван Портних. 
Благодарение на мярката 60/40 само във Варна са запазени 10 000 работни места, посочи министър Сачева. Платени са 
22 млн. лева, допълни тя. 
Премиерът Борисов изтъкна, че България най-правилно управлява финансите, икономиката и здравните мерки по време 
на кризата. Той е уверен, че времето ще докаже този факт. 
В първия възможен миг, когато натискът върху болниците е намалял, учениците от първи до четвърти клас веднага 
тръгнали на училище, добави Бойко Борисов. "На Нова година никой не усети някаква забрана за нещо, в нашите съседи 
това не беше възможно, там от къщи не можеше да се излиза", допълни още той. 
Магистрала "Хемус" се работи с бързи темпове. След няколко месеца ще е готов участъкът, който свързва Варна с 
Търговище. Едновременно се прави и ремонт на по-старите участъци, заяви още Бойко Борисов, който по-късно посети и 
пристанището във Варна, както и хладилните помещения за съхранение на риба в квартал Аспарухово. 
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√ Испания и Великобритания преговарят по споразумение за военно сътрудничество  
Испания и Обединеното кралство преговарят за подписването на споразумение в областта на сигурността и отбраната 
като основна част от новия етап на сътрудничество между двете държави след Брекзит, съобщава националният 
ежедневник El Pais. 
Споразумението, според дипломатически източници от Мадрид, ще включва ангажимент за борбата срещу джихадизма, 
киберзащитата и съвместните военни мисии, но също така и „мерки за доверие“ относно британската база Гибралтар, 
която е източник на непрекъснати търкания между двете страни. 
Обединеното кралство, заедно с Франция, е основната европейска военна сила, притежаваща собствен ядрен арсенал и 
място в Съвета за сигурност на ООН. С решението на Лондон за излизане от структурите на Общността оставя поле за 
широко сътрудничество с отделни страни. 
Към настоящия момент военното сътрудничество с Лондон е ограничено до рамките на НАТО, към което принадлежат и 
двете страни. В двустранната област военните споразумения с Лондон са изключително редки: обмен на писма от 1985 г. 
за сътрудничество в областта на отбранителните материали и оборудване, и споразумение от 2015 г. за обмен на 
класифицирана информация.  
Реалността обаче далеч надхвърля тази правна рамка: британската компания BAE Systems е ключов партньор за 
изстребителите Euroghter, най-голямата оръжейна програма, в която Испания участва.  
Целта е да се подпише амбициозно споразумение, което обхваща всички области на сътрудничество в областта на 
отбраната: борбата срещу джихадизма, киберзащитата или провеждането на съвместни военни мисии. Освен това чрез 
документа ще се установят „мерки на доверие“ между Мадрид и Лондон по отношение на британската база в Гибралтар, 
обобщават от редакцията.  
 
√ „Северен поток-2“ ще бъде завършен с помощта на ЕС, вярва Москва  
ЕС ще подкрепи завършването на газопреносния проект „Северен поток-2“, защото санкциите на САЩ срещу него са 
очевиден протекционизъм, който цели да наложи на пазара в Европа американски втечнен природен газ. 
Това заяви в интервю за РБК-ТВ руският вицепремиер Александър Новак. 
"Разбира се, това е очевиден протекционизъм. Основната идея защо нашите задокеански колеги се обявяват против 
"Северен потока-2" е свързана преди всичко с необходимостта да наложат своята продукция, втечнения природен газ", 
заяви Новак. "Инструментът абсолютно не е конкурентен. Това го разбират всички, включително и страните, които са 
заинтересовани от изпълнението на този проект, европейските страни и компании. Те подкрепят проекта и съм убеден, 
че, като се има предвид тази подкрепа, той ще бъде изпълнен", добави Новак. 
Припомняме, че на 1 януари в САЩ влязоха в сила текстове от бюджета за отбрана, които включват разширяване на 
санкциите срещу газопровода "Северен поток-2" и "Турски поток". На 3 януари международната сертификационна и 
класификационна компания Дет норске веритас (Det Norske Veritas - DNV GL) съобщи, че прекратява всички дейности по 
сертифицирането на газопровода заради новите санкции на САЩ. 
Новак отбеляза също, че се надява строежът да приключи в най-близко време, но не направи по-точна прогноза за 
сроковете. "Мисля, че това е въпрос на време, той е технически", отбеляза руският вицепремиер, цитиран от ТАСС. Той 
подчерта, че за Европа това е възможност да получава евтин екологичен ресурс в дългосрочна перспектива при 
гарантиран обем на доставките. 
"Северен поток 2" предвижда да бъдат изградени две линии на газопровод с обща мощност 55 млрд. кубически метра 
газ годишно от крайбрежието на Русия през Балтийско море до Германия. Тръбопроводът заобикаля транзитни страни 
като Украйна, Беларус, Полша и ще премине през изключителната икономическа зона и териториалните води на пет 
държави - Русия, Финландия, Швеция, Дания и Германия. Единствен акционер в проектната компания "Норд стрийм 2" е 
руският Газпром. Партньори на Газпром са френската Engie, австрийската OMV, англо-холандската Shell, германските 
Uniper и Wintershall, които осигуряват 50% от финансирането. 
Към момента газопроводът е изграден на 93%. Строежът му бе прекратен през декември 2019 г., след като швейцарската 
компания Allseas спря полагането на тръби заради възможни американски санкции. Година по-късно обаче, на 11 
декември 2020 г., работата бе възобновена с руския кораб "Фортуна", който положи тръбите в изключителната 
икономическа зона на Германия. 
Междувременно в рамките на една година беше изградено продължение на друг ключов руски газов проект „Турски 
проект“, който доставя газ по дъното на Черно море от Русия до Турция и има капацитет от 31,5 млрд. кум. м. годишно. 
Новата тръба от Турция през България и Сърбия стига до Унгария и има капацитет 15,8 млрд. куб. м. 
 
√ Цената на петрола достигна най-високото си ниво от началото на пандемията  
Цената на петрола сорт Брент се повиши до 53 долара на барел на търговията днес, което е най-високата му стойност от 
началото на пандемията през март 2020 г. 
Очакванията на Организацията на страните износителки на петрол е, че тази година ще има ръст на търсенето на нефт с 
5,9 млн. барела на ден до 95,9 млн. барела на ден. 
Петролът обаче приключи 2020 г. с цена 20% по-ниска от регистрираната в края на 2019 г. поради силния спад в 
потреблението на горива – най-вече поради огромния отлив от гражданската авиация и личните превози. 
Няколко часа преди онлайн срещата си министрите на страните от ОПЕК+ все още имат разногласия по необходимостта 
петролното производството да бъде увеличено с 500 000 барела през февруари, а техническият комитет вчера не даде 
препоръка. Това съобщи източник от ОПЕК, цитиран от ТАСС. 
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"Засега няма еднозначно мнение сред министрите. Да видим какво ще решат на срещата", каза той. Източникът уточни, 
че техническият комитет на ОПЕК+, който е заседавал онлайн в неделя, не е дал препоръка на министерския 
мониторингов комитет за нивата на февруарския добив. 
Заседанието на министерския комитет за мониторинг, под председателството на руския вицепремиер Александър Новак 
и саудитския министър на енергетиката принц Абдулазиз бин Салман, е предвидено за 14 ч. московско време (13 ч. бълг 
вр.) днес. Този комитет, въз основа на данните от техническия комитет, дава препоръка за цялата група ОПЕК+. 
Самата министерска среща на страните от ОПЕК+ трябва да започне в 17 ч. московско време (16 ч. бълг. вр.). На 3 
декември миналата година членовете на ОПЕК+ се споразумяха да не увеличават добива с 2 милиона барела дневно от 
януари, а да го направят постепенно, с не повече от 500 000 барела дневно за месец за месец. Освен това те трябва да 
одобряват всяко следващо увеличение поотделно. Затова министрите от ОПЕК+ ще се събират веднъж месечно през 
идните месеци, докато обикновено го правят два пъти годишно, припомня ТАСС.   
 
√ Американската фондова борса ще делистне 3 от най-големите китайски телекома  
Фондовата борса в Ню Йорк ще преустанови търговията с акции на три от най-големите държавни телекомуникационни 
компании на Китай този месец, съобщи Си Ен Ен. Общата пазарна капитализация на компаниите е близо 150 млрд. 
долара. 
Решението е във връзка със заповед, подписана от президента Доналд Тръмп в края на миналата година, която 
забранява на американците да инвестират във фирми, за които американското правителство подозира, че или са 
притежавани, или са контролирани от китайската армия. 
Компаниите, за които става въпрос са China Mobile (CHL) (която се търгува на борсата от 1997 г.) и има пазарна 
капитализация от 111 млрд. долара, China Telecom (CHA) – която е на американската борса от 2002 г. и има пазарна 
капитализация от 21 млрд. долара и China Unicom (CHU) с пазарна капитализация от 16,8 млрд. долара, която е на 
борсата от 2000 г. Те ще бъдат спрени от нюйорската фондова борса NYSE към 11 януари, когато заповедта влезе в сила.  
Междувременно китайското министерство на търговията обяви, че Пекин ще предприеме "необходимите мерки" за 
защита на интересите на китайските компании, като добави, че се противопоставя на включването на такива фирми в 
списъка на Вашингтон с "комунистически китайски военни компании". 
 
√ Европейските борси започнаха 2021 г. на зелена територия и с нови рекорди  
Основните индекси на повечето водещи фондови борси в Европа се повишиха вчера в началото на първата сесия на 
новата 2021-а, предаде Ройтерс. Европейските пазари последваха възходящата тенденция на Уолстрийт в края на 
миналата година, както и на повечето азиатски фондови борси по-рано. 
Освен това основният туристически оператор TUI повиши стойността си с 8%, след като неговият шеф обяви, че очаква 
„предимно  нормално лято“. 
Основният показател на германската борса DAX се повиши с 1,3% до 13 897 пункта, което е най-високата му стойност от 
съществуването му. 
В Париж САС 40 се повиши с 1,7% до 5647 пункта. Това е най-високата стойност на показателя от началото на пандемията, 
но той все още е с 6-7% по-ниско от нивото си във времената преди коронавируса. 
Лондонският FTSE 100 прибави 2,6% до 6629 пункта, най-високата му стойност за последните шест месеца. 
Паневропейският Stoxx 600 също се увеличи – с 1,6% до 405 пункта, най-високата му стойност от шест месеца насам. 
 
Cross.bg 
 
√ Лъчезар Богданов, ИПИ: Пандемията ни вкара в рецесия  
Пандемията ни вкара в рецесия, а БВП се сви с 8,6% през второто тримесечие на 2020 г. Отчита се и сериозен спад на 
инвестициите у нас. Това показва анализ на Института за пазарна икономика. В студиото на БТВ „Тази сутрин" 
икономистът Лъчезар Богданов обясни, че се наблюдава 94% спад на пътниците на Летище София (април), 85% спад на 
чуждестранните туристи (юли), 20% спад на износа, промишленото производство и продажбите на дребно (май). По 
думите му още през 2019 година се е усещало забавяне на икономическия ръст във водещите европейски предприятия, 
но COVID-19 е ускорил процеса. 
Факт е, че през март 2020 година имахме административно наложено спиране на обществения живот, а породените 
страх и паника усилиха този ефект. Спомняме си, че през март месец и в България имаше бизнеси, които не бяха 
затворени, но спряха дейност, защото не знаеха какво да очакват, посочи икономистът. 
Анализът на ИПИ показва още, че през пролетта на миналата година над 100 000 души са останали без работа, като част 
от тях все още не могат да си намерят нова работа. Най-тежко бяха ударени работещите в търговията, хотелите и 
ресторантите. Богданов посочи, че според него най-тежките месеци за българската икономика са отминали. 
Втората вълна въздейства много по слабо. Това се вижда по броя на безработните от ноември-декември и трафика на 
товарния транспорт. Човечеството трябва да се научи, че съществува здравна криза и да се приспособи. Чрез държавните 
мерки си спестихме огромния шок върху икономиката, който изживяхме през 2009 г., когато загубихме над 400 000 
работни места и стотици фалираха, коментира Богданов. Той допълни, че въпреки административната тежест 
антикризисните мерки са спасили много бизнеси от фалит. Икономистът смята, че изходът от кризата е рестарт на 
инвестиционния процес. Той даде за пример IT сектора, където през изминалата 2020 година са създадени над 7500 
работни места. 
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√ КАТ събра над 100 милиона лева глоби за година  
За първи път през 2020 г. събираемостта на глобите към Пътна полиция мина 100 млн. лв. Крупната сума е събрана от 
платилите санкциите си 1 656 000 водачи, съобщи в интервю за "24 часа" министърът на вътрешните работи Христо 
Терзийски. 
Издадените санкции са над 1,9 млн. до 22 декември 2020 г., което е с около 200 000 повече от 2019-а. Над 82 хиляди са 
шофьорите, получили санкциите си на границата, като около 20 хил. от тях са били чужденци, основно от съседните 
държави. "Не е имало случай след връчване някой да бъде ограничен да влезе или излезе от страната", каза Терзийски. 
Вътрешният министър подчерта, че намалението на жертвите със 162-ма души е вследствие не само на пандемията, но и 
на засиления контрол и връчването на глобите. 
В празничните дни около Коледа на шофьори са съставени над 1400 акта, отнети са 330 свидетелства за управление, 
установени са 123 случая на шофиране след след употреба на алкохол и наркотични вещества, съобщи преди дни 
Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция". На Бъдни вечер в Пловдив е засечен водач, шофирал със 189 км/час, и друг със 
171 км/час. На Коледа е задържан шофьор с 3.15 на 1000 алкохол в кръвта. През четирите почивни дни около Коледа са 
регистрирани 230 пътни инцидента, като брой по-малко от регистрираните за същия период на миналата година - 272, 
отбеляза Близнаков. 
От "Пътна полиция" призовават гражданите да подават сигнали на телефон 112 за неспазване на правилата за движение, 
неадекватно и опасно шофиране. 
 
√ В условия на пандемия: Какво се случва с дълговете ни  
Човек, който е болен и поставен под карантина и получи запор на сметката си, трябва да осъществи незабавен контакт 
със съдебния изпълнител или неговите служители и да уведоми за това обстоятелство. Това съветва председателят на 
Камарата на ЧСИ Георги Дичев. 
Съдебните изпълнители се опитват да бъдат максимално гъвкави в тази ситуация и ако някой не ги сезира, те няма какво 
да направят обясни той. 
"Нека хората да се обръщат към кантрорите на съдебните изпълнители, да ги уведомяват за тези обстоятелства", 
допълни Дичев. 
 
√ Брюксел иска затягане на контрола по границата на ЕС  
Заместник-председателят на Европейската комисия по миграция и насърчаване на европейския начин на живот 
Маргаритис Схинас каза, че е необходим по-силен контрол на европейските граници и призова партньорите да одобрят 
миграционния план на Брюксел, за да се избегне повторение на ситуацията като на Канарските острови. 
„Трябва да постигнем по-голям контрол над европейските граници, както е в САЩ", каза Схинас пред в.„Ел Паис". Според 
миграционния план на Брюксел тази година трябва да се въведе по-голям граничен контрол и разполагането на 10 000 
членове на Фронтекс, да се постигнат дипломатически споразумения със страните от Северна Африка, с които ЕС граничи, 
и активиране на механизма за солидарност. 
„Не става въпрос за икономическа криза или нарастващо неравенство, което най-добре обяснява възхода на популизма. 
Става дума за неспособността ни да разрешим проблема с миграцията", каза Схинас. 
Той оцени, че в момента няма криза, а само отделни вълни от мигранти в определени райони, като Канарските острови, а 
преди това имаше Кале, Лампедуза, гръцките острови, балканския маршрут. 
„Това, което се случва, е следствие от липсата на цялостна система за управление на миграцията, която да регулира от 
пристигането на мигранти до искането на убежище или тяхното връщане, която да включва защита на границите, 
дипломатически отношения със страните на произход и механизми за транзит и солидарност. С такъв пакет,убеден съм, 
че Канарските острови няма да се случат", каза Схинас. 
През трите седмици след началото на ноември миналата година беше регистриран бум на броя на търсещите убежище 
от Африка на Канарските острови, съобщи тогава „Евронюз". 
Според официалните данни, през 2020 г. на островите са пристигнали над 18 000 мигранти, което е ръст от над 1 000 % в 
сравнение с миналата година. Само за четири седмици през ноември лодките са докарали до Канарите 9 000 мигранти. 
Смята се, че около 500 души не са оцелели по време на опасното пътешествие през морето. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Как ще се пренареди политическият пъзел в изборната 2021 година? Анализ на политолозите Стойчо Стойчев и 
Слави Василев; 

- За ваксините, алергиите и страничните ефекти. Разговор с доц. Мария Стаевска от Алекрсандровска болница; 
- Какви са рисковете и какви са плюсовете, ако учебната година продължи присъствено в клас? Дискусия в 

студиото; 
- Защо подценяваме опасностите в планината? На живо - каква екипировка ни е необходима; 
- Директно от Варна - след като градът остана без кондуктори - как работи новата билетна система?; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Кой простреля жена по време на новогодишно хоро в Ловеч? Очаквайте подробности; 
- Кога от Европейския съюз ще бъдат одобрени и закупени ваксините и на други фармацевтични компании и какви 

ще са предимствата им; 
- Как тази година ще се проведе мъжкото хоро в Калофер при спазване на противоепидемичните мерки; 
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- Защо виновните за убийството в Гърция на фена на „Ботев" - Пловдив Тоско Бозаджийски все още не са 
наказани? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - В интервю за "24 часа" вътрешният министър съобщи: За първи път КАТ събра от глоби над 100 млн. лв.; 
в. Труд - Осем въпроса за ваксините; 
в. Телеграф - Пуснахме в нета тиганите и миксерите от Дядо Коледа; 
в. Монитор - Заради Брекзит: Англичаните без право да купуват БГ земя; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Двойно по-ниски цени и без PCR - Малдивите и Занзибар хит за българи на Коледа и Нова година; 
в. 24 часа - Николай Младенов трябва да се върне, но не в България; 
в. Труд - Oт 18 януари връщат учениците в клас; 
в. Труд - Заплатите до 840 лв. без запор за дългове; 
в. Телеграф - Премиерът Борисов от инспекцията във Варна: Управляваме най-правилно кризата; 
в. Телеграф - Ако няма ръст на болните: Връщат големите ученици в клас на Атанасовден; 
в. Монитор - Премиерът: Платили сме 11,5 млн. лв. за безплатно ваксиниране; 
в. Монитор - Опашки пред будките за билети и карти в София; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - O.р. главен комисар Христо Терзийски, министър на вътрешните работи: 70 000 са престъпленията през 2020 г. 
- с 16 000 по-малко от 2019-а; 
в. Труд - Кардиохирургът д-р Асен Келчев пред "Труд": Това, което правим в медицината днес, преди години беше само 
мечта; 
в. Телеграф - Шефът на Планинската спасителна служба Емил Нешев: България се нуждае от шест въздушни линейки; 
в. Монитор - Директорът на Планинската спасителна служба Емил Нешев: Само от старта на 2021 г. имаме 6 спасителни 
акции; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Икономиката стъпва на крака през юли, но я удря политическа криза?; 
в. Труд - Помощ с хеликоптер, ама друг път; 
в. Телеграф - Зорлем ни правят нарушители; 
в. Монитор - Мъжкото хоро в Калофер - пир по време на пандемия. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 05 януари 
София 

- От 11.00 ч. държавният глава Румен Радев ще се срещне с министъра на здравеопазването проф. Костадин 
Ангелов, доц. Ангел Кунчев и проф. д-р Красимир Гигов. 

- От 13.00 ч. президентът Румен Радев ще разговаря с проф. д-р Радка Аргирова, проф. д-р Андрей Чорбанов, д-р 
Александър Симидчиев. 

*** 
Видин 

- От 11.00 ч. във фоайето на СУ „Цар Симеон Велики" кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков и заместник-
кметът по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова ще предадат на ръководството на 
училището наградата, с която бе отличен в националния конкурс „Сграда на годината 2020" (категория 
„Социална инфраструктура - сгради образование") обект „Консервация, реставрация и експониране на сградата 
на „СУ Цар Симеон Велики". 

*** 
Пловдив 

- Между 17.00 и 19.00 ч. на първия етаж в Галерия „Капана" художникът Христо Николов ще приема поздравления 
от приятели и почитатели по случай новата си изложба „Импровизации и импресии".  

 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2020 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 2019 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

