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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
News.bg 
 
√ Работим за държавата до 20 май 
Близо 140 дни ще работим за държавата през 2021 г., а дните на данъчна свобода настъпват едва в края на май месец. 
За тази година той се пада на 20 май, което е най-късната дата за "данъчната" свобода през последните над 10 години. По 
традиция Денят на данъчна свобода се изчислява от Института за пазарна икономика. 
През 2020 година Денят на данъчна свобода беше на 15 май, а през 2019 г. - 18 май. 
Въпреки тежкия удар на пандемията, през следващата година консолидираните приходи в бюджета се очаква да достигнат 
47,6 млрд. лв. Заложеният в бюджета размер на брутния вътрешен продукт на страната (БВП) през тази година е 124,5 
млрд. лв., тоест средно за един календарен ден българите ще изработват по 341 млн. лв. Ако приемем, че всичко 
изработено от началото на годината отива в държавата хазна, то ще ни трябват 140 дни да я попълним - това означава, че 
Денят на данъчна свобода през 2021 г. се пада на 20 май, което 
Пандемията нанесе своя удар върху бюджета. Преразпределението се увеличи, като през 2021 г. се 
очаква консолидираните приходи да достигнат 38,2% от БВП на страната. След възстановяването от предходната криза, в 
един продължителен период - от 2013 до 2018 г. - бюджетните приходи са в рамките на около 35-36% от БВП. 
Нарастването сега показва, че ролята на държавата в икономическия живот на страната се увеличава. Това се потвърждава 
и от другата голяма промяна, а именно - значително по-високите публични разходи и свързания с тях голям дефицит, който 
се очаква се да достигне 4,9 млрд. лв. през 2021 г. 
Само въпросните 4,9 млрд. лв. се равняват на над 14 дни за "отработване". Това са допълнителните дни, през които 
икономиката щеше да работи само за бюджета, ако трябваше да покрие и планирания дефицит. Наричаме ги дни за 
отработване, тъй като дефицитът в крайна сметка винаги тежи върху данъкоплатците. Последните получават помощ от 
европейските граждани, като заложените помощи в бюджета са близо 4 млрд. лв. Трансферите от ЕС на практика ще ни 
спестят близо 12 дена работа за държавата. Официалната дата на данъчната свобода - 20 май 2021 г., включва всички 
приходи, в т.ч. "приносът" на европейските данъкоплатци. 
Най-голямата тежест традиционно пада върху работещите българи. Денят на данъчна свобода за работещите настъпва по-
късно, тъй като върху тях пада и тежестта на облагането върху доходите, в т.ч. попълването на социално-осигурителните 
фондове. Интересно е, че въпреки безпрецедентния срив на стопанската активност през първата половина на изминала 
година, работещите българи са внесли повече данъци в държавната хазна през 2020 г. в сравнение с 2019 г. 
Въпреки някои мерки за облекчаване на данъчното бреме - например по-ниската ставка за ДДС на определени стоки или 
временни отстъпки при някои местни данъци и такси, в общия случай българският данъкоплатец ще плати повече данъци 
и през 2021 г. 
А от ИПИ предлага и всеки един гражданин и данъкоплатец да изчисли своя Ден на лична данъчна свобода на 
специализираната страница "Моите данъци" - www.kolkodavam.bg. 
 
√ 316 актове съставили от АДФИ за последното тримесечие на 2020 г. 
За последното тримесечие на 2020 г. са съставени 316 актове за установяване на административно нарушение (АУАН), 
съобщиха от Агенция Държавна финансова инспекция (АДФИ). Има ръст в сравнение с предходното тримесечие, когато са 
съставени 200 АУАН-а, уточняват от агенцията. 
Установените нецелево разходвани средства са на обща стойност 287 065 лв., което е с 30% по-малко в сравнение с 
предходния период. 
През последното тримесечие на 2020 г. финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция 
(АДФИ) приключиха 116 финансови инспекции, като броят им е нараснал с 20% в сравнение с предходния отчетен период. 
От октомври до декември 2020 г. са проверени 546 обществени поръчки на обща стойност 333 408 674 лв. По този 
показател АДФИ отбелязва почти двоен ръст в сравнение с периода от юли до септември, когато са проверени 261 
обществени поръчки в размер на 156 683 214 лв. 
Аналогична е и тенденцията по отношение на инспектираните договори. През четвъртото тримесечие са проверени 1 393 
на стойност 232 864 954 лв., а за периода юли-септември - 567 договора за 206 604 538 лв. 
 
 
 

https://news.bg/finance/do-15-may-rabotim-za-darzhavata.html
https://news.bg/economics/denyat-na-danachnata-svoboda-za-2019-g-e-18-may.html
http://www.kolkodavam.bg/
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√ С 1 лв. поскъпване на таксиметровия превоз, прогнозира Желязков 
"Претенциите на таксиджиите са за първоначалната такса, да бъде 2 до 3 пъти долния праг на размера на тарифата за 
населеното място, ще намерим разбирателство. Може би превозът ще поскъпне с 1 лв., дължим го след 7 години без 
промени". 
Това заяви транспортният министър Росен Желязков пред NOVA News. 
По отношение на изборите той заяви, че е важно да се организират и проведат честни и демократични избори, както и да 
се сформира кабинет с действащо Народно събрание. 
"Търси се обяснение защо след като два пъти е обявено, че това е датата и са поканени наблюдатели, се правят 
консултации. Това е смокинов лист, за да се прикрият други неща. Една от версиите е заради липса на готовност на други 
формации", коментира той. 
По думите му независимо от силните протеворечия, които бяха изразени срещу Борисов, няма по-подготвен лидер с 
национално и международно доверие от него в този неспокоен район, в който се намираме. 
Според него електронната идентичност е предпоставка за е-гласуване, но за пощата не е много ясно, в САЩ се видя, че 
крие рискове. 
Желязков увери, че транспортните коридори в рамките на ЕС функционират, няма проблем с придвижването, а "зелените" 
коридори показаха своята виталност. 
 
√ На Острова обмислят още по-строги мерки срещу COVID-19 
Британското правителство обмисля да въведе по-строги мерки за борба с пандемията COVID-19, съобщи в. "Телеграф". 
Според източник, някои министри са загрижени, че сегашните ограничения не се спазват достатъчно стриктно. 
Някои допълнителни мерки, които се разглеждат, са "забрана на хора от различни домакинства да правят упражнения 
заедно", както и слагане на изолационни прегради в офисите. 
Евентуалните нови мерки ще бъдат въведени, за да се гарантира спазването на съществуващите ограничения, на фона на 
опасенията, че предприятията и физическите лица "са се отпуснали" по отношение на предпазването от пандемията. 
Преди няколко дни във Великобритания беше идентифицирана друга мутация на коронавируса, за която беше потвърдено, 
че се разпространява по-бързо и лесно. 
В отговор на новината редица държави ограничиха пътуването на техни граждани до Обединеното кралство. 
Експертите обаче са категорични, че лицензираните до момента ваксини ще могат да осигурят защита и срещу новите 
щамове на заразата. 
 
Investor.bg 
 
√ Р. Радев: Важно е да имаме равнопоставена предизборна кампания 
Държавният глава започна срещи с извънпарламентарни политически партии на „Дондуков 2“  
Важно е да имаме равнопоставена предизборна кампания, за да може българите да имат своето политическо 
представителство, реално отразено в следващия парламент. Това каза президентът Румен Радев в началото на срещата с 
представители на Обединение „Демократична България“, цитиран от БТА. 
Държавният глава започна срещи с извънпарламентарни политически партии на „Дондуков 2“. Разговорите са част от 
поредицата консултации във връзка с организацията и провеждането на предстоящия парламентарен вот. 
Неслучайно в хода на тези консултации повдигнахме редица въпроси към отговорните институции за този изборен процес, 
на които все още чакаме отговор - и по отношение на здравния протокол - за гласуването на хората, които са карантинирани 
и са в изолация, както и по отношение на предоставянето на право и възможност за българите зад граница да гласуват, 
защото в много от държавите има още по-сложна епидемична обстановка, каза президентът. 
От президентската институция са повдигнати и въпроси за контрола на изборния процес, за условията за набиране на 
допълнителни членове на секционни избирателни комисии, за мобилни избирателни кутии. Държавният глава Румен 
Радев отбеляза, че са зададени и въпроси относно доставката на машини, методиката на тяхното сертифициране. Той 
посочи, че е получил уверение, че ще бъдат допуснати граждански организации в процеса на сертифициране на машините. 
По-рано през деня Радев проведе среща и с представители на политическото обединение „Има такъв народ“, посочва БТА. 
В началото на срещата държавният глава заяви, че консултациите с извънпарламентарните партии са важни не само за 
изпълнение на конституционното положение, но и защото тези избори за първи път ще бъдат в условия на пандемия. 
Целта е всички заедно - институции и партии, да търсят най-доброто решение в интерес на българите, на запазване на 
тяхното здраве, на тяхното право на вот и на доверие в изборния процес, така че ние да имаме като краен резултат 
нормална избирателна активност и един легитимно избран парламент, каза президентът. 
Радев постави въпроса и за набирането на застъпници и наблюдатели в условията на пандемия, както и на всички фактори, 
които да гарантират ефективна предизборна кампания в условия на пандемия. 
 
√ НАП и бизнесът се обединиха за фискализация в електронната търговия 
Новият модел на отчетност трябва да е облекчен, бърз и удобен начин на отчитане на оборотите, твърдят 
данъчните  
Национална агенция за приходите (НАП) и работодателските и браншови организации ще предложат до края на януари 
механизъм за софтуерна фискализация в електронната търговия, съобщиха от ведомството. 
В петък работна група, създадена от приходната агенция, обсъди с бизнеса механизъм за алтернативна фискална отчетност 
за електронните магазини.  



3 

 

Сред дискутираните въпроси е и това дали НАП да бъде фискален оператор или да има посредници в процеса. 
Данъчните и бизнеса са обсъдили и изчисляването на разходите и ползите за бизнеса, както и методът на криптиране и 
защита на данните, подавани към НАП чрез интернет. 
От краткото съобщение на данъчните не става ясно какви договорки са били постигнати, както и дали ще има нови промени 
в Наредба Н-18. 
Приходната агенция посочва единствено, че според тях новият модел на отчетност трябва да е облекчен, бърз и удобен 
начин на отчитане на оборотите. Софтуерната фискализация, освен да е лесна и евтина за ползване от бизнеса, се очаква 
да намали фискалните щети в този сектор. 
Припомняме, че за електронните магазини задължителното издаване на хартиени касови бележки от фискални 
устройства отпадна още в началото на миналата година. От тогава продажбите се отчитат и регистрират чрез "издаване 
на документ за продажбата, който не е издаден от фискално устройство или интегрирана система за управление на 
търговската дейност".  
Търговците, избрали да регистрират и отчитат продажбите си по предложения от НАП алтернативен ред, е необходимо 
при вписване на електронния магазин, да подават и допълнителна информация на данъчните. Те следва да опишат 
методите на плащане, които предлагат, доставчиците на платежни услуги, предоставили виртуалния ПОС терминал, 
номера на терминала и сметките, по които получават плащания. 
 
√ Първата доставка от ваксината на Moderna пристига у нас в сряда 
В България ще бъдат доставени 2400 дози, съобщиха от здравното министерство  
Първата доставка от 2400 дози на ваксината срещу COVID-19, произведена от Moderna, ще пристигне в България на 13-ти 
януари, сряда. Това съобщиха в събота от министерството на здравеопазването. 
Американската компания е уведомила представителите на ваксинационния щаб за своето решение след проведен 
видеоконферентен разговор, става ясно от съобщението. 
Ваксините ще бъдат съхранявани във фризерната камера в БулБио. 
Доставката става факт, след като по-рано тази седмица зелена светлина за прилагането на ваксината дадоха Европейската 
агенция по лекарствата и Европейската комисия. 
„Разрешението следва положителна научна препоръка, основана на задълбочена оценка на безопасността, ефективността 
и качеството на ваксината от Европейската агенция по лекарствата (EMA), и е подкрепено от държавите членки“, се посочва 
в съобщението. 
Компанията, с която ЕК подписа договор за доставка на ваксини на 25 ноември, ще предостави общо 160 млн. дози между 
първото и третото тримесечие на 2021 г. Те ще се добавят към количеството от 300 млн. дози от ваксината, предоставена 
от BioNTech/Pfizer — първата ваксина срещу коронавирус, разрешена в ЕС на 21 декември 2020 г. По късно стана ясно, че 
е сключено ново споразумение за още 300 млн. дози от медикамента на BioNTech/Pfizer. 
Според листовката на препарата на Moderna той представлява многодозов флакон, който съдържа 10 дози по 0,5 мл. Една 
доза съдържа 100 микрограма информационна РНК (иРНК) (включена в SM-102 липидни наночастици). 
За лица над 18 г. ваксината се прилага като курс от две дози. Препоръчва се втората да се приложи 28 дни след първата. 
Липсват данни за взаимозаменяемост на ваксината на Moderna с други ваксини срещу COVID-19 за завършване курсът на 
ваксинация. 
За лиза под 18 г. липсват данни за безопасността и ефективността на медикамента, се посочва още в листовката. 
Пълната листовка може да откриете тук. 
 
√ Кой може да заеме мястото на Китай като фабриката на света? 
Азиатската страна иска да обърне внимание на производството на стоки от висок клас, разчитайки на вътрешното 
потребление  
Трансформацията на Китай в световна производствена сила беше забележителна. През 2001 г., когато се присъедини към 
Световната търговска организация (СТО), страната беше незначителен играч на глобалната производствена сцена, 
отбелязва Bloomberg TV Bulgaria. 
Именно членството в организацията и годините на реформиране на икономиката към износа помогнаха на Китай да се 
докаже като евтината фабрика на света за производство на трудоемки продукти като текстил, играчки, дрехи, обувки и 
мебели, пише Quartz. 
Тези индустрии бяха трамплин, позволяващ на Китай да се развива икономически и да премине към по-напреднало 
производство на стоки. Азиатската страна вече иска да се съсредоточи върху производство на продукти от по-висок клас, 
разчитайки на вътрешното потребление за подхранване на икономиката, като остави работата по производството на 
евтини и трудоемки стоки на друг. 
Ако планът на Китай сработи, кой ще заеме мястото на страната като световна фабрика? 
Това е тема, която Гордън Хансън, професор по икономика в Harvard Kennedy School, засегна в скорошен труд с 
Националното бюро за икономически изследвания (National Bureau of Economic Research). За него в момента няма ясен 
отговор на въпроса кой ще е наследникът на Китай. След като разглежда кандидатите, които имат най-голям шанс да 
поемат тази роля, както и възможността Китай да продължи да я изпълнява - въвеждайки някои важни промени, той 
потвърждава колко объркващ всъщност е въпросът. 
“Кой ще влезе в обувките на Китай напомня на нещо като пъзел”, признава Хансън. 
Най-вероятните кандидати 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/onlain-magazinite-shte-izdavat-elektronni-kasovi-belejki--296221/
https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/listovka-i-kratka-harakteristika-na-vaksina-sreshu/
https://www.bloombergtv.bg/
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Хансън фокусира анализа си върху десет продукта, включително текстил, облекло, обувки, спортни стоки, скутери, играчки 
и др. Той установява, че делът на Китай в световния износ е достигнал своя пик през 2013 г. до 39,3% и е намалял до 31,6% 
до 2018 г. 
Може би най-очевидните претенденти за запълване на свободното място по отношение на износа са развиващите се 
икономики в Азия като Индия, Бангладеш, Камбоджа, Индонезия, Мианмар, Пакистан, Шри Ланка и Виетнам.Само при 
Бангладеш, Камбоджа и Виетнам обаче през последните две десетилетия се наблюдава значителен ръст на износа на 
трудоемки за производство продукти. 
Бангладеш се превърна във втория по големина износител на дрехи в света поради ниските си разходи, докато Виетнам 
стана любима алтернатива на Китай за производство на обувки и текстил. 
Случаят не е по-убедителен за кандидати в Европа, Северна Африка и Близкия изток, като Румъния, Полша, Мароко, Тунис 
и Турция. Най-големият износител на групата - Турция, не е увеличавал значително своя дял на трудоемки за производство 
продукти от години. 
Китай като “следващия Китай” 
Възможно е трудоемкото производство да остане в Китай, но да претърпи големи промени. Технологиите и по-специално 
автоматизацията предлагат обещанието роботите да извършват повтарящите се дейности, докато хората се концентрират 
върху по-квалифицирани занимания. 
Всъщност Китай е един от световните лидери в използването на индустриални роботи, но те са въведени основно в 
автомобилния сектор и при производството на електроника. Страната не показва голямо желание за използването на тези 
технологии за производството на евтини стоки, което вероятно се дължи на все още широкото предлагане на евтина 
работна ръка. 
Има и друга възможност, която Хансън разглежда. Китай е неравномерно развит, като по-голямата част от трудоемкото му 
производство е концентрирано в големите градове. Тази индустрия би могла да се насочи към други части на страната. „В 
такъв случай Китай в крайна сметка ще се самозамести“, пише Хансън. 
Какво ще значи липсата на “следващ Китай” за индустрията? 
Въпреки че компаниите работят усилено за разширяването на веригите си на доставка извън Китай и проучват 
възможностите за производство на артикули по-близо до своите крайни клиенти, включително в Европа и САЩ, за мнозина 
напускането на азиатската страна ще се окаже скъпо и сложно начинание. 
Какво обаче би се случило, ако разходите продължават да нарастват в Китай, а компаниите не напускат страната? 
Трудът на Хансън не посочва конкретните последици, но отбелязва, че един то ефектите може да е повишаване на цените 
на продукти като облекла и обувки за компаниите и крайните потребители. 
“Свикнали сме да получаваме много ниски цени на тези стоки и не знам дали напълно оценяваме колко много цените на 
тези продукти се понижиха в сравнение с други през последните 20 години”, посочва той. “Бързата мода е последствие от 
възхода на Китай”, добавя Хансън. 
 
БНР 
 
√ Зеленчукопроизводството у нас: Все по-малко, но все по-скъпи продукти 
В България се произвеждат все по-малко, но все по-скъпи зеленчуци, сочи анализ на Центъра за икономически 
изследвания към Селскостопанската академия. 
Производството на зеленчуци през 2020 година е намаляло със 17 процента в сравнение с 2019. Доматите са сред най-
силно засегнатите култури, като се очертава до 30 процента спад на годишна база. 
За сметка на това обаче цените на зеленчуците за година са се покачили с около десет на сто. 
Анализът на експертите сочи, че зеленчукопроизводството е силно зависимо от субсидирането. 
При сценарий с ръст на субсидиите на площ с пет процента, което се очаква от многогодишната финансова рамка, общите 
площи със зеленчуци в периода 2021-2027 година могат да нараснат с четири процента до 44 хиляди хектара. 
При увеличение на плащанията с 15 на сто тези площи могат да достигнат до 50 хиляди хектара. 
 
√ Министър Николова провери хотели в Спарева баня за спазване на здравните мерки 
Министърът на туризма Марияна Николова посети курорта Сапарева баня, за да провери хотели и къщи за гости в града за 
спазване на противоепидемичните мерки. Министър Николова се качи и до курорта “Паничище“, съобщи за Националното 
радио кметът на общината Калин Гелев. 
Миниcтъpът и ĸмeтът Гелев инcпeĸтиpaxa нa cлyчaeн пpинцип xoтeл в Caпapeвa бaня, зa дa видят дaли ce cпaзвaт мepĸитe 
зa бeзoпacнocт. 
Cпopeд yпpaвaтa нa мяcтoтo зa нacтaнявaнe в мoмeнтa 36-40% oт ĸaпaцитeтa нa xoтeлa e зaпълнeн, ĸaтo ce нaдявaт в 
cлeдвaщитe мeceци cитyaциятa дa ce пoдoбpи и тypиcтитe дa ce yвеличат. 
След това министър Николова се качи до началната станция на 2,1-километровия седалков лифт в курорта “Паначище“. 
Caпapeвa бaня имa възмoжнocттa и пoдxoдящитe pecypcи, зa дa пpeдлaгa paзнooбpaзни фopми нa тypизъм пpeз цялaта 
година, каза вицeпpeмиepът Hиĸoлoвa. Кметът на града Калин Гелев пък разказа как протича зимният сезон в двата 
курорта. 
 
√ Путин ще обсъди примирието в Нагорни Карабах с Илхам Алиев и Никол Пашинян 
В Москва президентите на Русия и Азербайджан Владимир Путин и Илхам Алиев и премиерът на Армения Никол Пашинян 
ще обсъдят примирието в Нагорни Карабах. 
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В телефонен разговор вчера Владимир Путин е информирал за дневния ред на днешната среща в Москва френския си 
колега Еманюел Макрон. 
Освен прилагането на примирието в Нагорни Карабах Путин, Алиев и Пашинян ще обсъдят и следващи стъпки към 
решаването на проблемите в региона. Особено внимание ще бъде отделено на помощта за хората в пострадалите от 
боевете райони и на развитието на търговско-икономическите и транспортните връзки. 
Освен в тристранен формат, Владимир Путин ще разговаря и поотделно с Илхам Алиев и Никол Пашинян. 
На 9 ноември тримата лидери подписаха примирие, с което беше прекратена продължилата шест седмици война между 
Армения и Азербайджан. 
Споразумението предвижда в зоната на конфликта да бъдат разположени близо 2000 руски миротворци за период от пет 
години. Както и на територията на Азербайджан да бъде изграден руско-турски миротворчески център за наблюдение на 
примирието.  
 
Монитор 
 
√ Бучковски пристига в София за раговори по договора за добросъседство 
Очаква се тази седмица специалният представител на Северна Македония за отношенията с България Владо Бучковски да 
пристигне в София за разговори по плана за действие на договора за приятелство и добросъседство между двете страни, 
съобщава БНР.  
Предвижда се тази седмица той да почне консултации с представители на Министерството на външните работи, както и 
да разговаря и с министрите Екатерина Захариева и Красимир Каракачанов. 
Бучковски каза миналата седмица пред македонска телевизия, че комуникацията с България се засилва, без да посочва 
подробности. 
 
√ Обсъждат връщането на големите ученици в клас 
Завръщането на учениците от 5-и до 12-и клас в училищата ще обсъдят днес министърът на здравеопазването Костадин 
Ангелов и на образованието Красимир Вълчев, както и главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев. Това съобщи 
БНР 
Крайното решение ще бъде взето най-вероятно около 15 януари, когато ще е ясно какъв ефект върху епидемичната 
обстановка са оказали новогодишните събирания и отворените преди седмица ясли, детски градини, както и класните стаи 
за учениците до 4-и клас. 
Връщането на по-големите ученици ще стане поетапно от 18 януари, ако епидемичната обстановка в страната позволи 
това, коментира преди дни просветният министър Красимир Вълчев: 
"Ние се надяваме да се запази положителната динамика за намаляване на 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, друга част да се върнат. Обсъждаме с министъра на здравеопазването, ще разрешим 
някои дейности като държавните изпити по професия, олимпиадите." 
 
√ Пенсионерите може да получават по 50 лева месечно и след март 
Желаещите да се ваксинират в социалните домове са под 20%  
Възможно е 50 лева помощи за пенсионерите да продължат и след март, но това тепърва ще се обсъжда. Тези пари са 
свързани със здравна грижа, ще продължим да ги даваме докато има здравна криза. Това заяви социалният министър 
Деница Сачева пред БТВ. 
Броят на хората, които искат да се ваксинират в социалните домове. за момента не е висок, посочи министърката. 
Желаещите да се имунизират на този етап са едва 20%. Предполагам обаче, че с течение на времето ще има промяна в 
този процент. 
Агенцията по заетостта е затова да търси работа на хората. Около 230 000 души намериха работа по време на пандемията. 
Няма никакво изкуствено задържане на безработицата, тя в момента е около 6,7%. Обвиненията на БСП, че безработните 
се разпитват, за да бъдат разколебани да се запишат, са абсурдни, каза още Сачева. 
Според социалният министър мерките няма да бъдат разпускани преди края на януари. По-скоро тогава ще се вземе 
решение какво да се прави занапред. Фокусът на социалното министерство в момента е помощите максимално бързо да 
стигнат до хората, посочи министърът. 
 
√ Управляващите готови със законопроект: Подвижни секции за карантинираните на вота 
„Ако ЦИК каже, че няма правомощия да разпише съгласно действащия Изборен кодекс как ще гласуват карантинираните, 
ние сме подготвили промяна в Закона за мерките и действията по времето на извънредното положение, защото с това са 
свързани проблемите в момента с извънредната епидемична ситуация. Според тези промени ще се даде възможност 
карантинираните да гласуват с подвижна избирателна секция“. Това каза председателката на ПГ на ГЕРБ Даниела 
Дариткова за „Монитор“, след като по- рано през деня в интервю за БНР тя обяви, че имат готов законопроект за гласуване 
на лица под карантина или в болница. 
Дариткова подчерта, че законопроекта не е внесен, а само са се подготвили. „Предстои ни среща с ЦИК, за да чуем и 
тяхното мнение и тогава вече ще вземем решение дали се налага да се внася или те ще разпишат с техни решения“, уточни 
председателката на ПГ на ГЕРБ. 

https://bnr.bg/horizont/post/101370811/armenia-obavi-che-e-podpisala-sporazumenie-za-prekratavane-na-boinite-deistvia-v-nagorni-karabah
https://www.monitor.bg/bg/a/view/daniela-daritkova-imame-gotov-zakonoproekt-za-glasuvane-na-lica-pod-karantina-ili-v-bolnica-243756
https://www.monitor.bg/bg/a/view/daniela-daritkova-imame-gotov-zakonoproekt-za-glasuvane-na-lica-pod-karantina-ili-v-bolnica-243756
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По думите й има разпоредби в ИК, които дават ЦИК с решение да вземе подобни мерки, за да се даде достъп на 
карантинираните. 
„Смятам, че срещата с ЦИК трябва да бъде в най- скоро време, още следващата седмица, защото този парламент, в 
зависимост от датата, която ще се обяви за изборите, има време за работа още два месеца и трябва да успеем“, подчерта 
Дариткова. 
Тя заяви, че законопроектът е подготвен заедно с коалиционните им партньори от „Обединени патриоти“. 
В момента право на подвижна секция имат хора с определен процент увреждания. 
„Лично за мен, като лекар е нелогично да се позволява нарушаване на карантината, защото част от тези лица са 
вирусоносители и това е опасно за околните. За мен е по- логично да се гарантира гласуване в дома, като и съответните 
представители на СИК са защитени“, каза още тя. 
Иначе по- рано пред БНР Дариткова изрази надежда в оставащите седмици на парламента да бъде постигнат консенсус с 
останалите партии, за да могат да се гарантират правата на всички български граждани и да се постигне максимално 
възможно участие на всички в условията на пандемична обстановка. Тя заяви, че управляващите са готови да изпълнят 
всички законови ангажименти, за да се проведат коректно организирани и честни избори в страната. 
 
√ Започна контролирано изпускане на язовир „Студена“ 
По 3-4 хил. л в секунда излишна вода изтича вече от съоръжението 
Започна контролирано изпускане на язовир „Студена“, съобщиха от екоминистерството. Министърът на околната среда и 
водите Емил Димитров посети днес водоема, където започна контролирано изпускане. На място бяха и областният 
управител инж. Емил Костадинов и управителят на ВиК Перник Борислав Иванов. Към момента се изпускат между 3000 и 
максимум до 4000 л/сек. 
„Нещата са под контрол, в момента язовирът е на ниво от 23,2 млн. куб. метра при капацитет от 25,5 млн. куб. метра. 
Изпускането е заради обилните валежи. Няма опасност за населението към момента и няма и да има“, увери министър 
Емил Димитров. 
„Ние сме се уточнили с управителя на ВиК, предвид това че язовирът още в началото на зимата е пълен, да го държим на 
нива между 21 млн. и 23 млн. кубика. Очертава се снежна зима и ще има вода, затова по всяка вероятност ще го свалим 
на 21 млн. кубика и когато дойде пролетта ще го допълним“, уточни министърът. 
Областният управител инж. Емил Костадинов посочи, че още в петък преди да започнат дъждовете в късния следобед са 
имали среща с министъра и управителя на ВиК. Оттогава е в постоянен контакт с тях и следи ситуацията. „В петък взехме 
решение да бъдат откачени две от деривациите. ВиК съответно предприе необходимите действия и по този начин има 
контролирано пълнене на язовира. Времето е меко, има снеговалеж и дъждове и притокът е силен“, обясни Костадинов. 
Той добави, че има електронна система, с която в реално време може да се следи притокът и разходът на водоема. 
„Изпускат се малки количества вода, за да не се натоварват реките след язовира. В постоянен контакт сме с колегите по 
поречието на река „Струма“, заяви управителят на ВиК-Перник Борислав Иванов. 
По-рано пък бяха разпространени сателитни снимки на язовир "Студена", които използват данните от микровълновия 
канал на спътниците на NASA. 
 
В. Труд 
 
√ Търсят двойно по-малко работници 
Спрямо декември миналата година  
2000 фирми наели 7500 души от бюрата по труда  
Най-много е спадът на обявите за работа в строителството и здравеопазването 
Почти двойно са намалели обявите за работа у нас през декември спрямо година по-рано. Само за месец спадът е с близо 
20 на сто, показват данните на един от водещите сайтове за търсене на работа. Така нивото на публикуваните предложения 
достигна отново ниските си стойности от пролетта на миналата година - малко след началото на коронакризата. 
Негативната тенденция на все по-малко публикувани обяви вече засяга всички сектори у нас. За жалост, през декември 
вече отчитаме, че този спад е пораснал до двуцифрен за всички отрасли. С една трета намалява търсенето на работници в 
секторите “Строителство” и “Здравеопазване и фармация” - спад от 28 на сто. Обявите в сектор “Производство” се свиват 
с 20 процента, в “Търговия и продажби” - с 16% и “Хотелиерство и ресторантьорство” - с 14 на сто, което може да се обясни 
със затварянето на заведенията заради новия локдаун у нас.  
За втори пореден месец има спад и в предложенията за нова работа в сектора ИТ, като през декември той е 11%. 
Всяка втора обява продължава да е за работа в София, въпреки това търсенето на кадри и в столицата отчита спад от 18 на 
сто. 
Основната причина за намаленото предлагане на работа продължава да е икономическата обстановка в страната, 
повлияна от коронакризата. Друг фактор са коледните и новогодишни празници, заради които традиционно много 
работодатели спират временно публикуването на обяви за работа, обясняват експертите. 
Според тях в началото на новата година тенденцията ще се промени и броят на публикуваните обяви ще нарасне, като това 
ще се случи плавно, основно в секторите “Търговия и продажби”, ИТ и “Производство”. 
Междувременно от социалният министър Деница Сачева обяви, че до момента в страната 2000 фирми са наели близо 7500 
души от бюрата по труда по мярката “Заетост за теб”. Работодателите може да наемат безработни за до шест месеца, а 
ние да покриваме минималната работна заплата, уточни Сачева. 
 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/daniela-daritkova-imame-gotov-zakonoproekt-za-glasuvane-na-lica-pod-karantina-ili-v-bolnica-243756
https://www.monitor.bg/bg/a/view/nasa-pokaza-jazovir-studena-243726
https://www.monitor.bg/bg/a/view/nasa-pokaza-jazovir-studena-243726
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√ Добрата инфраструктура плаща добри пенсии 
Англосаксонският пенсионен модел се нуждае от радикално преосмисляне 
Спестяванията за старини са естествен източник на капитал 
Дали парите, осигурявани от работодатели, все още имат смисъл 
Добрите пенсии финансират добра инфраструктура. Добрата инфраструктура плаща за добри пенсии. Тази решаваща 
връзка се забелязва само когато и двата и елемента изчезнат - както установяват САЩ, Великобритания и няколко други 
държави. След като до голяма степен отмениха корпоративните пенсии с фиксиран доход от миналото, сега те се борят да 
превърнат фрагментираните индивидуални пенсии в дългосрочните инвестиции, от които техните спестители и 
икономиките се нуждаят. Това е жизненоважно, но няма да е лесно.  
Като се има предвид продължителността човешкият живот, пенсионните спестявания са естественият източник на капитал, 
който може да бъде обвързан за 30, 40 или 50 години. В замяна те печелят премията, която идва от волатилните или 
неликвидни активи, което е още по-ценно, когато лихвените проценти са ниски. Пенсионните фондове в Обединеното 
кралство влагат само 3% от ресурсите си в непублично търгувани акции. 
Обединеното кралство се надява да се справи с този проблем чрез облекчаване на регулациите, позволявайки на 
пенсионните фондове с фиксирани вноски - при, които физическите лица носят инвестиционния риск - да държат по-
неликвидни активи, както и чрез разхлабване на тавана върху таксите, за да се стимулират сложни инвестиции като тези в 
инфраструктура.  
Време е да помислим за по-радикална трансформация, отвъд пенсии, осигурявани от работодателите, към големи, 
постоянни схеми, които могат да влеят пари в инфраструктурата и частния капитал, ако това има смисъл.  
Погледът към възможностите, които имам като служител на FT чрез неговия пенсионен план с фиксирани вноски, изяснява 
трудностите. Съществуват около 200 различни дялови, облигационни и имуществени фондове от редица доставчици, 
управлявани активно или пасивно, обхващащи различни региони на света. Всички те показват вчерашната пазарна цена. 
Изборът е оставен на обикновения човек. 
Това създава поредица от проблеми. Най-добрите инвестиционни мозъци в света прекарват деня си, опитвайки се да 
разберат кой актив или регион ще се представи по-добре. Човекът няма шанс - въпреки че те може да изберат да избегне 
всеки вариант, който изглежда рисков.  
Струва си да попитаме също така дали пенсиите, осигурявани от работодатели, все още имат смисъл. Когато 
работодателите поемаха инвестиционния риск, това развитие беше логично, но сега създава само фрагментация. Всеки 
път, когато хората сменят работата си, те получават нови пенсии; малките пенсионни планове имат високи фиксирани 
разходи. 
Помислете вместо това за следната структура. Правителството лицензира умерен брой пенсионни планове с нестопанска 
цел, може би въз основа на съществуващи фондации, тръстове или фондове от публичния сектор. Работодателите ще 
определят своите пенсионни вноски, както го правят днес, но след това ще ги насочат към плана, избран от конкретния 
служител. Пенсионният планът ще реши как да се инвестират парите, в съответствие с разпоредбите, а служителите няма 
да могат да теглят средствата до пенсиониране. 
Това ще продължи да бъде система с фиксирани вноски, но ще работи съвсем различно. Пенсионните планове бързо ще 
станат големи, което ще им осигури икономии от мащаба, по-ниски разходи и ресурси за осъществяване на сложни 
инвестиции. Те ще знаят кога точно трябва да изплащат пенсиите и биха могли да планират ликвидността по съответния 
начин. Тежестта върху компаниите и физическите лица ще изчезне. Това е структура за евтини, дългосрочни инвестиции. 
Може да изглежда като вмешателство, но лицата, които искат да управляват сами инвестициите се, разбира се, ще получат 
позволение. Старите пенсионни планове с фиксирани доходи бяха страхотни икономически институции: сложни фондове 
от частен капитал с дълъг инвестиционен хоризонт. За съжаление сигурността, която те предлагаха на пенсионерите, вече 
не е постижима. Трябва вместо това да се стремим да предлагаме пенсии с фиксирани вноски с подобно качество. 
 
БНТ 
 
√ Датата на изборите - основен акцент във вчерашните консултации при президента Радев  
Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова продължиха консултациите за предстоящите избори. Вчера 
срещите им бяха с извънпарламентарните политически партии - "Републиканци за България", АБВ и партия "МИР". 
Президентът обърна внимание колко е важно не само да се осигурят честни избори, но и да се гарантира прозрачна 
предизборна кампания. Датата на вота беше сред важните акценти в разговорите. 
Обобщението от вчерашните срещи, свързано с датата на вота - партиите са готови за избори на 28 март, но нито 
правителството, нито законодателят са готови най-вече с единен здравен протокол. 
В началото на всички срещи президентът Румен Радев отново очерта важните за институцията му теми, по които иска да 
дискутира, а именно гарантирането на здравето на всички български граждани, на правото им на вот в страната и в 
чужбина, онлайн видеонаблюдение на броенето на бюлетините както и гласуване по пощата от чужбина. 
Лидерът на "Републиканци за България" Цветан Цветанов обяви, че са готови за вот на 28 март, но по-разумната дата е в 
средата на април. 
"Това, което е изключително тревожно и както и Вие маркирахте, така също и колегите от извънпарламентарните 
групи е, че всъщност нямаме законодателна готовност и подзаконова нормативна уредба, която да регламентира 
провеждането на изборния процес, който да бъде защитен избирателят и да се гарантират конституционните му 
права да упражни правото си на глас", каза Цветанов. 
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Според Цветанов промените за предстоящия вот трябва да са законодателни. Настоява за осигуряване на онлайн 
видеонаблюдение на приемането и броенето на бюлетини и гласуване по пощата от чужбина. Иска по двама членове на 
ЦИК и ОИК да са от извънпарламентарни партии. Предлага и ротация на областните шефове на МВР по време на 
предизборната кампания, особено в ромските махали, с цел да се избегнат зависимости. 
Президентът отговори на част от предложенията: 
Явно е, че електронно гласуване не може да стане за тези избори категорично, но утвърдени методи в други държави 
- по пощата е напълно възможно. Разбира се, при една сериозна мобилизация и на законодателната власт, и на 
изпълнителната власт, както и видеонаблюдение в реално време на броене на бюлетините и на попълване на 
протоколите и на качване на протоколите в общата информационна платформа с цел намаляване на всякакви 
възможности за манипулация на изборния процес, заяви Румен Радев. 
"Републиканци за България" настояват и за равнопоставеност в участието на всички партии по БНТ и БНР. 
Според мен трябва да бъдат направени първо промените в частта на Изборния кодекс, която регламентира 
участието в медиите, а след това да се проведат много сериозни консултации между политическите партии заедно 
с ръководствата на обществените медии - на БНР и на Българската национална телевизия, каза вицепрезидентът 
Илияна Йотова. 
От АБВ пък смятат ,че изборите е най-добре да бъдат в средата на май, за да има повече време за подготовка. 
И може би доброто решение е стартиране на изборния процес на 15 май сутринта в 7, прекратяване временно 
вечерта в 19, подновяване на изборния процес на другата сутрин в 7, прекратяване, окончателно приключване на 
изборния процес на обяд в 12, което ще даде възможност в светлата част на деня да приключи работата на 
секционните, на районните, преди това на общинските избирателни комисии, обясни председателят на АБВ Румен 
Петков. 
АБВ настоя и за задължително 24 часово онлайн видеонаблюдение на целия изборен процес в удължения изборен ден . 
Темата за машинното гласуване беше акцент в срещата с партия "Мир". 
Задължителното вкарване на машинното гласуване в изборня процес ще намали категорично фалшификациите и 
манпулациите и ще даде възможност за провеждане честни избори в страната, каза Симеон Славчев, председател на 
"Мир". 
Консултациите днес продължават с парламентарно представените политически сили. 
 
√ Фирми изискват отрицателен PCR тест при започване на работа  
Ковид кризата започва да променя изискванията на работодатели за наемане на нови кадри. В някои сектори вече се 
появяват изисквания за отрицателен PCR или тест за антитела като условие за започване на работа. 
Първите обяви с изисквания за отрицателен тест за COVID-19 се появиха в края на миналата година. Все още обаче това не 
може да се определи като тенденция. 
Справка в един от известните сайтове за търсене на работа показва, че само във вчерашния ден са публикувани над 1300 
обяви. В нито една от тях няма директно изискване за отрицателен тест за COVID-19, но от агенциите за подбор на персонал 
казват, че има такива случаи, за сега по-скоро единични. 
Практиката за изискване на тест при наемане на нови служители макар и бавно, си проправя път у нас. 
"Това са по-скоро единични случаи, когато позициите са в частен дом - детегледачки, чистачки. При всички случаи 
всички работодатели обръщат много по-голямо внимание на здравословното състояние на своите служители", 
обяснява Мария Стоева, мениджър в компания за подбор на персонал. 
Така например, родители са готови да платят PCR теста на детегледачката, която са избрали да влезе в дома им и да се 
грижи за децата им. 
"Другата новост е, че във въпросниците влезе въпроса "Преболедували ли сте вече Ковид19. Това далеч не е сред 
критериите за избор. Критериите остават същите, както преди по отношение на работата с деца и 
професионалните компетентности, които има кандидатът", обяснява Люба Златева - Атанасова, управител на 
агенция за подбор на детегледачки. 
Юристите тълкуват изискванията за отрицателен тест за Ковид като допустими, когато кандидатът за работа трябва да 
влезе в частен дом, където е трудно да се ходи постоянно с маска. Още повече, ако човек от семейството е в рискова група. 
"Ако става дума за работници в някакъв цех, където могат да се спазват елементарни противоепидемични правила, 
по-скоро би се считало за дискриминация, защото тогава тези здравословни и безопасни условия на труд могат да се 
постигнат с други мерки - носене на маска, дистанция, дезинфекция", казва Мария Шаркова - адвокат по медицинско 
право. 
Според адвокат Шаркова, PCR тестът не може да бъде представян като допълнително изискване към медицинското 
свидетелство за започване на работа. 
"Не можем, защото когато се започва работа са определени видовете удостоверения, документи, които трябва да 
бъдат представени", допълва адвокат Шаркова. 
Ако работник, преболедувал Ковид, бъде предпочетен пред друг, само защото има антитела, би могло да се счете за 
дискриминация. Все още няма подадени такива сигнали, съобщиха от Комисията за защита от дискриминацията. 
 
√ Започва данъчната кампания за физически лица  
От днес започва данъчната кампания за доходите на физическите лица, получени през 2020 година. 
Вече са достъпни и електронните услуги на НАП, които бяха спрени заради годишното приключване на агенцията. За първи 
път декларирането на корпоративните данъци става от 1 март до 30 юни, а не от началото на годината. 
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Декларирането и плащането на данъците за доходите, получени през миналата година може да се извърши по електронен 
път - чрез персонален идентификационен код или електронен подпис или на хартия по пощата. 
От 1 март ще можем да видим предварително попълнената си данъчна декларация чрез персоналния си код, а до март да 
използваме 5% отстъпка от данъка за довнасяне. 
 
√ Очаква се до края на годината цяла България да бъде покрита с 5G мрежa  
До края на годината цяла България ще бъде покрита с 5G мрежa. В края на миналата година обаче, две български общини 
- първо Балчик, после Мездра, наложиха мораториум върху новото поколение мобилни комуникации, заради 
притесненията на хората там за здравето им. 
Община Балчик първа забрани за година изграждането на 5G мрежата след подписка от граждани, които имат опасения 
за здравето си. 
Първо имаше, събрано недоволство в част от гражданството на община Балчик и след като прочетохме малко по 
темата наистина няма голяма яснота доколко е опасна или безопасна самата мрежа, казва Николай Колев, 
председател на Общинския съвет Балчик от БСП. 
Моите колеги проявиха един евтин популизъм го наричам аз. Защото ние не можем да се скрием от прогреса. Ако във 
всички общини около нас има изградена 5G мрежа, а в нашата няма, не знам с какво ще предпазим нашите граждани, 
смята Симеон Господинов-общински съветник от ГЕРБ. 
В последните дни на 2020 г. Община Мездра също наложи едногодишен мораториум, но с опция да отпадне при конкретни 
доказателства, че технологията няма да се отрази върху здравето на хората. 
Ние не сме против развитието на технологиите и на света, но сме за здравето на човека.И ако има хора, които могат 
да докажат противното, нека го направят, казва Радослав Маринов- общински съветник. 
Кметът на Мездра е категоричен, че няма да се съобрази с решението. 
Нито може да се спре развитието, нито може да се спре прогреса, а и най-вече не ни е в нашите прерогативи, 
категоричен е Иван Аспарухов - кмет на Мездра. 
5G мрежата работи в широк честотен диапазон от 24 до 72 гигахерца. 
Мобилните оператори твърдят, че технологията е безвредна, тъй като се базира на общоприети световни норми и 
стандарти за безопасно електромагнитно излъчване. 
Всички съмнения и страхове от 5G технологиите са неоснователни, категорична е Галя Маринова- изпълнителен 
директор на Българската асоциация на комуникационните оператори. Нормите, които са приети в България са между 
40 и 100 пъти по-стриктни от тези, които са приети и препоръчани от ЕК. В този смисъл, ние нямаме никакви 
съмнения относно безопасността на 5G технологията. 
Преносът на данни през 5G мрежата може да достигне до 2,2 гигабайта в секунда. 
От министерството на транспорта увериха, че 5G мрежите ще се изграждат при спазване на най-високи стандарти за 
безопасност. 
Никой не би си позволил да застраши живота на българските граждани. Пето поколение мобилни комуникации е един 
нов стандарт, който дава възможност за повече пренос на данни с по-висока скорост, с много малко закъснение и 
същевременно с голяма степен на сигурност, категорична е Адреана Атанасова- зам.-министър на транспорта. 
Очаква се 5G мрежите да дадат тласък на телемедицината, дигитализирането на градовете, изграждането на умни домове, 
развитието на онлайн обучителна и работна среда, разпространението на интернет до труднодостъпни региони. 
Това е една голяма възможност за малките общини да си направят собствени смарт пространства, ако не и цели 
смарт общини, които ще направят общините съвсем различно място. Ще привлекат нови икономически дейности, 
допълва Галя Маринова. 
До края на годината ние ще имаме разгръщане на поне три от българските мобилни мрежи, на три от операторите, допълва 
Атанасова. 
Очаква се през 2030 г. и шесто поколение мобилни комуникации. 
 
√ Проходът "Петрохан" е затворен за движение  
Проходът "Петрохан" е затворен. Има ограничения за тежкотоварните автомобили на проходите "Шипка" и "Твърдишки", 
съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" 
Временно е ограничено движението по пътя Горно Камарци-Витиня поради множество паднали дървета. 
Пътят за Рилския манастир ще остане затворен поне до спиране на валежите заради голямото срутище там. Продължават 
геоложките огледи, за да се прецени, как да се укрепи районът, така че да няма опасност за пътуващите. 
Засега пътят ще може да се използва само от духовенството и служителите на Рилския манастир. Предстои довършване на 
строително-монтажните работи, които са предвидени в проекта за укрепване на участъка. 
 
√ Занаятчийско училище отваря врати в Пловдив  
Занаятчийско училище отваря врати в Пловдив.Това става възможно чрез реализацията на съвместен проект на 
Регионалната занаятчийска камара в града и община Пловдив.За целта държавата отпуска 100 000 лв. 
20 майстори в техните ателиета, разположени на улица „Стръмна“ в Стария град и Бакаловата къща, ще предават уменията 
си на деца от различни пловдивски училища.Ще се изучават тъкане на хоризонтален и вертикален стан, изработване на 
художествена керамика, писани яйца, плъсти, кукли, дърворезба. 
"Идеята е Министерство на културата да подпомогне всички майстори, които работят в такива етнографски 
комплекси ,тъй като знаете че няма туристи и в същото време срещу тази финансова помощ ,която 
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Министерството на културата ще даде за майсторите ,те пък да предадат и да запалят в децата интереса към 
занаятите", каза Тони Симидчиева - председател на Регионална занаятчийска камара – Пловдив. 
Децата ще се обучават в групи, а всяко от тях ще може да избере какъв занаят да учи. 
"По 4 или 5 деца в зависимост от размера на ателието и заради противоепидемичните мерки всяка събота по 4 часа 
астрономически ще се обучават в занаята по специални програми. Това ще продължи до юни. Юли и август ще могат 
граждани и туристи на Пловдив възрастни хора да се обучават в това занаятчийско училище", каза Тони Симидчиева 
- председател на Регионална занаятчийска камара – Пловдив. 
В Бакаловата къща в Стария град децата могат да избират между тъкане, кожарство и изработване на предмети от 
царевична шума. 
"Надяваме се да провокира интерес така както нашето любопитство ни е предизвикало и сме стигнали дотам да 
станем майстори така това любопитство, което ние имаме по някакъв начин да го предадем на децата", каза 
майсторът на художествен текстил Елена Драмова. 
Оказва се, че към работата със стан проявяват интерес както момичета, така и момчета. 
"За момченцата им е интересно самата техника на работа, механиката как се случват, докато момиченцата те се 
вълнуват от цвета, от колорита", каза майсторът на художествен текстил Елена Драмова. 
"Обясняваме им структурата на стана, най-лесните движение с най-лесната сплитка десен крак, дясна ръка совалката, ляв 
крак и те казват. Получава се и те сами проявяват желание да сменят цвят, да си правят композиции, показваме им вече и 
леко по-усложнени технологии", каза майстор на художествен текстил и накити от мъниста Стоян Маринов. 
Майсторът на кожени изделия Христо Войводов за първи път ще обучава деца. 
"Надявам се на тях да им хареса и да подбудя у тях една бъдеща изява в този занаят. Нашият път така е устроен, че 
първо ние се учим и после трябва ние да учим. Някои си мислят, че така гледаш нещо в интернет, копираш го, въпросът 
е детето или човека бъдещ занаятчия да изгради собствен стил, който е разпознаваем, защото най-лесно е да 
гледаме в интернет, да копираме и така нещата се размиват, докато създаването на собствен стил е доста 
трудно", каза кожарът Христо Войводов. 
"Малко трудно става сприятеляването с материала, защото царевичната шума се работи мокра и се изискват умения, 
дечицата в момента общо взето не работят толкова много с ръцете си, но въпреки всичко по-леки неща могат да се 
изработят стига да имат търпението", каза майсторът изделия от царевична шума Жулиета Георгиева. 
Жулиета често работи с деца и се възхищава на тяхното въображение 
"С дечица от музикалното училище правихме едни ето такива духчета. Децата си направиха духчето, но всяко едно 
духче, беше любимия им композитор и те го показаха чрез прическата, чрез изражението на лицето", каза майсторът 
на изделия от царевична шума Жулиета Георгиева. 
Майсторите се надяват да запалят искрата към занаятите, а защо не и да намерят свои наследници. Занаятчийското 
училище ще отвори врати през месец март. 
 
√ Гърция удължава мерките до 18 януари  
Ръководителят на Гражданска защита и заместник-министър Никос Хардалиас обяви удължаването на съществуващото 
блокиране в Гърция за още една седмица. Ограниченията, които трябваше да приключат на 11 януари, ще бъдат в сила до 
6:00 ч. в понеделник, 18 януари 2021 г. 
Гръцките здравни власти обявиха 445 нови случая на коронавирус за последния 24-часов период и 36 смъртни случая. От 
началото на пандемията в началото на 2020 г. има 144 738 потвърдени инфекции и 5263 смъртни случая. В отделенията за 
интензивно лечение има 353 пациенти на вентилатори, докато 954 са напуснали реанимацията. 
Въпреки относително ниския брой инфекции, правителството се притеснява от честотата на заразяванията и 
въздействието, което ще има отварянето на детските градини и началните училища. Броят на хората, нуждаещи се от 
интензивно лечение все още се счита за голям, като се има предвид, че страната е в 66-и ден на блокиране. 
 
Сега 
 
√ Държавата разрешава поскъпването на такситата 
Според транспортния министър хората в ЕС не трябва да бъдат задължавани да се ваксинират, за да пътуват  
Цената на таксиметровите услуги ще поскъпне с 1 лев. Това обяви транспортният министър Росен Желязков през "Нова тв". 
Това сме били дължали на "колегите от таксиметровия бранш" след 7 години без никакви промени в цените.  
Министърът обяви също така, че все още не е завършила борбата на България и българските превозвачи срещу пакета 
"Мобилност" в Евросъюза. Освен това увери, че в рамките на ЕС хората от страните-членки не би трябвало да бъдат 
задължавани да се ваксинират срещу коронавируса, за да пътуват.  
"Миналата седмица се срещнах с представителните браншови организации в таксиметровия бранш. Изпратихме им 
последния вариант на Наредба 34. Там едно е основното искане и то е за преодоляване на последиците от намаления 
пътникопоток - става въпрос за първоначалната такса. Предложенията, които ние първоначално бяхме публикували за 
обществено обсъждане беше първоначалната такса да бъда от 2 до 3 пъти размера на долния праг от тарифата, определена 
от съответните общински съвети на населените места - каза Желязков. - Мисля, че ще намерим разбирателство с 
таксиметровия бранш в тази посока. Това ще доведе, може би, до поскъпване на цената на таксиметровия превоз с около 
1 лев, като крайна сума. Мисля, че след 7 тодини липса на каквито и да е промени, това го дължим на колегите от 
таксиметровия бранш. А дали такситата да могат да се движат в бус лентите е от компетенцията на общинските съвети, 
така че те ще решат по този въпрос." 
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Желязков увери, че транспортните коридори в рамките на ЕС функционират и няма проблем с придвижването в условията 
на пандемия. 
"Вече Великобритания излезе от Евросъюза, тъй че правилата са други. Слава Богу, кризата в дувър се разреши по някакъв 
начин, но това беше недобро начало на годината. Важното е, че "зелените" коридори, които започнаха да функционират 
от края на март и април миналата година, показаха своята виталност - каза още министърът. - В този смисъл ние сме 
обнадеждени, че най-накрая и нашите противници по пакета "Мобилност" ще разберат какво означава сухопътен 
транспорт и мисля, че това вече се вижда. В момента 7 държави вече сме атакували пакета, очакваме към делото да се 
присъединят Литва и Естония. Важното е, че ЕК призна, че прилагането се прави от националните компетентни органи, 
което показа, че не може да има в другите държави-членки произволна контрола на пътя." 
Росен Желязков коментира и спекулациите, че може да има ограничения за пътуване, свързани с ваксинирането срещу 
коронавирус. 
"Много се говори по този въпрос. Аз мисля, че в рамките на Евросъюза, особено като се казва, че ваксинирането зависи от 
волята на всеки гражданин, принципът за свободно движение не може да налага такива изисквания - каза той. - Това, 
разбира се, е начин на авиокомпаниите да върнат доверието, но ние имаме пътуване и по въздух, и по суша, и по вода. 
Така че подобни изисквания може да се налагат и като мярка в рамките на общността спрямо граждани на трети държави, 
но в рамките на общността това може да е само доброволно. Ние трябва да гледаме европейското пространство като една 
територия, с унифицирани изисквания, така че в рамките му не може да се налагат ограничения за свободното движение 
на хора." 
 
√ Нинова и Сачева спорят има ли манипулация с безработицата 
На бюрата по труда се спускат невъзможно ниски норми за регистрации, твърдят от левицата  
Реална ли е статистиката за равнището на безработицата в страната, или официалните данни се манипулират с всякакви 
трикове и даже заплахи към служителите в бюрата по труда - около това се води задочен спор между опозиция и 
управляващи в рамките на парламентарния контрол. От едната страна са Корнелия Нинова и над 30 депутати от "Коалиция 
за България", а от другата - социалният министър Деница Сачева и подопечната й Агенция по заетостта. Залогът е голямата 
гордост на правителството, че с антикризисни мерки - всъщност основно схемата 60/40, безработицата е задържана на 7%, 
при положение, че можеше да е двойно повече. 
Нинова и колегите й изнасят сведения от различни райони на страната, че ръководството на агенцията е спуснало 
"максимални контролни нива" на безработица, които трябва да се достигнат към края на всеки месец за всяка регионална 
служба по заетостта и влизащите в състава й бюра по труда. Тези нива са далеч от реалността в настоящата криза и тъй 
като са неизпълнимо ниски, бюрата са принудени да използват всякакви позволени и не толкова позволени методи да 
намаляват регистрациите, твърдят от левицата. 
За целта всеки новодошъл в бюрото по труда се разпитва подробно с цел да бъде разколебан да се запише, сигнализират 
от БСП. Вече регистрираните пък се гонят до последно да правят срещи с трудовия си посредник, като при най-малкото 
закъснение регистрацията се заличава. Пресата над служителите да борят безработицата е голяма - според сведенията на 
БСП двукратно в рамките на всеки работен ден се изисква поименна справка за дейностите, извършвани от служителите, 
за да се следи кой колко регистрации е направил и прекратил. Ако резултатите не се харесат, следват заплахи за лишаване 
от допълнително материално стимулиране, наказание и уволнение. Резултати се гонят и на редовни онлайн съвещания с 
ръководството на агенцията. 
В информацията на БСП липсва конкретика - даже за кои населени места става дума. Левицата се надява на независима и 
безпристрастна проверка на сигнала. На 15 януари Нинова и колегите й ще получат своя писмен отговор от социалния 
министър Деница Сачева. Той вече е публикуван на страницата на Народното събрание и в него картината до голяма степен 
е същата като описваната от БСП. Само заключенията са коренно противоположни. 
Регионалните служби по заетостта и бюрата по труда работят по ежегодно определян план за действие, като равнището 
на безработица е един от основните показатели в него, пише Деница Сачева. Да, планът винаги е бил ориентиран към 
намаляване на безработицата, но работа на АЗ е да реализира държавната политика за запазване и насърчаване на 
заетостта, внушава нейният отговор. "Планът, годишните цели, периодичните отчети са публични. Планираните за 2020 г. 
стойности и цели не са променяни в рамките на годината", посочва министърът. От тези думи обаче човек може да остане 
с впечатление, че целите действително може да са били несъразмерни за критичната ситуация. 
Изпълнението на основните показатели от плана се наблюдава ежедневно и периодично се анализират резултатите, казва 
още Сачева, но твърди, че в плановете по региони и другите документи няма индикатори по месеци, в т.ч. максимални 
контролни нива. Многогодишната практика е показала, че в някои региони или по места в бюрата по труда е полезно и 
необходимо дефиниране на по-конкретни цели и разпределение по звена и служители чрез прогнозни месечни цели по 
показатели за входящ и изходящ поток, в това число за устроени на работа на субсидирани и несубсидирани места, 
допълва министърът. И това обаче тя представя като една от основните дейности на агенцията, а за заплахи на служителите 
според нея не може въобще да става дума - напротив, за хората се полагат специални грижи, а наказанията и поощренията 
се определят по известни на всички правила. 
В писмения отговор на министъра се потвърждава, че регистрации се отказват - но само защото много хора ги правят само 
с цел получаване на обезщетения и помощи, като нямат никакво намерение да търсят или приемат работа. "Когато 
отпуснахме помощта за родители много от тях се насочиха към бюрата по труда да търсят регистрация, без намерение да 
търсят, а още по-малко да започнат при възможност работа. Това наложи индивидуална консултация, включително и 
относно задълженията на всяко регистрирано лице", посочва Сачева. Тя обяснява, че поначало това винаги се прави при 
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регистрацията, "тъй като за съжаление голяма част от трудоспособното население е възприела регистрацията като фактор, 
а често и източник за получаване на обезщетения или помощи, а не за търсене и започване на работа". 
Успешното посредничество не може да се извърши без наличие на информация за причините за оставане без работа, за 
целите на регистрацията и пр. Събирането на тази информация няма за цел да затрудни процеса, а да улесни търсенето и 
намирането на работа, твърди министърът. Тя дава пример, че при наличие на подходящо работно място и готовност на 
човека, той може веднага да бъде насочен към интервю с работодател и въобще да не стигне до регистрация. Както може 
да се очаква, по отношение на строгото съблюдаване на правилата, министърът изтъква, че бюрата по труда спазват точно 
разпоредбите на законите. 
От отговора на министъра става ясно, че ежедневни справки действително са искани, но само за седем дни, като искането 
им е прекратено на 7 декември. Това беше период на интензивна дейност, насочена към работодателите, която целеше 
набиране на достатъчно възможности за предлагане на работа на очаквано увеличения брой регистрирани търсещи работа 
лица, обяснява изискването Сачева. Тя обещава на БСП да разгледа "конкретни факти и данни относно възлагане на 
неправомерни и/или незаконосъобразни действия при изпълнение на държавната политика по заетостта". 
ОБРАТНА ВРЪЗКА 
В профила на социалното министерство във "Фейсбук" темата с регистрациите в бюрата по труда е от "болните". "Защо в 
бюрата по труда в малките градове не приемат заявления за регистрация на безработни без право на обезщетение", пита 
един потърпевш, когото върнали за след Нова година, тъй като приоритетни били хората с право на обезщетение. "На 
доста места се отказва регистрация по претекст, че няма какво да се предложи на новорегистрираните", пише друг, който 
определя хвалбите на министерството за изключително нереални. Според трето оплакване посредниците отказали 
регистрация и връчили на безработния листче със сайта на агенцията, с указания да проверява там за обяви. Има и 
конкретни сигнали - че в бюрото по труда във Видин карат хората да се отпишат. 
 
√ Как законно да намалим данъците 
Ето какви са новите данъчни облекчения за 2021 г.  
От 11 януари българите ще могат да подават декларации за доходите, които са получили като физически лица през 2020 
г. През март пък, след като фирмите работодатели и платците на хонорари подадат данните в НАП, ще бъде достъпна 
и електронната форма на предварително попълнената от данъчните декларация за доходите, която може да бъде 
подадена от всеки притежател на ПИК или на е-подпис. В нея ще бъдат вписани автоматично данни за получени през 2020 
г. заплати, доходи от граждански договори, хонорари, наеми от имоти, ползвани от фирми, и др. Срокът за ползване на 
5% отстъпка за ранно деклариране и плащане е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите е 30 април.  
Важна промяна тази година е новото облекчение за ремонт на жилището, което може да намали дължимия данък с до 
200 лв.  На практика член на домакинството ще има право да приспадне до 2000 лв. от данъчната основа преди облагането 
за направените през 2020 г. плащания за ремонти и подобрения. Отстъпката е само за труда на майсторите и работниците, 
но не и за вложените строителни материали. За да се ползва бонусът, разходите за платения труд трябва да са подплатени 
с документи - фактури, касови бонове, разписки, платежни за банкови преводи. Идеята на финансовото министерство е да 
насърчи българите да изискват документ за всеки платен лев.  
Има и друго ново данъчно облекчение - за родители, но то реално ще може да се ползва чак през 2022 г. Става въпрос за 
отстъпката за деца, която може да намали данъка с 450 лв. за едно дете, с 900 лв. - за две, и с 1350 лв. за три и повече деца. 
Това обаче ще се задейства, когато родителите подават данъчната декларация за доходите от 2021 г., т.е. през следващата 
година.   
Добра новина е увеличеният месечен таван на ваучерите за храна.  Месечната сума вече може да достига 80 лв. при 60 
лв. досега. Сумата, дадена за храна, е освободена от данъци и осигуровки. 
 
√ Висшите училища не са готови да обучават бакалаври за 3 г. 
Предложението за по-кратко обучение е записано в стратегия на МОН за развитие на висшето образование  
Ректори са скептични относно възможността за намаляване на бакалавърската степен за студентите от 4 на 3 г. На този етап 
не са водени и разговори между университетите за въвеждане на тази мярка и ако това изобщо се случи, за въвеждането 
й на практика ще е нужна минимум година. Това показва проверка на "Сега" сред ректори на висши училища у нас по 
повод стратегията за развитие на висшето образование у нас 2021-2030 г., приета в края на миналата година от Народното 
събрание. 
Стратегията предвижда по-гъвкава система за продължителността на образователно-квалификационните степени 
"бакалавър" и "магистър" и въвеждане на законодателна възможност за редовно и дистанционно обучение в степен 
"бакалавър" с продължителност от 3 академични години, като продължителността за дадено професионално направление 
да е еднаква за всички висши училища в страната. 
Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков коментира пред "Сега", че тази възможност засега е чисто 
теоретична, защото след разрешаването ѝ в стратегията, тя трябва да се приеме в закона за висшето образование. "Малко 
са професионалните направления, които могат да се възползват от нея, още повече, че стратегията изисква съгласие на 
всички висши училища, които предлагат обучение в специалности от съответното професионално направление", казва 
проф. Герджиков. По думите му досега единствено направления от областта "Изкуства" са заявили, че се интересуват от 
новата възможност, а по принцип от нея могат да се възползват и професионални направления като „Икономика" и 
„Администрация и управление". Ректорът на СУ обаче не вярва, че ще се стигне до консенсус, тъй като обучение в тези 
направления предлагат достатъчно много висши училища. Той допълва, че разговори на ниво ректори за намаляване на 
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продължителността на бакалавърската степен за дадени специалности засега не са провеждани, освен това, за да се случи 
тя, са нужни законови промени, които няма как да се реализират в близката една година. 
С резерви е и ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров. Според него е необходима много сериозна дискусия, с търсене 
на всички гледни точки и претегляне на аргументите "за" и "против", преди да се вземе каквото и да е решение. "За мен 
фокусът на дискусията трябва да бъде какви студенти с бакалавърска степен искаме да има на изхода на университетите, 
какви специалисти, с какви умения и знания те трябва да излизат от университетите, а не дали обучението ще бъде 3 или 
4 години. Аз съм категорично против чисто механично решение за намаляване на срока на обучението, против чисто 
механично пренасяне на чужд опит в системата на българското висше образование", коментира той пред "Сега". 
По думите на проф. Димитров е необходимо да се гледа цялостно към тези процеси - какви студенти постъпват в системата 
на висше образование, какви са предварителните им знания, какви специалисти очакваме да излязат от тях, и след това 
как ще бъде надградена магистърската степен. Според него целият дебат може да бъде напълно безполезен, ако в него не 
бъдат включени представителите на бизнеса и институциите, които са потребителите на тези 3 или 4-годишни бакалаври. 
"Много зависи и от пазара на труда и нагласите на работодателите - дали те искат специалисти с бакалавърска степен, 
които директно да се включат в техните дейности, или предпочитат да ги обучават и развиват на място. Моите наблюдения 
са, че преобладава първата нагласа, даже много често сме критикувани, че студентите трябва да учат и това, и това, и това. 
За три години в областта на икономиката това няма как да стане", коментира още проф. Димитров. "Цялото ни общество, 
някак си без специален дебат, по подразбиране, е напълно съгласно, че лекари и юристи трябва да се обучават 5 или 6 
години. Това вероятно е валидно и за други специалности", споделя още проф. Димитров. 
"В много европейски университети бакалавърската степен е 3 г., а магистърската - 2 г. Това е възможно и може би е добре 
да се въведе и у нас, но би станало изключително трудно. Различните университети имат различни планове и учебни 
програми за различните специалности - в дадено висше училище например могат да се държат два пъти повече изпити 
отколкото в друг университет за същата специалност", коментира и проф. Христо Бонджолов, ректор на 
Великотърновския университет. Той също е на мнение, че ако се пристъпва към тази промяна, е нужен много сериозен 
разговор, включително и за увеличаване на магистърската степен от 1 на 2 г., която според него следва да е доста по-
специализирана. В Стратегията има планове и в тази посока - например да се осигури държавно субсидиране на редовно, 
дистанционно и задочно обучение в степен "магистър с продължителност от 2 години, ако то надгражда 3-годишно 
обучение в степен "бакалавър" в същото професионално направление. 
РАБОТА 
"Ако в резултат на дискусията се тръгне към промяна в срока на обучение на бакалаврите (за някои специалности), е добре 
да се знае, че зад това стои огромна промяна. Необходима е промяна в учебните планове на бакалаври и магистри, но най 
вече е необходима промяна във философията на обучение по професионални направления, заедно със съществени 
промени в учебните дисциплини", коментира ректорът на УНСС проф. Димитров. По думите му това би било много 
сериозна реформа, като не е маловажен и въпросът за финансирането на образованието. 
 
√ След сушата, проблеми вещае и дъждът 
Рискови са ниските части край реките  
След продължителната суша сега рискове създават валежите от дъжд. За понеделник е издадено предупреждене за 
опасно време в цялата страна. Валежите ще бъдат значителни, а специално за областите Смолянска, Кърджалийска, 
Хасковска, Ямболска и Бургаска - интензивни. В Северозападна България ще продължи да пада и сняг, снежната покривка 
ще се увеличава. 
В много райони от Западна България вали от няколко дни. „В периода 10-12 януари се очакват значителни повишения на 
нивата на Струма и Места. Днес и през нощта срещу 11 януари вследствие на валежите се очаква повишение на 
нивото на река Места в горното й течение и в горното и средното течение на река Струма. Значителни ще бъдат 
валежите в района на Перник, Кюстендил, Благоевград. Вечерта и през нощта срещу 12 януари отново се очакват 
значителни повишения в района на Благоевград, Кресна, Сандански и Петрич и в района град Гоце Делчев. Реките са 
пълноводни, водните количества са около прага за високи води, което създава препоставки за разливи в ниските части 
около реките“, предупредиха от НИМХ пред БНР. Любопитно е, че точно в такава ситуация започна източването на язовир 
"Студена", който е разположен на Струма. Съоръжението също е пълно с вода. 
Още вчера Струма отнесе понтонен мост. Той бе използван при изграждането на магистралата в района на тунел 
„Железница“. 
ПО ПЪТЯ 
Лошото време ще създаде проблеми и по пътните артерии. Полицията обяви, че ще разположи 430 патрула, за да се 
предотвратят инциденти. Засега ситуацията е спокойна, с изключение на Северозападна България. Над 250 машини се 
борят със снега там.  
 
√ Има ограничения кога и колко удръжки от заплатата се правят  
Според действащите норми на Кодекса на труда (КТ) трудовото възнаграждение се изплаща в пари. Допуска се по 
изключение, когато е предвидено в акт на МС или в колективен и индивидуален трудов договор някакви 
допълнителни възнаграждения да са в натура. Общото правило обаче е, че се плаща в пари. Те се изплащат авансово или 
окончателно всеки месец на два пъти, доколкото не е уговорено друго. 
Плаща се лично на работника или служителя - по ведомост или срещу разписка, или по писмено искане на работника или 
служителя - на негови близки. По писмено искане на работника или служителя трудовото му възнаграждение се превежда 
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на влог в посочената от него банка. Това са правилата, записани в действащите разпоредби на КТ, макар че на практика 
вече почти всичко се изплаща по банков път.  
И тук се стига до правилата за удръжките. Законът изрично определя, че без съгласието на работника или служителя не 
могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение. По стар обичай, веднага след това са дадени куп изключения, 
при които такива все пак се допускат. 
Така удръжки може да има за: 
1. получени аванси; 
2. надвзети суми вследствие на технически грешки; 
3. данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение; 
4. осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи; 
5. запори, наложени по съответния ред - тук се имат предвид запори заради доказани дългове, заради поръчителство, 
заради дължими издръжки и т.н. 
6. удръжки в случаите, в които е ангажирана ограничената имуществена отговорност на работника или служителя, ако е 
направил нещо, ако е повредил и т.н.  
Веднага след това е постановено, че общият размер на месечните удръжки не може да надвишава размера, установен с 
Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Това означава, че КТ определя кога може, а ГПК - колко може. 
В ГПК е определен несеквестируем доход. Така там е записано, че ако изпълнението е насочено върху трудовото 
възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, чиито размери са над минималната работна 
заплата, може да се удържат само определени суми. 
Така, ако лице получава месечно възнаграждение в размер между минималната работна заплата и двукратния размер на 
минималната работна заплата, то може да му се отнеме една трета част, ако е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, 
които издържа. Ако пък получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна 
заплата, то може да се удържи горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако е без деца, и 
горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа, разпорежда 
ГПК. 
Тези ограничения обаче не се отнасят до задълженията за издръжка. Последната се удържа изцяло. Иначе месечното 
трудово възнаграждение се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни 
осигурителни вноски. 
 
√ Шотландия иска компенсации за милиарди от Лондон заради Брекзит 
43% от британците желаят премиерът Борис Джонсън да подаде оставка  
Шотландската национална партия поиска от британския премиер Борис Джонсън Великобритания да плати на Шотландия 
милиарди лири компенсация за нарастващите разходи след Брекзит, съобщи в. "Гардиън". 
Излизането на Великобритания от ЕС обтегна отношенията между страните в Обединеното кралство, тъй като на 
референдума през 2016 г. Англия и Уелс гласуваха за напускане на ЕС, а Северна Ирландия и Шотландия - против. В крайна 
сметка общо за Великобритания процентът на желаещите напускане на Евросъюза бе 52% срещу 48% нежелаещи. 
Шотландската национална партия, чийто лидер е премиерката на страната Никола Стърджън, е за отделяне от 
Великобритания и независимост. Тя иска и провеждане на втори референдум. 
Според партията, шотландската риболовна промишленост среща особено тежки затруднения заради Брекзит. Много 
шотландски риболовни фирми спряха износа си за европейските пазари, той като бюрокрацията след излизането на 
Великобритания от ЕС затрудни доставката на пресния им улов, особено във френски магазини и ресторанти. 
"Консерваторите на Броис Джонсън трябва да се извинят на шотландския бизнес и да изплатят обезщетение на Шотландия 
за дългосрочните щети, които нанасят на икономиката ни. Те ни костват милиарди загубена търговия и растеж", заяви Йън 
Блекфорд, лидер на Шотландската национална партия в британския парламент. Блекфорд окачестви Брекзит като 
„ненужен акт на икономически вандализъм, направен против волята на Шотландия“. 
43% ОТ БРИТАНЦИТЕ ИСКАТ БОРИС ДЖОНСЪН ДА ПОДАДЕ ОСТАВКА 
Същевременно допитване показа, че 43% от британците смятат, че премиерът Борис Джонсън трябва да подаде оставка. 
Проучването е на агенция „Опиниън“, поръчано от в. „Обзървър“. Според него по-малък е делът на тези, които искат 
Джонсън да остане - те са 40%, а останалите участници в анкетата нямат мнение по въпроса. 
Наблюдава се лек спад в подкрепата на начина, по който правителството води борбата срещу коронарвируса. 72% от 
анкетираните (4% повече от предишното проучване) смятат, че правителството не действа достатъчно бързо. 
При партиите се оказва, че анкетираните предпочитат повече лейбъристката (40%), макар и само с 1% повече от 
управляващата консервативна (39%). Следват ги Либералдемократическата партия с 6%, Шотландската национална партия 
- 5% и Зелeната партия - 4%. 
 
Мениджър 
 
√ Доц. Кунчев: Следващата седмица ще решаваме за удължаване или облекчаване на мерките  
Следващата седмица ще бъде решено дали да се удължат ограничителните противоепидемични мерки и след 31-ви 
януари, или по-рано да бъдат облекчени. Това каза пред БНР главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, 
член на Националния оперативен щаб. Той уточни, че това ще стане на базата на данни от изминалата пълна работна 
седмица, в която и децата се върнаха в детските градини и учениците от 1-ви до 4-ти клас - в училище. 

https://bnr.bg/
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По думите му основната цел е да се търси балансът между това да се намали рискът и да не се прекратяват всички социални 
дейности, "което води до тежки последици. 
"Тенденцията се пречупи, но е рано да се каже, че е окончателно. Очевидно е, че успяхме да намалим броя на 
новозаразените, така и на хората, нуждаещи се от медицинска помощ, а и на тези, които го карат най-тежко и попадат в 
интензивни отделения", каза Кунчев. 
Той посочи, че заради т.нар. „британска мутация” на коронавируса, която доведе до скок на заразените във 
Великобритания, не позволява да се дават прогнози как ще се развия пандемията въобще в Европа и в частност в 
България. Кунчев подчерта, че заради това мнението му за предстоящите парламентарни избори е да се направят тогава, 
когато реши този, от когото зависи - президентът, без да се обляга на медицинската експертиза, защото тя не може да каже 
кога е по-благоприятният период за това. "Причината няма да е в здравните власти за това да поставят под въпрос 
провеждането на изборите", категоричен бе доц. Ангел Кунчев. 
"Радвам се, че интересът към ваксините е голям и предпочитам този вариант - да има търсене и ваксините да не достигат, 
отколкото да е обратното", заяви още той. 
Той очаква до 10 дни и ваксината на AstraZeneca да получи разрешение за употреба в страните от ЕС. 
Доц. Кунчев отново обясни, че преболедувалите хора могат да бъдат имунизирани, без това да е риск за тях, но не е 
необходимо да се прави на етап, в който ваксините не са достатъчни за масово имунизиране. Той препоръча хората с 
изградени антитела от срещата им с короновируса да следят нивата на им и да се ваксинират, когато титърът на антителата 
се понижи. 
"Предстоят доставки на ваксини от Moderna - първите количества са 2000-3000 до 5000 дози, постепенно ще се увеличават 
и през април очакваме 220 хиляди дози от тази ваксина", подчерта Кунчев. 
Той съобщи, че до момента информацията за профила на ваксината на Pfizer, която вече е поставена на 14 хиляди души, е 
много добра, има само 5 регистрирани случая с нежелани реакции, но те са в рамките на очакваните - болка в областта на 
обождането при ваксинирането и леко схващане на ръката, но отшумяват в рамките на часове или на 1-2 дни. 
Във връзка с проведената имунизация на общински съветници в Сандански, доц. Ангел Кунчев беше категоричен, 
че Националният оперативен щаб следи за отклонения от плана за ваксинация и нарушенията ще бъдат наказвани. 
Според него при развила се вече пандемия и засягане на всички страни е грешка да се прекъсва изобщо движението на 
хората, но подчерта, че изискването за отрицателни резултати от тестове и карантиниране е необходимо. 
 
√ Безработицата в ЕС бележи спад за четвърти пореден месец  
Безработицата в ЕС се понижава за 4 пореден месец през ноември, показват данни на Евростат. 
В ЕС безработните са 7,5% (което отговаря на 15,9 млн. души) от всички работоспособни, а в еврозоната - 8,3% (което 
отговаря на 13,6 млн. души). 
Към края на ноември най-голяма е безработицата в Испания 16,4% и Литва 10,4%. В България тя е 4,9%, а най-ниска е в 
Чехия (2,9%), Полша (3,3%), Нидерландия (4%).   
България е сред малкото страни, в които процентът на безработните жени е по-нисък от този на мъжете, показват още 
данните на Евростат. У нас мъжете без работа са 5,7%, а  жените – 4,1%. Другите такива държави са Финландия, Румъния, 
Австрия, Литва, Латвия и Франция. За сравнение в Словения безработицата при мъжете е 3,9%, а при жените 6,1%. 
След обявяването на глобалната пандемия от коронавирус през март безработицата в ЕС се повиши от 7,1% дo 8,1% през 
август. Особено чувствително този ефект се усети при заетостта на младежите до 25 годишна възраст – в този сегмент 
безработицата се повиши до 15% до 18%. 
 
√ Последното десетилетие - най-успешното за Унгария от век насам  
Последното десетилетие на Унгария е най-успешното за страната през последните 100 години, а следващите десет години 
могат да бъдат още по-добри. Това заяви премиерът на страната Виктор Орбан пред общественото "Кошут Радио", цитиран 
от електронното издание About Hungary. 
"Намираме се пред портата на великите времена", каза министър-председателят и добави, че 2021 г. може да бъде 
"фантастична година", дори ако първите месеци все още изглеждат "мрачни" заради съществуващите ограничения за 
забавяне на пандемията от коронавирус. 
"Невероятно бързо ще преминем към възходяща траектория. Глобалната икономика също може да достигне 
непредвидено досега ниво на растеж, което Унгария ще трябва да изпревари", каза още Орбан. 
По думите му,  унгарската икономика е на ръба на промяна на парадигмата. "Унгария е готова да се превърне в 
дигитализирана кръгова икономика, която ще може да преработва собствените си отпадъци. Страната ще намали 
въглеродните си емисии до радикално ниски нива, ще има пълна заетост и темп на растеж, значително по-висок от 
западната половина на Европейския съюз. Хората също ще просперират: те ще живеят в по-големи домове и ще имат 
повече деца. До края на десетилетието репатрираните печалби на унгарските предприятия, инвестиращи в чужбина, ще 
трябва да се равняват на тези, които чуждестранният бизнес извежда извън страната", посочи унгарският лидер. 
Виктор Орбан заяви, че за разлика от политическата левица, той не вярва в повишаването на данъците по време на 
икономическа криза. "Правителствата и местните съвети трябва да намалят данъците по време на криза, а банките също 
трябва да се включат, като удължат мораториума върху изплащането на заеми. Бизнесът трябва да бъде поставен в 
положение, в което да наеме възможно най-много хора", каза премиерът. Той изтъкна, че правителството му е успяло да 
спаси работни места през първата, а също и втората вълна на пандемията, като отбеляза, че има само 60 хиляди по-малко 
заети, отколкото година преди избухването на пандемията.  
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"Унгария изостава само от Чехия и Германия по отношение на безработицата", каза той и добави, че Унгария е успяла да 
продължи със своите програми за подкрепа на семейството и програми за създаване на домове и повторното въвеждане 
на 13-та пенсия. 
 
√ Германски икономист: Съвременният капитализъм трябва да се преосмисли  
Пандемията на коронавируса предизвика колосални икономически и здравни кризи, както и изостри въпроси като 
неравенството и заплахите от страна на големите сили, пише германският икономист Клаус Шваб в статията за Der Standard. 
Според него единственият приемлив отговор на нови предизвикателства може да бъде опитът за „ново начало“ в областта 
на икономиката, обществото и политическите системи, предава агенция "Фокус". 
Сега е моментът да се преосмисли системата, съществувала преди пандемията, като същевременно не забравяме за някои 
традиционни ценности, смята авторът. Както отбелязва Шваб, в годините след края на Втората световна война светът е 
постигнал огромен напредък в изкореняването на бедността, намаляването на детската смъртност, увеличаването на 
продължителността на живота и грамотността. Основните причини за този напредък бяха международното сътрудничество 
и световната търговия; сега е моментът да ги защитим и опазим. 
Както пише Шваб, необходимо е да продължим да инвестираме в технологичен прогрес, тъй като плодовете му помагат 
за борбата с настоящата криза. Това включва бързото развитие на ваксини, нови методи за лечение и нови лични 
предпазни средства. 
Авторът обаче смята, че други характеристики на съвременното общество трябва да бъдат преоценени. На първо място, 
това се отнася до неолибералната идеология: чрез приоритизирането на свободния пазар се разграждат правата на 
работниците, както и намалява икономическата сигурност, има опасност от създаване на транснационални монополи и се 
провокира разрушителна данъчна конкуренция. Поради това е необходимо да се преразгледат принципите на търговията, 
данъчното облагане и правилата за конкуренция. Освен това е необходимо да се преосмисли самото разбиране за 
капитализма. 
Както отбелязва авторът, съвременният потребител очаква от компаниите не само висококачествени стоки и услуги. Той 
също така иска бизнесът да допринесе за общественото благосъстояние. Шваб подчертава, че сега има много голямо 
търсене на точно такъв капитализъм от „нов тип“. За да се преоцени капитализмът, трябва да се преоцени ролята на 
предприятията, пише Шваб. 
Според него, пандемията на коронавируса е показала, че ако държавата, бизнесът и обществото действат отделно, тогава 
те не могат да издържат на такава мащабна криза. Следователно е необходимо да се унищожат бастионите, разделящи 
тези три сфери, смята авторът. Освен това трябва да се положат усилия за признаване на възгледите и ценностите на хора 
от всякакъв произход. Шваб подчертава, че всеки от хората има своя собствена идентичност, но също така е част от 
глобална общност с общи интереси и свързани съдби. 
„Новото начало“ не трябва да бъде като революция или промяна в идеологията, отбелязва Шваб. Това ще бъде само стъпка 
към по-устойчив свят, в който някои от основите на съвременната система ще бъдат заменени, някои реновирани, а други 
подсилени.  
 
√ Турция иска да отвори нова страница в отношенията си с ЕС  
Турция работи за отваряне на нова страница в отношенията си с ЕС. Това заяви турският външен министър Мевлют 
Чавушоглу, цитиран от Анадолската агенция и БТА. 
"През 2020 г. заради някои проблеми, с които се сблъкахме с някои страни членки, имаше временни напрежения в нашите 
отношения с ЕС, което не е желано от нас положение. Но с подхода на Испания и на някои други страни, вместо 
напрежение, бе избран диалогът и последната среща на върха подготви основата за това", заяви Чавушоглу вчера на 
съвместна пресконференция в Мадрид с испанския си колега Аранча Гонсалес Лая.  
Чавушоглу обяви, че турският президент Реджеп Тайип Ердоган и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер 
Лайен ще проведат видеоконферентен разговор днес. Той посочи също, че ще посети Брюксел на 21 януари за разговори 
с върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел.  
Турският външен министър обясни, че има възможности за започване на диалог между Турция и Гърция. "Турция се оптива 
да използва тези възможности без предварителни условия. Ние винаги сме за диалог и това е единственият начин, по 
който можем да намалим напреженията и да решим проблемите", посочи той. И добави: "Турция и ЕС трябва да работят 
заедно, за да посрещнат предизвикателствата, създадени от пандемията от коронавируса. Турция е част от Европа и е 
готова за сътрудничество за решаване на проблемите, пред които е изправена Европа". 
Аранча Гонсалес Лая от своя страна призова за позитивен дневен ред в отношенията между ЕС и Турция. "Това, което 
имаме предвид под позитивен дневен ред, е да водим основани на диалог преговори в съществуващите направления, да 
премахнем провокациите и напрежението и да конкретизираме тези стъпки с решенията, които ще бъдат взети. Важно е 
да се актуализира споразумението за митнически съюз между Турция и ЕС", каза Лая и добави, че двете страни трябва да 
работят заедно по въпроса за визова либерализация.  
Лая каза, че по време на разговорите й с Чавушоглу са били дискутирани и въпроси като отношенията на Турция с Гърция 
и Франция, както и кипърският въпрос, и подчерта, че Испания подкрепя политически решения. Тя изтъкна също, че 
междуправителствен бизнес форум в Турция, планиран за втората половина на 2021 г., ще спомогне за укрепване на 
двустранните отношения.   
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√ Има ли мобилната търговия потенциал да се превърне в основен канал за пазаруване?  
Електронната търговия нараства масово през последните години, но може да не е следващата истинска граница за 
пазаруване, тъй като мобилната електронна търговия става все по-популярна. Но какво е m-търговията и как да я сравним 
с е-търговията? Най-просто казано, мобилната електронна търговия включва пазаруване чрез мобилно устройство 
(обикновено смартфон), докато електронната търговия включва онлайн пазаруване чрез компютъра. Вижте как Business 
Insider очерта пътя към растежа на m-търговията, представяйки някои статистически данни за мобилни пазарувания. 
М-търговията има потенциала да се превърне в основен канал за пазаруване и да промени потребителските навици на 
пазаруване. Потребителите разчитат на цифровите устройства вече повече от всякога и Insider Intelligence прогнозира, че 
мобилните устройства ще се приближат до предпочитания от потребителите канал за онлайн пазаруване през следващите 
пет години. 
Сайтовете на социалните медии като Facebook, Twitter и Pinterest са въвели "бутони за купуване", които позволяват на 
хората да правят покупки, без да се налага да напускат платформата. И много търговци на дребно са въвели плащане с 
едно кликване на своите сайтове. Този метод изисква купувачите да въведат данните си за плащане веднъж и след това те 
могат да използват опцията с едно кликване, за да правят покупки, без да се налага да я въвеждат отново. 
Тъй като използването на приложения продължава да расте, то ще допринесе значително за растежа на продажбите, 
особено с милениалите и поколението Z, притежаващи огромна разходна мощ. Тези технически разбиращи потребители 
имат способността да увеличат обема, тъй като е по-вероятно да правят по-голям дял от пазаруването на своите 
смартфони. 
М-търговията ще нарасне през следващите години, тъй като електронната търговия се разраства и се превръща в по-голяма 
част от общите продажби на дребно в САЩ. През 2019 г. m-търговията обхващаше над една четвърт от общата електронна 
търговия, което е повече от удвояване от 2015 г. насам. Insider Intelligence използва тези данни, за да прогнозира, че m-
търговията ще достигне 284 милиарда долара или 45% от общия пазар на електронна търговия в САЩ до края на 2020 г. 
Нещо повече, Insider Intelligence прогнозира, че обемът на m-търговията ще нарасне с 25,5% темп на растеж на 
комбинираната годишна обработка (CAGR) от 2019 г., за да достигне 488 милиарда долара или 44% от електронната 
търговия през 2024 г. 
И има две ключови устройства, движещи революцията в мобилната електронна търговия: смартфони и 
таблети. Смартфоните се превърнаха в движеща сила за растежа на мобилната търговия, като обемът й в САЩ се очаква 
да се увеличи от 128,4 млрд. долара през 2019 г. до 418,9 млрд. долара през 2024 г. Таблетите също масово допринасят за 
успеха на m-търговията. Business Insider Intelligence очаква да бъдат похарчени 29 милиарда долара за таблети през 2019 
г., увеличавайки се до 69 милиарда през 2024 г. - 18,9% CAGR.  
Тъй като мобилните портфейли и безконтактните кредитни карти стават все по-популярни, технологичните гиганти като 
Google и Apple си пробиват път в челните редици на пространството за плащания. 
Наскоро Google обнови приложението си Google Pay за потребители на Android и iOS и включва проверка и спестовни 
сметки в партньорство с Citi и Станфордския федерален кредитен съюз. Акцентът на подобреното приложение Google Pay 
върху инструментите за управление на пари може да бъде основно предимство за придобиване на клиенти.  
Бутоните за купуване като Amazon Pay са изградили потребителски бази през годините. А Amazon Pay може да бъде 
предшественик на по-нататъшните ходове на технологичния гигант във финансовите услуги, особено след като разширява 
портфейла си в световен мащаб. Като мобилен портфейл и бутон за онлайн покупка, Amazon Pay може да бъде адаптиран 
към различни пазари и да позволи на фирмата да създаде аудитория около инструмент за плащане. 
 
√ Дойде ли времето на Сребърния бик? 
Има няколко причини, които биха изстреляли цената на белия метал през 2021 г. 
Ако в началото на 2020 г. някой ви беше казал, че тя ще бъде доминирана от икономически трансформираща глобална 
пандемия, щяхте ли да му повярвате? Коронавирусът се превърна в „черния лебед“ на икономиката за миналата година. 
Какво ли би казал за него американският финансист от ливански произход Насим Никълъс Талеб, който въведе термина в 
книгата си „Надхитрени от случайността“, отпечатана през 2001 г. ? Може би отново ще повтори, че винаги трябва да имаме 
едно наум за събития, които изглежда на пръв поглед невероятно да се случат. 
Датската банка Saxo Bank, специализирана в онлайн търговията и инвестициите в различни активи, всяка година дава 
прогнози за подобни събития.  В топ 10 за 2021 г. е, че търсенето на сребро нараства и носи нови печалби  на фона на 
отслабването на долара и oтpицaтeлната му реална доходност. За рязкото поскъпване на среброто допринася и ръстът в 
търсенето му за промишлена употреба. Нещо повече, на пазара се наблюдава недостиг, тъй като благородният метал се 
използва в производството на слънчеви панели. Този недостиг може да попречи на екологичната политика на президента 
Байдън, на Европейската „Зелена сделка“ и на китайската цел за въглероден неутралитет до 2060 г. 
Но тази прогноза на Saxo Bank не изглежда невероятна. 
Има няколко големи причини,  които не изключват възможността 2021-а да е годината на Сребърния бик. Не защото това 
е годината на Белия метален вол, според Китайския календар. А защото има много стимули, които биха изстреляли 
среброто на бичия пазар. 
Ето някои от тях: 

1. Продължава времето на „хеликоптерните пари“ 
Ваксините срещу коронавирус вдъхнаха надежда, че икономиката ще започне да се възстановява. Но като се имат предвид 
размерите на икономическите щети, предизвикани от пандемията и неопределеното време, в което тя ще продължи, е 
разумно да се очаква, че и стимулите от правителствата за икономиката ще продължат. 

https://www.businessinsider.com/mobile-commerce-shopping-trends-stats
https://www.businessinsider.com/mobile-commerce-shopping-trends-stats
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В последното си заседание за миналата година /15 декември 2020/ Фед обяви, че ще продължи да подкрепя икономиката, 
докато не види "значителен по-нататъшен напредък" при заетостта и инфлацията. Централната банка гласува за запазване 
на месечния обем покупки на облигации за най-малко 120 млрд. долара, което беше очаквано от пазара. 
"Федералният резерв ще продължи да увеличава притежанията си на държавни ценни книжа с най-малко 80 млрд. долара 
на месец и на ипотечни облигации с най-малко 40 млрд. на месец, докато не бъде постигнат значителен по-нататъшен 
напредък към целите за максимална заетост и ценова стабилност" на Комисията за отворения пазар, се казва в решението. 
Фед запази единодушно основната лихва в диапазона от 0 до 0.25%, където е от март насам, а по-голяма част от 
ръководството ѝ очаква тя да остане близо до нулата поне до края на 2023 г. 
Еропейската централна банка (ЕЦБ) също очаквано въведе допълнителни мерки за стимулиране на икономиката на 
еврозоната, за да може да се възстанови от удара от коронавируса. Управителният съвет запази основните лихви и увеличи 
обхвата на програмата за спешни покупки при пандемия (PEPP) с 500 млрд. евро до общо 1.850 трлн. Срокът за нетни 
покупки по програмата беше увеличен до края на март 2022 г. Досегашният размер на РЕЕР беше 1.350 трлн. евро, като все 
още остават 600 млрд. евро от нея, които трябва да бъдат вложени в облигации. 
Банката ще извършва такива покупки на облигации, докато прецени, че кризата е приключила, обяви след заседанието 
управителят й Кристин Лагард. 
Среброто е благороден метал с много от характеристиките на златото. Така че той се използва широко като хедж срещу 
хаоса и инфлацията. 
Според Silver Institute, цитиран от Kitco, сребърните инвестиции са нараснали с 12% през 2019 г. спрямо предходната 
година. През първата половина на 2020 г. инвеститорите са купили с 10% повече сребро в сравнение със същия период на 
миналата година. 
Един голям бонус на среброто е, че е много по-евтино от златото. Така че информираните инвеститори ще продължат да 
го купуват като средство за защита на спестяванията си срещу  „хеликоптерните пари“. 

2. Зелената икономика се нуждае от повече сребро 
Втората основна сила, която ще тласка нагоре цените на среброто, е „Зелената сделка“.  Амбициозната програма за 
достигане на нулеви нулеви емисии до 2050 г. ще бъде много скъпа. Според изчисленията на Еврокомисията, само за 
периода до 2030 г. ще са необходими 260 милиарда евро допълнителни инвестиции годишно. Новият американски 
президент Джо Байдън също подкрепя този ход. Планът е да се изразходват 1,7 трилиона щатски долара  федерални пари 
и да се привлекат допълнителни 5 трилиона долара в частния сектор и местните инвестиционни фондове. 
За развитието на тази програма среброто ще бъде ключово. 
Докладът на Silver Institute за юни посочва важната роля на белия метал в производството на слънчева енергия. От него 
става ясно, че фотоволтаичните централи в САЩ се увеличават през последното десетилетие, което се дължи отчасти на 
данъчните облекчения за тях. Между 2008 и 2019 г. капацитетът за производство на слънчева енергия е скачал средно с 
47% годишно. Миналата година една трета от новите енергийни мощности в Северна Америка са слънчеви централи. 
Подобна е и ситуацията в Европа, където слънчевите централи вече са основен източник на енергия в някои държави. 
Според най-голямата европейска служба за научни изследвания и разработки "Фраунхофер",  производството на соларна 
енергия в Германия представлява 23% от цялата електрическа енергия, произведена в страната в периода 6-12 април 2020 
г. В Испания има скок с близо 30% на фотоволтаичната енергия за година. 
В производството на тези инсталации е трудно да се замени доминирането на среброто като метал с най-малко 
електрическо съпротивление при стандартни температури. То също така е  един от най-отразяващите и светлочувствителни 
метали, които съществуват. Така че индустриалното търсене ще остане силно, което пък ще вдига цената му. 
Освен доминиращата роля на среброто в слънчевите панели, металът е все по-важен компонент и за електрическите и 
хибридните превозни средства. Среброто се използва не само в конекторите на автомобила, но и в някои технологии за 
производство на батериите. А както знаем, тези автомобили са бъдещето и съвсем скоро ще заменят конвенционалните. 
Белият метал намира своето място и в производството на ядрена енергия, която бе подкрепена в предизборната кампания 
на Байдън като част от стремежа за 100% чиста икономика.  Контролните пръти, които следят скоростта на делене на уран 
или плутоний, използвани в ядрените реактори, включват сребро, заедно с други елементи. 

3. Намаляващо предлагане на руда + нарастващо търсене на метал = по-скъпо сребро 
Въпреки нарастващите инвестиции и индустриалното търсене, през 2019 г. добивът на сребърни руди намалява за четвърта 
поредна година. Основните причини са, че се разработват малко нови проекти и запасите се изчерпват.  
Институтът за сребро очаква доставките от мините през 2020 г. да спаднат с 4% - не само заради горепосочените причини, 
но и поради ограничителните мерки, свързани с пандемията от коронавирус. 
Среброто се представя по-добре от златото в най-скорошните бичи пазари, показват изчисления на CPM Group. От 2001 до 
2011 г. златото поскъпва с 636%, докато цената на среброто се повишава с 904% за същия период. От 1993 г. до 1996 г. 
златото поскъпва с 28%, а среброто - с 63% в рамките на същия период. 
Среброто - под формата на кюлчета или монети, става все по-ценен и доходоносен актив, който е добре да присъства във 
всеки инвестиционен портфейл, особено в кризисния свят след коронавирусната пандемия, коментират български и 
чуждестранни анализатори на финансовите пазари. 
Според изследователи на глобалните пазари, текущото му подценяване спрямо други финансови активи и недвижими 
имоти прави момента идеален за придобиването на инвестиционно сребро като дългосрочен запас от реална стойност. 
В днешно време съществуват множество възможности за инвестиране в сребро. Според основателите на silverbarsbg.com, 
най-сигурният начин е да се инвестира в сребърни кюлчета и монети. 
 
 

https://silverbarsbg.com/
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√ Германският борсов индекс DAX постигна исторически висока стойност  
Основният индекс на германската борса – DAX постигна исторически най-високата си стойност по време на търговията в 
петък. Той се повиши с 0,77%, след като през последните 2 дни също приключваше на плюс. По този начин индексът вече 
е на рекордно най-високото си равнище от над 14 000 пункта, с около 1% повече в сравнение с преди пандемията. 
Основната причина за доброто представяне на борсата във Франкфурт са данните за икономиката, които надминават 
прогнозите на икономистите – в петък бяха обявени данни за индустриалното производство и за износ на страната през 
ноември 2020 г. Освен това Еврокомисията обяви, че бизнес нагласите са били оптимистични през декември, а негативната 
инфлация засилва очакванията за удължено разхлабване на паричната политика в еврозоната. 
Сред водещите германски акции са производителите на чипове Infineon, енергийната корпорация RWE, Adidas, Henkel, SAP 
и Delivery Hero, които отбелязват ръст между 6% и 1,7%. 
Повишения в Европа отбелязаха всички останали водещи индекси, макар и те все още да не са изтрили засега загубите, 
генерирани през миналата пролет при обявяването на глобалната пандемия. 
Британският FTSE 100 също отбеляза ръст – от около 0,05%. Той все още е с 10% по-ниско от  най-високата си стойност от 
преди пандемията, както и от абсолютния си рекорд, регистриран още през май 2018 г. 
Френският CAC 40 също стартира на зелена територия и се повиши с 0,5%. Той е с около 6,5% по-нисък в сравнение с най-
доброто си историческо представяне, регистрирано през януари 2020 г. 
Паневропейският индекс Eurostoxx 600 отбеляза ръст от 0,6%. Той е с около 4,5% по-ниско от най-доброто си представяне 
през февруари 2020 г. 
 
Cross.bg 
 
√ Проф. Илко Гетов: Мерките не трябва да се разпускат до масовото ваксиниранене  
„Мерките не би трябвало да се разпускат, поне докато не започне масовото ваксиниране. Мерките дават резултат - след 
празниците отчитаме тотално намаление на положителните проби, трябва още малко да издържим, поне до края на 
февруари", посочи в в предаването „Тази сутрин" проф. Илко Гетов, представител на България в Европейската агенция по 
лекарствата. „Българският имунизационен план е направен от най-добрите експерти и е съпоставим с останалите държави 
от ЕС. 
Според него поведение като това в Сандански е недопустимо, както е недопустимо и престъпването на имунизационния 
план. Всичко е въпрос на добра организация и не би следвало да се прекрачват правилата за имунизиране", заяви проф. 
Илко Гетов. България вече получи две пратки от ваксините на „Пфайзер" и „Бионтех" срещу COVOD-19. Днес трябваше да 
пристигнат и първите ваксини на „Модерна", но доставката се отложи за сряда. „Съветвам всички български граждани, 
които имат намерение да се ваксинират, да прочетат внимателно пълната информация за двете ваксини. Тя публикувана 
на сайта на Министерството на здравеопазването", отбеляза проф. Илко Гетов. „Двете ваксини са с едно и също 
международно непатентно наименование, имат един и същи механизъм на действие. 
Базират се на технологията на информационната РНК. Това, което е важно е, че те се различават по фармацевтично 
технологичните си характеристики", обясни той. Проф. Илко Гетов съобщи, че от днес има разрешение от Европейската 
агенция по лекарствата да се извличат 6 дози от флакона на „Комирнати" - ваксината на „Пфайзер" и „Бионтех". Това ще 
позволи още хора да бъдат ваксинирани, отбеляза той. „Ваксината на „Комирнати" е разрешена за използване от лица над 
16 години, а на „Модерна" - над 18, но тъй като в следващия ваксинационен етап са включени учителите и хората от 
домовете за възрастни, това не би повлияло на правото на избор", според проф. Илко Гетов. 
Той припомни, че съхранението на ваксините също се различава. „Обемът на дозата също е важен, както и дните, в които 
се поставят. Не по-малко от 21 дни трябва да има между двете дози за „Комирнати" и не по-малко от 28 дни при ваксината 
на „Модерна"", обясни той. По думите му категорично трябва да се слагат по две дози, защото те осигуряват необходимия 
имунитет. 
 
√ Лукашенко обеща, че Беларус ще има нова конституция до края на 2022 г.  
Президентът на Беларус Александър Лукашенко обеща, че страна ще има нова конституция до края на 2022 г., предаде 
ДПА. "След това народът ще може да гласува на референдум по проекта за нова конституция", поясни той, без да навлиза 
в повече подробности. Лукашенко само уточни, че най-важните конституционни изменения все още не са напълно 
формулирани. 
Междувременно беларуската опозиционна лидерка Светлана Тихановска обяви в платформата Телеграм, че 
демократичното движение в Беларус може да отправи свои собствени предложения за реформа. 
Според нея, Лукашенко иска да печели време и отново да разочарова народа. "Ние не вярваме на хора, които измъчват и 
убиват, за да се задържат на власт", каза Тихановска. 
Базираният в Минск политически анализатор Александър Класковски също смята, че Лукашенко се опитва да печели време 
и че все още не е реагирал на натиска на Москва да извърши реформи. 
Вчера в Беларус имаше отново антиправителствени протести. На места бяха извършени и арести. Привърженици на 
Лукашенко също се събраха на демонстрация. 
 
√ Лидерът на Северна Корея с нов пост  
Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун е бил избран на нов пост. Той вече е генерален секретар на управляващата Корейска 
трудова партия. Това е станало на продължаващия Осми конгрес на партията. 
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Изборът е по-скоро символичен. Ким Чен Ун вече беше председател на партията. Единодушният вот показва утвърждаване 
на и без това абсолютната му власт. Досега за "вечен генерален секретар" се смяташе бащата на лидера, а Ким Чен-ун беше 
само "първи секретар". 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Нарушен ли е планът за ваксинация, след като общински съветници в Сандански се имунизираха срещу 
коронавируса преди медиците на първа линия?; 

- Има ли разлика във ваксините срещу COVID-19? Експертен коментар от акад. Богдан Петрунов; 
- На живо: кога ще бъде отворен пътят до Рилския манастир, след като скали блокираха отсечката, чийто ремонт 

приключи скоро; 
- Директно от село Казанка: защо хората там вече няколко години пият вода от бидон в центъра на селото?; 
- Какъв белег в историята на Щатите оставя шурмът в Капитолия?; 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Скандал с ваксините; 
- Датата за вота; 
- Пътната обстановка в страната;  
- Язовир „Студена" отново пълен; 

bTV „Тази сутрин" 
- Реални ли са данните за броя на безработните у нас и каква ще е съдбата на децата от закритите домове? В 

студиото - социалният министър Деница Сачева; 
- Защо общински съветници в Сандански нарушиха реда за ваксиниране срещу COVID-19?; 
- Мирен протест след смъртта на дете в Мездра - защо семейството му поиска среща с главния прокурор?; 
- На живо от пътя за Рилския манастир - как укрепено свлачище се срути отново?; 
- В рубриката "Чети етикета" с Биляна Гавазова: Теглят ли се повече ипотечни кредити и къде са най-скъпите 

имоти?; 
- На живо с Йордан Йовчев за новите български успехи в гимнастиката. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 5 варианта за обучението от края на януари; 
в. Монитор - Пандемията оряза с 6 млрд. приходите на туризма; 
в. Монитор - Тежка зима с виелици застигна Северозапада; 
в. Телеграф - Бум на онлайн аптеки в пандемията; 
в. Труд - Карантинираните остават без глас; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа -  Бюлетини по пощата искат Радев и малки. Първо обаче трябва активна регистрация; 
в. 24 часа - Скандал: общинари от Сандански взеха ваксината на 20 медици; 
в. 24 часа - С левче средно поскъпва таксито заради по-висока начална тарифа; 
в. 24 часа - БНБ няма да вдига забраната на банките да раздават дивиденти; 
в. Монитор - Пандемията сви със 130 000 лева разходите за пътни на парламента; 
в. Телеграф - Зам.-председателят на ДПС Йордан Цонев: Няма партия, която да не ни гони по коридорите; 
в. Телеграф - Пътят към Рилския затворен до спиране на валежите; 
в. Труд - Самолетните билети поскъпват; 
в. Труд -  Хазната дава по 20 лева за дете; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитър Аврамов: Америка изкривява американската мечта, а свободата намалява; 
в. Монитор -  Главен инспектор Свилен Рачев: Не се чувствам герой, случаят в Борово не може да се сравнява с Хитрино; 
в. Телеграф - Шефът на Центъра за градска мобилност Димитър Дилчев: Електронният билет идва през май; 
в. Труд - Ексшефът на НСО ген. Димитър Владимиров пред "Труд": "Героите" от паметния януари 1997 г. се множат, а 
истината се смалява; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Стигат ли ни 20 години на Бойко Борисов? Той си иска поне още 2-3; 
в. Монитор - Много искаш, но какво предлагаш; 
в. Телеграф - Пандемията вади истината за хората; 
в. Труд -  Възходът на дигиталните валути в кризата. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 11 януари 
София 

- От 15.00 часа в Президентството държавният глава Румен Радев ще проведе видеоконферентна връзка с 
представители на български организации зад граница в рамките на консултациите за изборите. 
Видеоконферентната връзка ще бъде излъчена на живо и в профила на президента във „Фейсбук". 
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- От 11.00 часа във Военна академия „Г. С. Раковски" ще се проведе съвместна пресконференция на министъра на 
отбраната Красимир Каракачанов и министъра на културата Боил Банов по повод честването на 200 години от 
рождението на Георги Стойков Раковски. 

- От 10.30 часа 20-и състав на Специализирания наказателен съд ще гледа делото срещу Николай Банев, Евгения 
Банева и Мария Банева, обвинени за образуване и ръководене на организирана престъпна група. 

- От 17.30 часа в Музей-галерия „Анел" на бул. „Тодор Александров" 14 ще бъде открита изложбата „Градежи и 
отражения от две хилядолетия" на скулптора Иван Костов. 

*** 
Белово 

- От 13.00 часа в залата на Общинския съвет ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община 
Белово за 2021 г. 

*** 
Благоевград 

- От 11.30 ч. в Общината председателят на гражданската платформа „Изправи се.БГ" Мая Манолова ще проведе 
работна среща с председателя на Общинския съвет Андон Тодоров, а от 12.00 ч. пред сградата тя ще даде 
брифинг за медиите. 

*** 
Видин 

- От 10.30 часа в на Общински драматичен театър ще се проведе пресконференция по повод предстоящата 
премиера на пиесата „Пеперудите са свободни". 

 

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

