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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
В. Труд 
 
√ Вижте какво ще решава Министерски съвет днес, 13 януари 2021 г.  
Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка 
предстоящото от 10 часа редовно правителствено заседание.  
Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред:  
1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АНГЕЛ 
ДИМИТРОВ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА“ ПЪРВА СТЕПЕН. 
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи 
2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ ЗА 
ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ. 
Внася: министърът на труда и социалната политика 
3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА 
ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ. 
Внася: министърът на труда и социалната политика 
4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ. 
Внася: министърът на труда и социалната политика  
5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА „ПОДКРЕПА“ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ. 
Внася: министърът на труда и социалната политика 
6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ. 
Внася: министърът на труда и социалната политика 
7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ. 
Внася: министърът на труда и социалната политика 
8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА 
ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ. 
Внася: министърът на труда и социалната политика 
9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НЕПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКА РАБОТОДАТЕСКА АСОЦИАЦИЯ ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ 
„БРАИТ" ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ. 
Внася: министърът на труда и социалната политика 
10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 
2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ 
КАПИТАЛА НА „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ" ЕАД. 
Внася: министърът на финансите 
11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА 
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ. 
Внася: министърът на финансите 
12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
ИНТЕРРЕГ - ИПП - ТУРЦИЯ 2014 - 2020 ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ II. 
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството 
13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА 
СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.  
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната  
14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДА ИЗВЪРШИ ПРОДАЖБА НА 
ИМУЩЕСТВО, ОТНЕТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА. 
Внася: министърът на финансите 
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15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТА НА НАЦИОНАЛНАТА 
ОТБРАНА НА КАНАДА/КАНАДСКИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ И ПРОЕКТ НА НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА 
ОТБРАНАТА НА ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ КЪМ МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО 
ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ВРЪЗКИ НА СЪВМЕСТНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 
СПОСОБНОСТИ ЗА КИБЕРЗАЩИТА НА НАТО И КЪМ МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕТО, 
ОРГАНИЗАЦИЯТА И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СЪВМЕСТНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 
НА СПОСОБНОСТИ ЗА КИБЕРЗАЩИТА НА НАТО И ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРИНОС НА НАЦИОНАЛНАТА 
РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА НА РЕПУБЛИКА КОРЕЯ КЪМ СЪВМЕСТНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И 
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СПОСОБНОСТИ ЗА КИБЕРЗАЩИТА НА НАТО (NATO COOPERATIVE CYBER DEFENCE CENTER OF 
EXCELLENCE - CCD COE) В ТАЛИН, ЕСТОНИЯ. 
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 
16. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ, ЧАСТ „КУЛТУРА 
И АУДИОВИЗИЯ", ПРОВЕДЕНА НА 1 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. 
Внася: министърът на културата 
17. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 15 И 16 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ. 
Внася: министърът на земеделието, храните и горите  
18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ВЕСЕЛИЕ", 
ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС. 
Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма 
19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „КЪМПИНГ ЮГ", 
ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС. 
Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма 
20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „АТАНАСОВСКА 
КОСА" - ЧАСТ 1, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС. 
Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма 
21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „КРАНЕВО - 
СЕВЕР", ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ. 
Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма  
22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ. 
Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма 
23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 
РАТИФИЦИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ И 
ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ КЪМ НЕЯ, КОНВЕНЦИЯТА ЗА ТРАНСФЕР НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА И ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ 
ЗА ЕКСТРАДАЦИЯ С ДВАТА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТОКОЛА КЪМ НЕЯ. 
Внася: министърът на правосъдието 
24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИЗНАВАНЕ 
НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ. 
Внася: министърът на образованието и науката  
25. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАПЛАЩАНЕТО 
НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С РАБОТОДАТЕЛ. 
Внася: министърът на образованието и науката 
26. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 
КОМАНДИРОВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, ПРИЕТА С 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. 
Внася: министърът на труда и социалната политика 
27. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА 
АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 
2016 Г. 
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 
 
Агенция „Фокус“ 
 
√ Правителството ще обсъди промени в Закона за концесиите  
Правителството ще обсъди Проект на решение за одобряване Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
концесиите. Това предвижда дневният ред на редовното правителствено заседание, което министър-председателят Бойко 
Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка от 10.00 часа. 
Правителството ще разгледа и проект на решение за одобряване Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона 
за ратифициране на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси и допълнителния протокол 
към нея, Конвенцията за трансфер на осъдени лица и Европейската конвенция за екстрадация с двата допълнителни 
протокола към нея. 
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Министрите ще гласуват проект на решение за одобряване Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
признаване на професионални квалификации, както и проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата 
за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, 
приета с Постановление № 382 на Министерския съвет от 2016 г. 
На заседанието ще бъде разгледан и проект на постановление за приемане на Наредба за условията и реда за осигуряване 
на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател. 
Кабинетът ще обсъди и проект на решение за признаване на Асоциацията на индустриалния капитал в България за 
представителна организация на работодателите на национално равнище. Министрите ще разгледат и проект на решение 
за признаване на Конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна организация на работниците 
и служителите на национално равнище, както и проект на решение за признаване на Българска стопанска камара за 
представителна организация на работодателите на национално равнище. В дневният ред е включен и проект на решение 
за признаване на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ за представителна организация на работниците и служителите на 
национално равнище, както и за признаване на Българска търговско-промишлена палата за представителна организация 
на работодателите на национално равнище и признаване на Съюза за стопанска инициатива за представителна 
организация на работодателите на национално равнище. Ще бъде разгледан и проект на решение за признаване на 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за представителна организация на работодателите на 
национално равнище, както и проект на решение за непризнаване на Българска работодателска асоциация иновативни 
технологии „Браит" за представителна организация на работодателите на национално равнище. 
Правителството ще обсъди Проект на Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на 
финансите за 2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и проект на решение за увеличаване 
капитала на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД. 
На заседанието ще бъде обсъден и проект на решение за одобряване Проект за изменение на Програмата за 
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП - Турция 2014 - 2020 по инструмента за предприсъединителна помощ II. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
БНТ 
 
√ Какви са приоритетите на депутатите до края на парламентарния сезон? 
Започва новият парламентарен сезон. Предвид предстоящите парламентарни избори, вероятно няма да са леки 
следващите дни в Народното събрание. 44-ият парламент е на финалната си права, остават им около 2 месеца и 
половина работа. 
Все още няма яснота за дата на изборите, напомни Тома Биков от ГЕРБ. Един от значимите закони, по които трябва да се 
работи според него в оставащото време на този парламент, е Изборният кодекс. Той се надява, ако се стигне до ново 
отваряне на изборното законодателство, то да бъде само с цел решаване на определени технически проблеми. Тези 
поправки се решават само с консенсус, смята Биков. 
Христо Проданов от БСП припомни, че от неговата партия никога не са подкрепяли идеята за промени в последния момент 
в изборите правила. Все пак отбеляза, че някаква промяна ще бъде необходима във връзка с извънредната ситуация. Като 
приоритет на БСП до края на парламентарния сезон Проданов посочи, че за тях е важно да заработи комисията, създадена 
във връзка с контрол на средствата за COVID-19, важен е и планът за възстановяване с европейски средства. Крайно време 
е да започне и решаването на проблема с водата, смята депутатът. 
Има още неща от началото на мандата, които все още не са свършени, отбеляза Александър Сиди от "Обединени 
патриоти". Те говорят за доходност и сигурност на българските граждани и депутатът посочи, че са успели да повишат 
минималната пенсия, да увеличат заплати. Сиди каза, че са им останали малко въпроси в темата сигурност. Той обясни, че 
ще наблегнат на всички онези мерки, които са предлагали и преди, за доброволните отряди към МВР. Има закон за личния 
фалит, на който ще настояват, както и закон за фалшивите новини. 
Кръстина Таскова от "Воля" е на мнение, че е важно да бъдат направени всички необходими промени в Изборния кодекс, 
за да може да се гарантират едни прозрачни избори, както и да се гарантират резултатите за българския народ. За тях в 
оставащото време спешно трябва да се повиши стандартът на живот, като се разгледа отново предложението на "Воля" за 
безплатни лекарства на деца до 14 години и за пенсионери над 65-годишна възраст. 
Вижте цялата дискусия във видеото. 
 
√ Регистрираните земеделци, чиито площи са наводнени, могат да подадат заявление за обследване  
Регистрираните земеделски производители, чиито площи са пострадали от проливните дъждове (включително от 
преливане на язовири, скъсани диги и други подобни), могат да подадат заявление за обследване при настъпили 
неблагоприятни събития. На база на издадения протокол от обследването производителите могат да получат 
обезщетение за нанесените щети. 

https://bntnews.bg/news/kakvi-sa-prioritetite-na-deputatite-do-kraya-na-parlamentarniya-sezon-1091107news.html
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При настъпило неблагоприятно климатично събитие, в срок до 10 работни дни от възникването му, всеки земеделски 
стопанин може да подаде писмено заявление за извършване на наблюдение на площите, засети със земеделски култури. 
Заявленията се подават в Общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите. 
Обследванията на засегнатите площи се извършват от постоянно действащи експертни комисии, които са назначени със 
заповед на директорите на Областните дирекции „Земеделие“. След проведеното обследване комисиите издават 
констативни или обикновени протоколи в зависимост от степента на щетата. 
Експертните комисии към Общинските служби по земеделие ще могат да обследват земеделските площи веднага, след 
като метеорологичната обстановка го позволява и водата от площите се е оттекла. 
На електронните страници на всички Областни дирекции „Земеделие“ в страната има посочени телефони за контакт при 
допълнителни въпроси. 
 
БНР 
 
√ Кабинетът ще одобри промени в бюджета на финансовото министерство 
На редовно онлайн заседание правителството ще одобри промени в бюджета на финансовото министерство за тази 
година, свързани с увеличаване на капитала на Фонд „Мениджър на финансовите инструменти“. 
Предвидени са също промени в Закона за концесиите и в Закона за признаване на професионални квалификации. 
Правителството ще разгледа искането на шест работодателски организации и на два синдиката да бъдат признати за 
представителни на национално равнище.    
 
√ Социалната комисия в НС обсъжда промени в Кодекса за социално осигуряване 
На първото за тази година заседание социалната комисия в парламента ще обсъди внесените от Министерския съвет 
промени в Кодекса за социално осигуряване. Те регламентират така наречената фаза на изплащане на пенсиите от 
допълнителното задължително пенсионно осигуряване от частните фондове. Всички родени след 31 декември 1959 г. 
задължително се осигуряват в Универсален пенсионен фонд. Първите масови плащания по тези фондове предстоят през 
есента на тази година за близо 17 000 жени. 
Проектът за промени в Кодекса за социално осигуряване стана факт след продължила близо две години експертна работа. 
И от бизнеса, и от синдикатите, които вече го обсъдиха в Националния съвет за тристранно сътрудничество, отчетоха, че 
проектът има редица достойнства, които са свързани с предвидените гаранции за брутните вноски на хората, специалния 
фонд, който дружествата ще създават за тази гаранция, както и с осъвременяването, което се предвижда да се прави.  
Проектът регламентира видовете пенсионни продукти, които ще се изплащат от универсалните пенсионни фондове 
според натрупаните средства в индивидуалната партида на всеки осигурен - допълнителна пожизнена пенсия, еднократно 
или разсрочено изплащане. 
Предвижда се пожизнената пенсия да не е по-малко от 15 на сто от минималната пенсия за стаж и възраст от ДОО. 
Предлага се и промяна на срока, в който хората могат да правят промяна в избора на осигуряване и тези, които навършват 
възрастта за пенсиониране от 2022 до 2025 година да могат да упражнят правото на избор до една година преди тази 
възраст. 
Този период се увеличава плавно до 2038 година, когато осигуряването ще може да се променя не по-късно от пет години 
преди навършването на възрастта за пенсиониране. 
 
√ Стотици свободни места за работа бяха обявени на форума „Кариера в България“ 
Над 1400 души от България и от чужбина, търсещи у нас работа, и стотици фирми с обяви за работа се регистрираха за 
участие в онлайн форума „Кариера в България“, организиран от социалното министерство и Агенцията по заетостта. 
Стотици свободни места за работа бяха обявени на онлайн форума „Кариера в България“, организиран от социалното 
министерство и Агенцията по заетостта. Вакантните позиции са най-разнообразни – от шивачки до IT специалисти за 
различни градове на страната. Идеята е за тях да кандидатстват включително и българи, които живеят в чужбина и биха 
имали желание да се реализират в България в условията на пандемия.  
Събитието се провежда чрез платформата Европейски дни на труда, предоставена ни за ползване от Европейската 
комисия.  
Има обявени над 360 обяви за работа с над 800 позиции по тях. Работните места са публикувани от множество различни 
работодатели - от такива в глобален мащаб, които наемат служители за офисите си в България, до по-малки фирми, 
търсещи хора в различни населени места“. 
„Секторите, за които се търсят служители, също са изключително разнообразни: офис длъжности, финансови услуги, 
разнообразни позиции, в които владеенето на чужд език е водещо и разбира се, позиции за IT специалисти“, каза за 
„Хоризонт“ началникът на отдела за европейската мрежа за заетост „Юрес“ в Агенцията по заетостта Габриела Димчева.  
Представителите на социалното министерство и на Агенцията представят онлайн информация за възможностите за 
започване или продължаване на професионална реализация в България, особености на трудовото и социално 
законодателство у нас, мерките за съчетаване на личния и професионалния живот, програми за стажуване, повишаване на 
професионалната квалификация, данни за условия на живот и работа в страната. 
Работодателите имат възможност да презентират фирмите си и да заявят свободни работни места. 
Участниците имат възможност да осъществят директен контакт с работодателите, за да се информират за предлаганите от 
тях работни места, както и да кандидатстват по обяви за работа.  
Главният експерт по пазар на труда в КНСБ Атанаска Тодорова определя подобни форуми като крачка напред.  
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Плоският данък от 10 процента върху доходите и дългият отпуск по майчинство от 410 дни са сред силните страни на 
България, изтъкна в презентацията си на онлайн форума заместник-социалният министър Лазар Лазаров. Той направи 
сравнение и с транспортните разходи, които по думите му у нас са по-ниски спрямо другите държави, както и таксите за 
детски градини. У нас тази такса е 60 лева на месец, а детската кухня е 1,30 лева на ден. В Лондон почасова бавачка на 
седмица заедно с осигуровките е между 250 и 400 лири, а яслата до 25 часа на седмица е 131 лири седмично. Не на 
последно място са сравненията в заплащането. Лазаров даде пример със съпоставка на дохода на заетите в IT сектора след 
приспадане на основни разходи между България и Великобритания. Средната брутна заплата в този сектор у нас е 3969 
лева, а във Великобритания – 3423 лири, а чистите стойности с отчетени осигуровки и данък общ доход са съответно 3072 
лева и 2622 лири. В сметките влиза и приспадане от средното възнаграждение на наем за едностаен апартамент за 
България 500 лева, за Великобритания – 620 лири. Приспадната е и месечна карта за транспорт – съответно 50 лева и 138 
лири. В крайна сметка остатъкът от заплатата у нас е 2 5 22 лева или 65 процента от брутната заплата, а във Великобритания 
е 1864 лири или 54 на сто от брутната заплата, обясни Лазаров.  
 
Investor.bg 
 
√ ГЕРБ са готови да приемат мобилни урни за лица под карантина 
БСП е против идеята за гласуване в два последователни дни 
Президентът Румен Радев и управляващата партия ГЕРБ сблъскаха позиции заради организацията на предстоящите 
парламентарни избори. 
На свиканите от държавния глава консултации днес с парламентарно представените партии Радев призова ГЕРБ и БСП със 
законови промени да уредят гласуването на карантинираните българи с мобилни избирателни кутии, гласуването по 
пощата на тези зад граница, както и да се регламентира видеонаблюдение при броенето на бюлетините, предава БНР. 
От ГЕРБ определиха част от идеите за неосъществими, други за екзотични. 
Началото на политическите консултации при държавния глава с парламентарните партии бе белязано и от спор между 
председателя на Народното събрание Цвета Караянчева и Румен Радев. 
„Разбира се, внушенията, че партия ГЕРБ ще прави изборите и правейки изборите, тя ще ги манипулира, ще ги купи, ще 
прикрие резултатите допълнително бие върху авторитета на институциите. За съжаление, г-н президент, вие също 
участвате в такова говорене. Има едно координирано усилие за подкопаване на доверието на българските граждани в 
избирателния процес“, каза Караянчева.  
„Що се отнася до внушенията, че изборите могат да бъдат манипулирани, това се опровергава само по един начин - с 
мерките, които се вземат от властите, така че да се гарантира на всички български граждани, че тези избори няма да бъдат 
опорочени“, отвърна Радев. 
ГЕРБ са готови да направят промени в изборното законодателство, да се гласува с подвижни урни за лица под карантина, 
но екипите трябва да бъдат ваксинирани. 
Караянчева увери, че депутатите имат възможност да работят извънредно въпреки обявената в публичното пространство 
дата за изборите 28 март, тъй като мандатът на парламента е до 26 март включително. 
При президента бяха председателят на парламентарната група на партията Даниела Дариткова и вицепремиерът Томислав 
Дончев, който призова датата на изборите да е известна колкото може по-рано. 
Вицепремиерът определи като основна тема как се организира гласуването на болните и на карантинираните. Той сведе 
възможностите до две - или се опитва да се вкара потокът карантинирани в рамките на часови пояс в нормалния състав на 
СИК (секционните избирателни комисии), или се опитва да се разшири обхватът на подвижните СИК, пише БТА. 
"Първият вариант крие огромни рискове за здравето", посочи Дончев, като отбеляза, че по-логичният вариант е 
разширяване на обхвата на подвижните секции, за което е необходима съвсем малка, редакционна промяна в закона. 
"Не като политическо решение, а като анализ и на здравните експерти, смятам, че това решение няма алтернатива", каза 
Дончев. Дори броят на карантинираните да е колкото в момента, изборните администрации биха могли да се справят с 
подобно предизвикателство. Подвижна секция на ден би могла да обслужва между 35-50 адреса, посочи той. 
Председателят на ПГ на ГЕРБ Даниела Дариткова акцентира върху здравната сигурност и определи като най-полезна 
комуникацията на държавния глава със здравните власти, защото те могат да посочат какво може да се предприеме за 
здравната сигурност при участието в изборите. 
Дариткова коментира, че е много важно да се познават действащите закони на страната и в този смисъл определи като 
неприемливи всякакви "относително екзотични идеи" за промяна на Изборния кодекс непосредствено преди датата на 
изборите. Тя обясни, че имат готов законопроект, който засяга закона за мерките и действията по време на извънредното 
положение, като се предвижда възможност всички карантирани да гласуват с подвижни избирателни секции, а на 
настанените за болнична помощ също да се даде възможност за достъп до урни, които по решение на ЦИК да се представят 
от обслужващия медицински екип. 
"С този законопроект даваме възможност и на ЦИК да предприеме всички мерки, които гарантират здравна сигурност на 
останалите участници в изборния процес, каза Дариткова", цитирана от БТА. Това е нашето намерение за законодателна 
промяна и смятаме, че то най-коректно ще отговори на очакванията да се гарантира здравна сигурност на изборния процес. 
Нямаме намерение да въвеждаме допълнителни промени в Изборния кодекс, които да следват част от споделените тук 
относително екзотични предложения", каза Дариткова. 
Лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви по време на консултациите, че партията е против идеята за гласуване в два 
последователни дни. Тя посочи, че БСП е за активна гражданска регистрация, въвеждане на многомандатен избирателен 
район за българите в чужбина, машинно гласуване и видеонаблюдение. 
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„Ние с вас имаме обща цел - запазвайки здравето на хората, да бъдат проведени изборите така, че да гарантират 
максимална избирателна активност. И това е необходимо не просто на партиите, а на държавата и на България и на 
държавността. Втората ни цел е чрез тези избори да се промени порочният модел на управление. Трето - изборите да са 
прозрачни, честни“, обърна се Нинова към президента. 
Готови сме за избори по всяко време и ще се съобразим с каквото и да е ваше решение в изпълнение на конституционните 
ви правомощия, заяви още лидерът на БСП. И посочи, че партията не воюва с държавния глава. 
Според Нинова машинното гласуване е една от гаранциите, че изборите ще бъдат честни и неопорочени. Тя настоя и за 
бързо обявяване на здравния протокол. 
Нинова припомни, че БСП са настоявали и за активна регистрация при гласуването, защото това гарантира изчистването на 
списъците от "мъртви души". БСП подкрепя създаването на многомандатен избирателен район в чужбина. 
Според Нинова гласуване по пощата е възможно, ако преди време е било прието предложението на БСП за активна 
регистрация. Тя смята, че гласуването по пощата трябва да върви ръка за ръка с активна регистрация, иначе би останало 
само добро пожелание. БСП са против гласуването в два дни. Социалистите предлагат също увеличаване на заплащането 
на членовете на СИК. 
Консултациите при президента продължават с ДПС, „Воля“ и „Атака“. 
От Обединени патриоти отказаха поканата с мотив, че разговорите са безпредметни, след като в публичното пространство 
се споменава датата 28 март, още преди да бъде издаден указът за изборите. 
На срещата с президента лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ разкритикува смесването на гласуването едновременно на 
машини и традиционни хартиени бюлетини, както и ръчното отчитане на изборните резултати между двата вида вот. 
Според него това е допълнителна предпоставка за грешки в протоколите, а от там и за още недоверие в изборите, предава 
БНТ. 
Скандално премина срещата с представители на партия "Воля". Тя приключи за по-малко от 30 минути след размяна на 
остри реплики между президента и Веселин Марешки. "Благодаря ви за тази покана, но за съжаление е много закъсняла. 
Ние считаме, че това е безсмислено и безцелно, като израз на уплаха и некомпетентност за избиране на датата, което е 
във вашите правомощия", заяви лидерът на "Воля". 
От своя страна президентът контраатакува като обвини Марешки в некомпетентност, защото се подписал под проект за 
Конституция, който не бил прочел. Румен Радев смята, че консултациите, които организира, не са закъснели, а са закъснели 
парламентарните партии, защото са се забавили със законодателството за машинното гласуване, организацията на избори 
по време на пандемия. 
Одит на "Информационно обслужване" АД и изчистване на избирателните списъци от гласове "фантоми" предложиха 
от "Атака". По думите на лидера Волен Сидеров това в момента никой не знае какво става в дружеството, как се назначават 
служителите му, какъв софтуер се ползва за обработката на данните. "Ако тези въпроси не се решат, датата на вота е 
подробност", коментира Сидеров, цитиран от Нова телевизия. От "Атака" призоваха президента Румен Радев да бъде 
гарант за честността на предстоящия парламентарен вот. 
 
√ Наводненията застрашават газовата връзка между България и Гърция 
Над 100 населени места остават без електричество заради проливните дъждове през последните часове 
Агенцията за социално подпомагане започна прием на заявления за отпускане на еднократна помощ от 375 лева на 
пострадалите от проливните дъждове и последвалите наводнения в някои области от страната. 
Право на помощ ще имат собствениците на законно построени и единствени жилища или лицата, които имат учредено 
вещно право на ползване на тези жилища, съобщават от Агенцията. 
Служители от дирекции „Социално подпомагане“ ще се включат по места в сформираните от общините комисии за оглед 
и оценка на нанесените щети. По време на обходите ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки за защита. 
На пострадалите ще се предоставят заявленията декларации за еднократно подпомагане, които се подават в дирекциите 
„Социално подпомагане“.  
Отпуснатите средства ще може да се изплащат по банков път или чрез "Български пощи". 
По-рано днес министри от кабинета докладваха пред премиера, че ситуацията в страната се нормализира, обстановката 
във връзка с метеорологичните условия се следи непрекъснато, наблюдават се нивата на язовирите и където е 
необходимо, се изпускат контролирано. 
Отговорните институции са в готовност за реагиране, включително и на сигнали на граждани. Превантивно започва 
обработка на пътните настилки по републиканската пътна мрежа заради очакваното застудяване. 
Обилните валежи в последните дни потопиха редица населени места. Има отнесени автомобили и десетки наводнени 
къщи. Държавата спешно свика кризисен щаб, който да следи денонощно нивата на язовирите. 
Дъждът активира и свлачища в страната и предизвика аварии и затруднения по пътищата. 
Вчера бе обявено частично бедствено положение в Перник, Трън, Радомир и Струмяни. 
Тази сутрин кметът на София Йорданка Фандъкова съобщи, че най-тежко е положението в Нови Искър и Мировяне и 
Житен, в Надежда - Требич и Връбница – Волуяк. Няма бедстващи хора. 
 
√ ББР одобри кредити за над 268 млн. лв. по двете антикризисни програми 
Близо две трети от средствата по програмата за физически лица вече са договорени, срокът за кандидатстване е 
удължен до юни 2021 г. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ministrite-pred-borisov-situaciiata-v-stranata-se-normalizira-319707/
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Българската банка за развитие (ББР) одобри кредити за над 268 млн. лева по двете правителствени антикризисни 
програми, които управлява. Със средствата са подпомогнати 26 221 физически лица и е дадена възможност за 
финансиране на повече от 1 200 компании, съобщиха от финансовата институция. 
Стойността на потвърдените за гарантиране кредити за малки и средни компании е малко над 158 млн. лева. Най-сериозен 
е интересът от секторите търговия и туризъм, производство и транспорт. Сред подкрепените са още фирми в сферата на 
строителството, селското стопанство, услугите и рекламната дейност. 
След внедряването на новите параметри, които Европейската комисия одобри в края на ноември в работата на търговските 
банки, ББР вече гарантира отпускането на заеми до 1 млн. лева за малки и средни предприятия и до 2 млн. лева за големи 
компании, които търпят негативни последици от пандемията. 
Кредитите се отпускат от девет банки партньори, при намалени изисквания за обезпечение, намаление в лихвения процент 
и възможност за гратисен период до три години. 
От ББР напомнят, че банките партньори могат да включват в програмата както нови, така и съществуващи заеми. Условието 
е фирмите да изпитват затруднения през 2020 г. и да не са изпадали в просрочие над 90 дни за последната година. 
Финансовите институции, които отпускат заемите, са Алианц Банк, Банка ДСК, Българо-американска кредитна банка, 
Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Търговска банка Д, УниКредит Булбанк и ОББ. 
Над 40 хиляди физически лица са кандидатствали за безлихвени кредити по данни на търговските банки, като малко над 
1240 се разглеждат в момента. Общата стойност на одобрените заеми е над 110 млн. лева, а средният размер е 4 229 лева. 
След направени промени по програмата за безлихвено кредитиране на физически лица ББР вече гарантира заеми до 6 900 
лв., вместо до 4 500 лв., както беше предвидено досега. С приетите промени се предоставя възможност за кредитиране и 
на граждани, които са били в неплатен отпуск поради пандемията, а в настоящия период на наложени ограничителни 
противоепидемични мерки са безработни.  
От държавната банка припомнят, че кандидати могат да бъдат служители, които са били в принудителен неплатен отпуск 
или самоосигуряващи се, чиято дейност е била временно прекъсната заради извънредната обстановка. Максималният 
срок на погасяване е пет години, с минимум шест месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени 
от такси, комисиони и неустойки. 
Партньори по програмата са 12 търговски банки, десет от които продължават да приемат заявления за безлихвени заеми. 
Това са Алианц Банк България, Банка ДСК, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, УниКредит 
Булбанк, Обединена българска банка, Юробанк България, Райфайзенбанк и Централна кооперативна банка. С тях ББР 
сключи гаранционни споразумения за малко под 160 млн. лева. 
Сроковете за кандидатстване и по двете програми е удължен до юни 2021 г. 
 
√ Ролята на Фед като водещ регулатор в САЩ изкривява икономическото възстановяване 
Доминацията на паричната над фискалната политика в Америка сее семената на популизма  
За спекулантите с биткойни миналата година беше благодат. Криптовалутата стартира през януари 2020 г. на ниво от 7 194 
долара, а в края й вече беше скочила до34 000 долара - над 360 процента годишна възвръщаемост, пише Едуърд Люс за 
Financial Times.  
С любезното съдействие на Федералния резерв на САЩ вложителите в активи като цяло прекараха една звездна пандемия. 
Независимо дали ставаше дума за американски ДЦК или облигации с неинвестиционен рейтинг, портфейли от акции или 
недвижима собственост от висок клас, морето от пари на Фед вдигна цените на всички активи, а и централната банка не е 
склонна да спре партито. Тази година може да предложи продължение на този бум. 
Дори и да не предизвикат висока инфлация, извънредните намеси на Федералния резерв ще имат висока цена. Но без 
съмнение, особено в краткосрочен план, тя би била далеч по-ниска, отколкото при варианта Фед да не бе действал изобщо. 
Ако той не бе разширил баланса си с над 3 трлн. долара от миналия март насам, икономиката на САЩ щеше да премине в 
режим на свободно падане. Корпоративните фалити биха набъбнали и можеше да настъпи финансов срив от рода на този 
през 2008 г.  
Днес отговорът на критиките е същият, както и след кризата от 2008 г.: че Фед прави каквото и да е необходимо, за да 
предотврати депресия. Но опасността е, че всеки нов епизод затвърждава омагьосания кръг, при който американската 
държава в крайна сметка трябва да се съобразява с нарастващия риск, който поема. Дългът на Америка вече надхвърли 
100 процента от брутния вътрешен продукт за първи път след Втората световна война. Той почти се удвои след 2008 г. и 
расте бързо. Както показа Япония, не е задължително високата задлъжнялост да предизвиква криза. Националният й дълг 
е над 200 процента от БВП. Но като емитент на световната резервна валута, САЩ трябва да пазят внимателно този статут 
на долара. 
Най-видимата заплаха обаче е за политическата стабилност в САЩ. Количественото облекчаване на Фед увеличава 
неравенството в богатството, като повишава нетната стойност за тези, които притежават финансови активи, главно акции 
и облигации. Най-богатите 10% от американците притежават 84% от акциите на страната. Най-горният 1% притежава около 
половината. Долната половина от американците по богатство - тези, които основно бяха на фронтовата линия по време на 
пандемията - казват, че не притежават почти никакви акции. 
Колкото по-нагоре се движите по скалата, толкова по-големи са печалбите. Индексът S&P 500 постигна възвръщаемост от 
около 16,2% през 2020 г. Глобалният му подиндекс на лукса отчете забележителните 34%. Разбира се, много от печалбите 
на пазара на акции се дължаха на големи технологични компании като Amazon и Netflix, които се възползваха от частичното 
затваряне на физическата икономика. Ръстовете им обаче значително надвишиха загубите в най-силно засегнатите 
сектори, като круизен туризъм и добив на петрол. Всички тези пари трябва да отидат някъде. В началото на миналата 
година петгодишните щатски ДЦК носеха 1,67% доходност. В края й тя спадна до 0,37%. 
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Както моите колеги отчетоха, неотменното пристрастие на Фед към собствениците на активи се комбинира с 
предпочитанията на финансовия сектор към размера, за да доведе до много изкривено възстановяване. Това бе от полза 
за големите компании, дори тези с неинвестиционен рейтинг, за сметка на малкия бизнес, включително финансово 
стабилната част от него. То също така облагодетелства богатите хора спрямо средните домакинства. След 2008 г. 
икономическото възстановяване съжителстваше с така наречената „масова рецесия“. Днес го наричаме K-образно 
възстановяване. 
Както и да наречем възстановяването, политическата реакция едва ли ще бъде положителна. Това развитите е 
неблагоприятно за демократическите президенти. Точно както Барак Обама наследи Голямата рецесия, Джо Байдън 
навлиза в Голямата пандемия. В случая на Обама ответната реакцията спрямо неговата икономика на две скорости 
предизвика популизма на Чаеното парти, който в крайна сметка попречи на президенството му. Не се случиха много 
фискални инициативи след първоначалния му стимул от 787 млрд. долара през февруари 2009 г. Това означаваше, че 
Федералният резерв трябваше да продължи работата по поддържането на икономиката на повърхността. През 2013 г. 
председателят на Фед Бен Бернанке обяви планове за намаляване мащаба на програма за изкупуване на облигации на 
централната банка, известна като количествено облекчаване. Той бързо беше принуден да даде заден ход, след като 
финансовият пазар реагира истерично. 
Байдън би могъл да се озове в подобна двускоростна икономика. Миналия месец Конгресът одобри стимул от 900 млрд. 
долара, който ще осигури повечето безработни американци до март и ще изпрати еднократни чекове от по 600 долара на 
лица, които печелят под 75 000 годишно. Но шансовете на новоизбрания президент да прокара далеч по-голям пакет за 
възстановяване, след като встъпи в длъжност, изглеждат малки. В контраст с това, Джей Пауъл, председателят на Фед, 
заяви, че подкрепата на централната банка може да бъде неограничена. Тя ще продължи да изкупува по 120 млрд. долара 
дълг на месец в обозримо бъдеще. 
Ето ги потенциалните семена на следващата популистка криза в Америка. Фед обещава да направи каквото и да е 
необходимо, докато американските политици изглежда малко вероятно да се споразумеят за фискалната политика. 
Правилното положение на нещата, както Пауъл непрекъснато напомня на Конгреса, е обратното. Паричната политика е 
груб инструмент, докато фискалните разходи могат да бъдат насочвани към онези, които се нуждаят от тях, и така да 
помогнат за повишаване потенциала за растеж на Америка. 
Уви, очертава се Фед да остане водещият регулатор. Това би било едновременно пропусната възможност и сериозна 
опасност. Възможността е свързана с това правителството на САЩ да взема назаем дългосрочни средства при почти нулева 
лихва и да ги инвестира в производствен капацитет. Опасността от неправенето на това може да се изрази с просто 
уравнение: количественото облекчаване минус фискални действия е равно на популизъм. 
 
√ Ирландия и САЩ въвеждат изискване за отрицателен тест за коронавирус за пристигащите 
От 16 януари всички пътници, пристигащи в Ирландия, ще могат да влязат в страната само след като представят 
отрицателен тест за коронавирус, направен до 72 часа преди пристигането си. 
Досега ирландските власти изискваха отрицателен тест от хора, идващи от Великобритания и Южна Африка. Пътниците от 
тези две страни все така ще трябва да се самоизолират за 14 дни, дори и ако си направят втори тест след пристигането си.  
Хората, които пътуват за Съединените щати, ще трябва да представят негативен тест за коронавирус, направен най-рано 
три дни преди заминаване. Мярката влиза в сила от 26 януари и ще засяга и децата на възраст над 2 години. 
 
В. Труд 
 
√ Плащаме за такса смет според боклука 
В Министерството на финансите пишат наредба за правилата 
Ще използват данните за броя на хората от преброяването 
Купуваме определени торби 
Размерът на такса смет за гражданите ще се определя от количеството изхвърляни отпадъци от началото на 2022 г. За целта 
от Министерството на финансите пишат специална наредба за критериите, които може да използват общините за 
определяне на такса смет. Това каза за “Труд” Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на 
общините в Република България. Наредбата трябва да бъде готова до март и да бъде пусната за обществено обсъждане.  
Гражданите и бизнесът плащат такса смет за три отделни услуги - събиране и транспортиране на битови отпадъци до 
инсталации за тяхното третиране, за самото третиране на боклука и за поддържане на чистотата на обществените места. 
От 2022 г. за първите две услуги такса смет ще може да се определя според броя на хората, които живеят в даден имот или 
според реалното количество изхвърлени боклуци, гласи Законът за местните данъци и такси. 
Информация за броя на хората в имотите в страната ще бъде получена от преброяването на населението, което ще бъде 
направено през настоящата година, каза Силвия Георгиева. Количеството изхвърляни отпадъци може да се определи по 
два начина - като хората бъдат задължени да хвърлят боклука си в определени, продавани от общината торби, като ще 
има минимално количество торби, което всяко домакинство трябва да купи, или за всеки имот бъде определено колко 
контейнера за боклук са необходими и колко често се събират. 
За поддържане на чистотата на обществените места такса смет може да се определи на база брой живеещи в имота или 
застроена и незастроена площ на имота. 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101403577
https://bnr.bg/post/101403578
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√ Екатерина Захариева: Съществува заблуда в Северна Македония, че ще се промени нещо след изборите в България  
Съществува заблуда в Северна Македония, че ще се промени нещо след изборите в България. Това каза вицепремиерът и 
външен министър Екатерина Захариева в предаването „Тази сутрин“ по bTV относно дали съседите от Северна Македония 
чакат изборите в България, за да решат техните проблеми със започване на преговори за членство в ЕС. 
Захариева коментира, че по тази тема българското общество и партии имат доста сходна позиция. „Това е една от 
заблудите им. Съществува погрешна представа, че нещо особено ще се промени. По-скоро, ако се промени, може да се 
влоши за тях“, заяви министър Захариева. 
Във връзка с посещението на специалния пратеник на правителството на Северна Македония Владо Бучковски, външният 
министър заяви, че няма нищо тайно в срещата. „Ние сме в постоянна комуникация с тях. Няма нищо особено. Става 
въпрос, те го наричат план, нека и ние го наречем така, движим се по договора от 20017 г. Миналата година беше техен 
ред да свикат комисията по изпълнение на договора. Работили сме, за да има представим как ние си представяме заедно 
да се върнем и наваксаме пропуснатото време“, допълни тя. Екатерина Захариева коментира, че има оплаквания от 
български фирми и университети, които искат да се акредитират там и срещат излишни и съмнителни административни 
пречки. 
На въпрос продължава ли антибългарската кампания в Северна Македония, външният министър отговори, че една от 
предпоставките да може разумно да се видят проблемите е да се намали емоцията. „Колкото повече без емоция и 
обвинения говорим един към друг, толкова по-голям шанс има да свършим работа“, каза още тя. Относно позицията им, 
че няма да признаят нещо по-различно от македонска идентичност и език Захариева поясни, че това е една от заблудите 
им, които опитват да внушат.  „Малко като жертви, това не е необичайна политика за тях, за съжаление, че България се 
опитва да забрани правото на идентичност на гражданите на Република Северна Македония. Това е една от заблудите по 
отношение на българската позиция. Искаме преодоляване на стереотипите от миналото. Спиране на създаването на нация, 
основана на антибългаризма, прекратяване на езика на омразата, на възпитание на поколение след поколение в омраза 
към България, Очевидно е много сложно за тях“, допълни Захариева.  
 
√ Приходите на хотелите намаляха с 62% 
Приходите на хотелите от нощувки през ноември 2020 г. са 16 млн. лв., или с 62,5% по-малко в сравнение със същия месец 
на предходната година, обявиха от Националния статистически институт. Регистриран е срив на приходите на хотелите 
както от чужденци - с 66,9%, така и от българи - с 59,5%. 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2020 г., е 311,6 хил., или с 59,2% 
по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голям спад на нощувките (със 70,1%) има в местата за 
настаняване с 4 и 5 звезди, които традиционно посрещат повече гости от чужбина. 
През ноември в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 50,3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 30,7% от тези 
на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28,8% от нощувките на чужденци и 28,9% - на българи, 
докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 20,9 и 40,4 на сто. 
Броят на гостите в местата за настаняване през ноември 2020 г. намалява с 66,5% в сравнение със същия месец на 
предходната година и достига 138,7 хиляди. Има срив, както при гостите от чужбина - със 75,3%, така и при българските - с 
63,3%. Българите, нощували в местата за настаняване през ноември, са 112,1 хил., като са останали средно по 2,1 нощувки. 
Чужденците са 26,6 хил. и са останали средно по 3 нощувки, като 69,1% от тях са били в хотели с 4 или 5 звезди. 
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември е 11,4%, като намалява с 12,5 процентни пункта в 
сравнение със същия месец на предходната година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 3 звезди 
– 11,9%, следват местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 11,3%, и с 1 и 2 звезди – 11,2%. 
През ноември 2020 г., по време на продължаващата епидемична обстановка в страната, са функционирали 1509 обекта с 
над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 45,7 хил., 
а на леглата – 91,5 хил. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на работещите места за настаняване намалява със 
17,9%, а броят на леглата в тях - с 15,8%. 
 
√ Бюджет 2020 - все едно не е имало криза 
Предварителните данни за изпълнението на бюджета за 2020 г., макар и не толкова подробни, са пълни с изненади както 
в приходната, така и в разходната част. Консолидираните постъпления са със 150 млн. лв. (0,34%) по-високи в сравнение с 
изпълнението им през 2019 г. и с 1 млрд. лв. (2,3%) над очакваното изпълнение за 2020 г. Това навежда на мисълта, че 
негативният ефект от пандемията върху икономиката може да е по-мек от първоначалните очаквания. За сравнение, при 
последната икономическа криза номиналният БВП през 2009 г. се увеличава на годишна основа с 390 млн. лв., докато 
приходите се свиват с 2,3 млрд. лв. 
В същото време, консолидираните разходи през декември изглеждат рекордно високи - 7,8 млрд. лв., като предният 
рекорд от 6,6 млрд. лв. е от декември 2019 г., което навежда на мисълта за ударно харчене преди изборите. По-детайлният 
прочит обаче разказва друга история. Първоначалната бюджетна рамка за 2020 г. преди двете актуализации предвижда 
разходи, без вноската в бюджета на ЕС, в размер на 45,4 млрд. лв., а публикуваните сега предварителни данни оценяват 
разходите на 46,5 млрд. лв., или 1,1 млрд. лв. над първоначалната прогноза. Това е ръст от около 2,4% в сравнение с 
проекта и 5,7% в сравнение с изпълнението им през 2019 г. Тези средства могат да се използват като ориентир за 
бюджетните антикризисни мерки на правителството, които включват: 
- Схемата 60/40 - около 600 млн. лв., изплатени до началото на декември; 
- Плащания за ваксини - около 230 млн. лв.; 
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- Други плащания за апаратура, медикаменти, нова система за спешни повиквания, поддържане готовността на болничната 
помощ при извънредна епидемична обстановка - 130 млн. лв. 
- И др. 
Стандартната практика е да се залагат неизпълнимо високи общи разходи, основно за инвестиции и текуща издръжка, след 
което неизпълнението им да се пренасочва с решения на изпълнителната власт към други пера, основно заплати, социални 
разходи и субсидии, както и допълнителни трансфери към общините. През тази година обаче ролята на допълнителните 
разходи е иззета от необходимостта от нови икономически и социални мерки за преодоляване на последствията от 
пандемията. Казано по друг начин - правителството е предвидило толкова голям буфер в бюджета, че фискалният ефект 
от пандемията, може да се определи на около 1,1 млрд. лв., от страната на разходите, плюс около 150 млн. лв. загуба на 
приходи. 
Концентрирането на голяма част от разходите пред декември изглежда изненадващо само на първи поглед, но си има 
своето обяснение. На практика наблюдаваме същия подход, като през всяка друга година - потискане на месечните 
разходи до ноември и ударно разплащане през декември. В допълнение към това, през 2020 г. се наблюдава подчертано 
изоставане на разходите в периода април-август, което допълнително засилва горния ефект, в резултат на което разходите 
не само през декември, но и през септември-ноември са рекордно високи и с между 10 и 31% над съответните месеци на 
предходната година. С други думи - не че през декември се харчи безогледно, просто се наваксва неизпълнението от 
месеците до август. Това също е критика, която сме посочвали не веднъж - не само по отношение на стандартната 
бюджетна практика, но и при въвеждането на мерките за справяне с кризата - тъй като за бизнесите, работещите и 
икономиката като е важно както размерът на плащането, така и то да е навреме. 
Предварителните бюджетни данни вдъхват както оптимизъм, така и притеснения. От една страна постъпленията в 
бюджета са над миналогодишните си нива, и макар кризата да се отразява по различен начин на отделните 
приходоизточници, това навежда на мисълта, че негативният ефект върху икономиката е по-малък от първоначалните 
катастрофични очаквания. От друга страна, правителството е имало толкова голям бюджетен буфер, че негативният ефект 
върху разходната част може да се оцени на „само“ 2,4% ръст. 
От седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика, със съкращения 
 
√ Естонският премиер подаде оставка заради корупционен скандал 
Естонският премиер Юри Ратас подаде оставка на фона на корупционен скандал във връзка с отпускането на държавен 
заем на строителя на недвижими имоти "Порто Франко", съобщава БГНЕС. Това изявление той направи пред репортери и 
във Фейсбук. 
"В политиката, за да разрешите трудни ситуации, трябва да направите много труден избор", каза Ратас. "В настоящата 
ситуация, въз основа на моите ценности, взех решението да се оттегля от поста министър-председател на Република 
Естония. Това решение беше взето след консултация с борда и фракцията Центристка партия, както и с най-близките ми 
колеги. Различни решения изглеждаха възможни, но само едно от тях е правилно." 
Той добави, че това изявление всъщност означава края на настоящата управляваща коалиция, която включва още 
Консервативната народна партия и партията "Отечество". 
"Центристката партия обмисля възможността да участва в естонската политика, както в опозиция, така и в коалиция", 
добави Ратас. 
Генералният секретар на Центристката партия Михаил Корб обяви, че ще напусне този пост поради корупционния скандал. 
Той добави, че не се смята за виновен. 
Естонският прокурор Таави Перн заяви във вторник, че Михаил Корб, съветник на министъра на финансите Керсти Крахт, 
бизнесменът Хилар Тедер и още двама са заподозрени в обвинения в корупция във връзка с отпускането на държавен 
заем на предприемача "Порто Франко". 
Според прокуратурата Корб се е договорил с Тедер, че ще дари до 1 милион евро на Центристката партия преди местните 
избори, които са насрочени за 17 октомври 2021 година. В замяна "Порто Франко", свързан с Тедер, трябва да получи заем 
от 39,3 милиона евро от държавата за изпълнението на проект в развитие. 
Естонското правителство одобри заема през миналата година за срок от шест години при лихва от 2%. Конкурентите на 
"Порто Франко" посочват, че стандартният лихвен процент за такива заеми в Естония е 10% годишно. Във вторник 
служители на Охранителната полиция (KAPO) претърсиха офиса на KredEx, чрез която е отпуснат заемът. 
Според естонските медии Хилар Тедер, след като заемът е бил одобрен, е направил няколко дарения на партията в размер 
на около 60 000 евро през миналата година. 
 
√ Работодателите могат да кандидатстват по третия дизайн на мярката 60/40 до 15 януари 
Работодателите, които желаят да получат средства за периода преди 1.01.2021 г. и отговарят на условията на ПМС № 
151/03.07.2020 г. изм. и доп. с ПМС 278/12.10.2020 г. (третия дизайн на мярката 60/40), могат да подадат заявление и 
изискваните към него документи до 17.00 ч на 15.01.2021 г. Това е регламентирано в публикуваното в петък Постановление 
№ 416 за удължаване прилагането на мярката 60/40 до края на м. март 2021 г., съобщиха от пресслужбата на Агенцията по 
заетостта. 
Работодателите, които не са спазили определения срок и са подали заявления по ПМС № 151/2020 г., изм. и доп. с ПМС 
№278/2020 г. след 15.12.2020 г., могат отново да кандидатстват до 15 януари 2021 г., като към заявлението си приложат 
нови документи, доказващи спад на приходите вече за м. декември 2020 г. и за съпоставим предходен месец или период, 
съгласно регламента на мярката. 
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На вече одобрените работодатели по третия дизайн на мярката 60/40 Агенцията по заетостта припомня, че изплащането 
на средствата се извършва въз основа на представен актуален списък на работниците и служителите за предходен месец 
и Писмо – декларация за месечно отчитане. Крайният срок за подаване на тези документи е 29 януари 2021 г. 
Посочените срокове за прием на документи за кандидатстване и за представяне на месечни отчетни документи за 
предходен период са определени в съответствие с ПМС 416/30.12.2020 г. § 5 в Преходни и заключителни разполедби  и 
със Заповед на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, съгласно чл. 4, ал.1 и чл. 5, ал.1 от ПМС 151/2020 г. 
Агенцията по заетостта обръща внимание, че работодателите трябва да спазят определените крайни срокове за 
кандидатстване (15.01.2021 г.) и за месечно отчитане (29.01.2021 г.), тъй като подадените след тези дати документи не 
подлежат на проверка и оценка от комисиите в бюрата по труда. 
Препоръчваме и на кандидатите и на вече одобрените работодатели преди подаване да извършват и стриктна проверка 
за пълнота и коректност на съдържащите се в документите данни с оглед избягване повторното им изискване, което е 
предпоставка за удължаване периода на обработка и оценка. 
Пълна и подробна информация, както и помощни материали, са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта в 
рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта”, където ще бъдат публикувани и новите документи за 
кандидатстване по мярката 60/40 за настоящия 4-ти период – от 1 януари до 31 март 2021 г. 
 
Сега 
 
√ Само за месец правителството изхарчи рекордните 7.7 млрд. лв. 
Това са разходи, предназначени най-вече за строителни фирми, с които са подписани договори без осигурено 
финансиране, казва финансистът Любомир Дацов 
Любомир Дацов е бивш заместник-министър на финансите в правителството на НДСВ. Той е член на Фискалния съвет, 
който наблюдава спазването на фискалните правила при харченето на публични средства. 
- Г-н Дацов, премиерът и финансовият министър се похвалиха, че България е с най-добрите финанси в Европа, с най-
нисък дефицит и дълг. Как всъщност приключиха финансите на държавата през 2020 г.? 
- Сам по себе си дефицит от 3% може и да изглежда добре при тази криза, макар че два месеца преди това правителството 
твърдеше, че резултатът ще бъде тотално различен, заради което бе актуализиран Законът за държавния бюджет с 
дефицит от 4.4%. Да се фукаш, че не си си направил добре сметката, изглежда странно. 
Дефицит по-време на криза се получава автоматично, защото намаляват приходите поради спада на икономическата 
активност и увеличените разходи за безработица. Другото е добавка към антицикличната политика за намаляване на 
отрицателното въздействие върху хората и бизнеса. Всъщност дефицитът беше направен в рамките на една седмица през 
декември, което силно поставя под съмнение цялата идея за макроикономическа антикризисна политика. 
Трябва обаче да се видят и данните за разходите под черта, защото формално те не влизат в дефицита, а се покриват от 
фискалния резерв. Това са всички тези милиардни харчения, с които уж бяха осигурени приоритетни проекти, изведени на 
касова основа през 2018-2019 г., но се осчетоводяват по-късно. 
От статистиката на БНБ - баланса на Емисионно, виждаме, че за последните три месеца фискалният резерв се е свил над 
5.5 млрд. лв. През септември той бе 13.5 млрд. лв. (тогава бе емитиран дълг за 5 млрд. лв.), към края на ноември пада до 
11.790 млрд. лв., а в края на декември - до 8 млрд. лв. Само през декември, и то в последната седмица, намалението на 
фискалния резерв е с 3.790 млрд. лв., което е с 300-400 млн. лв. повече от дефицита през декември, който трябва да бъде 
покрит - 3.386 млрд. лв. Което ще рече, че ако не е плащан дълг, с тези 300-400 млн. лв. са правени още разходи. 
- Но тези по-големи разходи заради COVID пандемията и мерките за преодоляване на последиците от нея са очаквани. 
- Очаквани са, спор няма. Но реалните антиковид разходи - тези, свързани с подпомагане на работещите в 
здравеопазването, за оборудване, лекарства и ваксини, както и тези, свързани със задържане на заетите във фирмите, 
преструктурираните еврофондове към малкия бизнес и разходите при безработица, са не повече от милиард и половина 
лева. А в предните месеци надуването на разходи за администрацията не беше антиковид мярка. Дори и бонусите за 
пенсионерите не са антиковид мярка - това е чисто антициклична мярка, която се използва при стандартна криза. 
Така че дефицитът в последния месец на 2020 г. не се дължи на разходи за борба с пандемията и за подпомагане на 
бизнеса и гражданите, пострадали от кризата. 
- За какво отиват парите тогава? 
- С уговорката, че информацията е ограничена, дефицитът се дължи на плащанията основно към строителни фирми. И това 
бе узаконено тихомълком с втората актуализация на бюджета през септември. Тогава в последния момент бяха приети 
допълнителни разходи и авансови средства по бюджета на МРРБ. Така, както бе направено и предни години с 
магистралите и санирането. Това е скандално, защото става въпрос за договори, които не са били финансово осигурени, 
но са сключени, а някои бяха и изпълнени. Нали уж беше забранено сключване на финансово неосигурени договори, още 
повече на разплащания по тях в текущата година?! 
Така че колко е дефицитът, въобще не е показателно, той не може да бъде самоцел. Най-важно е за какво се разходват 
публичните финанси и какъв е ефектът от това. Не е проява на държавност парите за три месеца да бъдат похарчени за две 
седмици. Общо 7.7 млрд. лв. е похарчило правителството само през декември, при условие че средният месечен разход 
през годината е около 3.5 млрд. лв. За сравнение с други предходни години - тогава през декември разходите са били 
около 6 до 6.5 млрд. лв. Това не са равномерни разходи, достигащи до много хора и фирми за подпомагане в кризата. Това 
са концентрирани разходи, достигащи до малка група хора. 
- 2021-ва започва с нов дизайн на мерките за подкрепа на бизнеса и гражданите, пострадали от коронавируса. 
Смятате ли, че ще бъдат по-ефективни, след като от предишните мерки фирмите изобщо не бяха доволни? 
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- Аз също споделям мнението, че трудно бе налучкана формулата за работещи мерки. Според мен подходът трябва да е 
коренно различен. Роенето на мерки с чисто политическа цел, така че всеки избирател да се разпознае в тях, не е 
ефективно. Все повече се убеждавам, че особено на първия етап на кризата, ако искаш да подпомогнеш максимално широк 
кръг от хора, много по-работещо решение е едновременно намаляване на данъците върху потреблението за всички. А не 
да правиш сложни по дизайн мерки, от които ефективността е 20-30%. Ако се направи анализ точно кой е подпомогнат, ще 
се видят големи изкривявания.  
- Чуват се разнопосочни прогнози - според едни най-трудните месеци са отминали, според други предстоят. Вие какво 
мислите? 
- Според мен втората COVID вълна ще има по-тежко отражение върху икономиката. При първата вълна заради затварянето 
на границите БВП на средно европейско ниво рязко падна със 7-8% през второто тримесечие, но после изведнъж 
икономиката включи на висока скорост.   
При втората вълна заради това, че нямаше такова затваряне на граници и търговията вървеше, спадът на икономиката през 
последното тримесечие ще е по-нисък. Няма да я има онази „острота“ на кризата от пролетта, изразена през спада на БВП. 
Сега обаче имаме друг проблем - проблемът с потреблението на домакинствата и с намалелите резерви на фирмите. 
Защото преди очакванията бяха, че всичко ще мине бързо, докато сега ударът ще бъде по-тежък през 2021 г., поне от 
гледна точка на продължителност и възстановяване. Последните два месеца на годината си проличаха новите проблеми 
с потреблението - заради отражението на доходите, заради сменения мироглед на хората, заради огромната смъртност. 
Това влияе на отварянето на хората. При първата вълна аз нямах нито един познат, който да е болен, камо ли умрял. Сега 
фейсбук е като некролог. Това няма как да не се отрази на поведението на хората, нищо че вече има ваксини. 
Така че спадът на икономиката през 2021 г. няма да бъде толкова дълбок, но много по-продължителен и възстановяването 
ще бъде бавно.  
Но 2021 г. ще е уникална, защото не е най-важното дали ще имаме 1% спад или 1% ръст на БВП. Много по-важно е, че в 
момента се случва началото на преструктуриране на икономиката на цяла Европа и успехът не бива да бъде мерен през 
показатели за икономически растеж и дефицит, а през адекватна промяна на политиките. 
- В какво се изразява това преструктуриране на икономиката?  
- Това невиждано печатане на пари и отваряне на ресурси от ЕС е огромна възможност за нов тип икономика и ревизиране 
на реформи и идеи. COVID пандемията и всичко, което тя предизвика, обърна типа на икономиките - върви се към тотална 
дигитализация, към зелена икономика с изграждане на нови енергийни мощности и нов тип потребление, нови технологии 
и нов тип връзки. Всичко това вече е задвижено. И успехът ще е за тези, които имат идеи и капацитет да си 
оправят икономиката с нова структура и ефективност. Много е важно какви частни инвестиции можем да привлечем. Не 
виждам България да има адекватен и ясен поглед и стратегия какво трябва да се случи. Това, което е сложено на масата, 
ми изглежда много семпло. Държавата на този етап е по-скоро пасивна. Въпрос на капацитет на администрацията. Когато 
институциите са безобразно слаби, без идеи и ясни правила на работа, отиваш при изоставащите държави. Едно от 
важните неща и мерило ще бъде влизането ни в еврозоната. 
 
√ Столичният завод за горене на боклук ще струва над 300 млн. лева 
"Топлофикация София" обяви обществена поръчка за изпълнител, според която инсталацията трябва да заработи 
през 2024 г. 
Прословутият завод за изгаряне на отпадъци в столицата напредна с една крачка - в понеделник "Топлофикация София" 
най-сетне обяви обществена поръчка за изграждането на инсталацията, която ще използва боклука като гориво за 
производство на топлинна и електрическа енергия. Мегапроектът ще струва повече от 300 млн. лева, или по-точно 292 
млн. лева без ДДС. Тази сума е спрягана и преди, но сега вече е посочена в официалното обявление, с което общинското 
предприятие известява, че търси изпълнител за проектиране, построяване и въвеждане в експлоатация на инсинератора. 
За финансирането на скъпото начинание ще помогнат европейските данъкоплатци -  с безвъзмездни средства от 
оперативната програма "Околна среда", и Европейската инвестиционна банка - с  нисколихвен заем.  
Изграждането на завода за горене на отпадъци, за който се говори от много години, се проточи основно по две причини - 
неосигурени средства и силна съпротива на природозащитниците, които смятат, че избраната технология не е достатъчно 
надеждна и чиста. В края на 2019 г. обаче Брюксел сложи точка на споровете и колебанията. Тогава ЕК обяви, че одобрява 
финансиране на проекта с евросредства, защото е модерен и полезен.  
Според обявената току-що обществената поръчка изпълнителят ще има на разположение 30 месеца, за да проектира, 
изгради и въведе в експоатация инсталацията и това трябва да се случи най-късно до 31 декември 2023 г.  Силно 
съмнително е, че този срок може да бъде спазен, тъй като дори в момента вече има закъснение в графика -  тепърва ще се 
набират оферти (до 15 март), класирането и обявяването на победителя ще отнеме време, а процедурата може силно да 
се проточи заради обжалвания от недоволни кандатити, преди да се стигне до сключване на договора.  
 А ангажиментите на изпълнителя ще продължат няколко години, тъй като след пуска на завода започва да тече 2-годишен 
гаранционен срок, в който ще трябва да бъдат отстранявани евентуалнни дефекти. Освен това спечелилият обществената 
поръчка ще трябва в продължение на 3 години да обучи персонала на "Топлофикация София" да работи с  инсталацията.  
Технологичното чудо ще се разположи на площадка на територията на ТЕЦ „София“, в района "Втора индустриална зона 
— Военна рампа“. Там в момента има недостроен комин, висок 69 метра, и колони за неосъществена сграда, които ще 
трябва да бъдат премахнати.  
Възложителят - "Топлофикация София", е предвидил за тази година общо  62.2 млн. лева разходи по проекта 
"инсинератор" - 35.8 млн. лева безвъзмездни средства от европрограмата "Околна среда" плюс 26.4 млн. лева николихвен 
заем от ЕИБ. Това става  ясно от инвестиционната програма на общинското предприятие за 2021 г.   
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Проектът предизвика граждански протести -  тревогите са, че е прекалено скъп и че горенето на отпадъци няма да е 
безопасно за въздуха на София. Властите в София и в Брюксел обаче са убедени в полезността на бъдещия завод.  
Историческият проект 
Проектът, за който продължаваме да говорим в бъдеще време, получи принципно одобрение от общинския съвет в 
далечната 2011 г.  През 2015 г. бе решено инсинераторът да се изгради на площадка в ТЕЦ София. Бе наета датска фирма, 
която да помогне с избора на конкретна технология. Консултациите струваха 1.5 млн. евро. Одобрената технология не бе 
приета безкритично. Стана ясно например, че изгарянето няма да е съвем безотпадно и че ще се отделя летлива пепел, 
която ще трябва да се събира и ще се транспортира за депониране в Германия, а това е допълнително оскъпяване.  
Междувременно край гара Яна бе изграден заводът за превръщане на битовите отпадъци на софиянци в гориво, 
известно като RDF. Там боклукът се събира, раздробява и изсушава, като преди това от него се отделят металите и други 
опасни вещества. Крайният продукт е твърдо гориво, което може да се използва за производство на топло- и 
електроенергия. София произвежда около 180 хил. тона RDF на година. В момента те се извозват до циментови заводи, 
където се изгарят, за което бюджетът на столицата плаща милиони всяка година.    
През ноември 2019- март 2020 Еврокомисията одобри схемата за финансиране на проекта. Властите в София убедиха 
Брюксел, че проектът ще е полезен за по-добро управление на отпадъците на столицата, като ще "гълта" около 180 хил. т 
RDF годишно и ще произвежда по 55 мегавата (MW) топлинна енергия и 19 мегавата електрическа енергия, достатъчни да 
покрият потреблението на 30-40 хиляди души. Освен това бъдещото съоръжение, което ще произвежда както ток, така 
и топлинна енергия, ще позволи на "Топлофикация София" да намали разходите си за природен газ. 
 
√ “Информационно обслужване” си поръчва компютри за над 25 млн. лв.  
Държавната фирма "Информационно обслужване" АД възнамерява да изхарчи през следващата година над 25 милиона 
лева за нови настолни компютри, лаптопи, монитори, таблети и цветни скенери. Това става ясно от регистъра на Агенцията 
за обществени поръчки, където са публикувани договорите за доставка на хардуера. 
Най-много пари ще се дадат за 15-инчови преносими компютри. Прогнозното колическо, което ще бъде поръчано през 
следващите 12 месеца, е 8000 бр. За тези лаптопи са заделени 12 076 800 млн. лв. Фирмата "Мениджмънт бизнес машини" 
ще ги доставя на цена 1254 лв. без ДДС за компютър, като в тази сума влиза и гаранционната поддръжка през следващите 
3 години, както и лиценз на Windows 10. 
От техническите спецификации разбираме, че новите машини ще са с минимум 4-ядрен процесор с 1.6 GHZ работна 
честота, с RAM 16 GB DDR4 и хард диск 256 GB SSD. Видеокартата е вградена. Отбелязано е също, че 
компютърът задължително трябва да върви с раница на производителя с неговото лого. 
Вторият вид лаптоп, който държавната фирма ще купува, има същите характеристики, но е с 14-инчов монитор. За него са 
отделени 6 038 400 лв., като прогнозното количество е 4000 бр. Фирмата "Стоун Компютърс" ще доставя компютъра на 
цена 1242 лв. без ДДС, която включва и гаранцията, и операционната система. 
Много по-скъп излиза 14-инчовият екстра лек лаптоп, от който "Информационно обслужване" планира да поръча само 50 
броя. Договорът с фирмата "Прайм Технолоджис" е за 182 800 лв., като един лаптоп излиза 3030 лв. без ДДС. Той има 
сходни параметри с по-евтиния, но ще разполага с 1 ТB SSD и трябва да тежи по-малко от 1,1 кг. 
Предвижда се да бъдат закупени през следващата година и немалко настолни компютри с монитори към тях. Една такава 
конфигурация ще струва 879 лв. без ДДС с гаранцията. Хардуерът включва 4-ядрен процесор с минимум 3.6 GHz базова 
работна честота, 16 GB RAM DDR4, хард диск с 256 GB SSD и вградена видеокарта. Мониторът пък е 23,8 инча Full HD 
и мишка и клавиатура. Договорът за прогнозното количество - 6000 бр., е сключен с фирмата "Контракс АД" и е на 
стойност 6 364 800 лв. с ДДС. 
"Информационно обслужване" ще се обзаведе и с компютри тип All in one, който представлява компютърна конфигурация 
и монитор в едно. Неговият хардуер е със същите специфики като обикновения вид PC, но ще струва 1028 лв. без ДДС . 
Договорът за 1 399 392 лв. е сключен с фирмата "Сиенсис" АД, като прогнозното количество е 1130 бр. 
Освен за компютри, държавната фирма ще похарчи и солидна сума за периферия. Отделени са 182 400 лв. за 1000 бр. 24-
инчови монитори. Фирмата "Риск-Електроник" ще ги доставя на цена 147 лв. без ДДС с включена гаранция. За цветни 
скенери пък ще бъдат похарчени 406 800 лв. Договорът за тях е сключен с дружеството "Контракс", което е предложило 
цена от 1127 лв. без ДДС за брой, като прогнозното количество е 300 бр. 
"Информационно обслужване" ще се запаси и с таблети. Първият вид, от който ще се купят 300 бр., е с операционна 
система Windows 10 и е 13-инчов. Обществената поръчка за тях е на стойност 491 400 лв. и е спечелена от компанията "А1 
България", която ще ги продава на цена 1365 лв. без ДДС. 
Вторият вид таблет е с Android и наподобява повече мобилен телефон с размер на екрана само 7 инча. Отново "A1 
България" ще ги доставя за 172 лв. без ДДС за брой. Прогнозното количество пак е 300 бр., като договорът за тях е на 
стойност 61 920 лв. 
 
√ Визитата на Помпео в Европа е отменена заради отказ за срещи с него 
Той трябваше да има разговори в Белгия, НАТО, Люксембург  
Държавният департамент на Съединените щати съобщи във вторник, че последното официално пътуване на държавния 
секретар Майк Помпео до Европа в настоящия му мандат е било отменено в последните минути, предава БНР. 
Помпео трябваше да пътува до Белгия в сряда, за да се срещне с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг и със 
Софи Вилмес, вицепремиер на Белгия.  По-късно тази седмица той възнамеряваше да посети и Люксембург, но отмени 
цялото пътуване, тъй като се твърди, че външното министерство на Люксембург и висши дипломати от Европейския съюз 
са отказали да се срещнат с Помпео. 

tel:12%20076%20800
https://bnr.bg/post/101403583/otmenena-e-poslednata-vizita-na-pompeio-v-evropa-sled-otkaz-za-sreshti-s-nego
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Помпео, близък съюзник на Тръмп, планираше да се срещне с Жан Аселборн в Люксембург - малък, но богат съюзник на 
НАТО, преди да се срещне с лидери на ЕС и с висши дипломати от единния блок в Брюксел, съобщиха пред Ройтерс трима 
души, близки до плановете. 
Първоначално Помпео беше планирал да замине за Люксембург, но този етап от пътуването беше отменен, каза 
дипломатически източник, след като служителите там са показали нежелание да се срещнат с него. Посещението му до 
Брюксел пък беше в сила до последните минути във вторник. Но най-новият график на посещенията на Помпейо в Брюксел 
няма да включва срещи с ЕС или публични събития в рамките на НАТО. Трети дипломатически източник пък заяви, че 
европейските съюзници изглеждат "смутени" от Помпео след насилието във Вашингтон миналата сряда. 
Отменените срещи са факт, след като миналата седмица редица чуждестранни лидери осъдиха политическите бунтове във 
Вашингтон на симпатизанти на Доналд Тръмп. В изявление на Държавния департамент на САЩ отмяната на визитата се 
приписва на преходна работа преди новизбрания президент Джо Байдън да встъпи в длъжност на 20 януари. Държавният 
департамент отказа допълнителен коментар относно отхвърлянето на срещите с Помпео от страна на европейски 
официални представители. 
 
√ САЩ предупредиха официално компаниите за санкциите за Северен поток 2 
Британски депутат: Да наложим санкции и ние, защото вече не сме в ЕС 
Държавният департамент на САЩ предупреди официално редица европейски компании, които според негови данни 
помагат в изграждането на газопровода "Северен поток 2", за възможния риск от налагане на санкции срещу тях от 
американските власти, съобщи Ройтерс, цитирана от БГНЕС..„Опитваме се да информираме компаниите за риска и да ги 
убедим да напуснат проекта, преди да е станало късно“, казва източник от правителството на САЩ пред информационната 
агенция. Очакава се в четвъртък или в петък Държавният департамент да публикува специален доклад за компаниите, 
които участват в изграждането на газопровода. 
Британският консервативен депутат Даниел Кочински пък призова правителството да наложи санкции на "изключително 
опасния" газопровод "Северен поток 2", предава РИА Новости.  
„Вече не сме ограничени от членството в ЕС, трябва да следваме нашите американски приятели и да наложим санкции 
срещу всяка компания, участваща в изграждането на Северен поток 2. Това е истински проблем за много политици, които 
представляват страните от Инициативата за трите морета. (съюз на 12 държави от ЕС с достъп до Адриатическо, Балтийско 
и Черно море) ", каза Кочински, изказвайки се в Камарата на общините на изслушване с участието на министъра за 
международната търговия Елизабет Тръс. 
Победата на Джо Байдън на президентските избори в САЩ предвещава ескалация на газовата война близо до Швеция 
заради тръбопровода „Северен поток-2”, пише в същото време шведският вестник „Свенска Дагбладет”.  Според 
изданието, встъпването на Байдън в длъжност не предвижда промяна в отношението на Вашингтон спрямо руския 
проект. „По-скоро обратното: Джо Байдън е по-суров противник (на газопровода) от Доналд Тръмп”, се казва в материала. 
Авторите припомнят позицията на Байдън от времето, когато беше вицепрезидент, че с тръбопровода по дъното на 
Балтийско море Европа "ще стане още по-зависима" от руския газ. Той нарече доставката на втечнен природен газ от САЩ 
най-добрата алтернатива, припомнят журналисти. 
 
BusinessGlobal 
 
√ Дъждът наводни къщи и остави над 100 селища без ток 
Опасно повишаване на нивата на Струма и Места  
Силните дъждове продължиха на територията на почти цяла България, след като доведоха до наводнения, затваряне на 
проходи и обявяване на бедствено положение в няколко общини в Западна България. 
Ситуацията в район Нови Искър продължава да е тежка. Вчера екипите на пожарната и на аварийното звено отводняваха 
улици в района и помагаха на хората за отводняване на домовете им. Кметът на София Йорданка Фандъкова съобщи на 
пресконференция, че цяла нощ аварийни екипи са работили по сигнали в Нови Искър, Мировяне, Житен, Волуяк и Требич. 
Издигнатите диги в района на Мировяне са помогнали да не се стигне до сериозно наводнение. 
Остава обявеното частично бедствено положение в общините Перник и Радомир. В Трън е в сила бедствено положение за 
цялата община. Частично бедствено положение бе обявено в община Струмяни. Заради големия приток се е наложило 
изпускането на язовир "Студена" да бъде увеличено от 3 на 7 куб. м в минута и засега ще се задържи така. Тази нощ има 
покачване на водното ниво с 4 сантиметра.  
Опасно покачване в нивата на реките Струма и Места регистрират контролните институции в област Благоевград, което се 
засилва заради изпускането на язовир Студена. 
Над 100 населени места в страната бяха без ток поради щетите, нанесени от проливните дъждове. Вчера сутринта по данни 
на ЧЕЗ без електрозахранване са били общините или селища в тях: Брегово, Кула, Ново село, Берковица, Вършец, 
Чипровци, Годеч, Горна Малина, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница. В столицата без ток бяха живеещите в квартал 
„Захарна фабрика“. 
 
√ Сериозен спад на обявите за работни места у нас 
Новите предложения за работа са с 19% по-малко в сравнение с ноември 2020 г. и с почти 45% по-малко спрямо 
декември 2019 година 
Обявите за работа стигнаха до най-ниските нива от периода на първия локдаун през пролетта на миналата година. През 
декември се отчита двуцифрен спад на предложенията, сочат данни от водещите сайтове за работа у нас, цитирани от БНР. 

https://ria.ru/20210112/potok-1592713734.html
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Започналата през октомври миналата година негативна тенденция при броя на публикуваните обяви за работа стига 
драстични нива през декември. По последни данни новите предложения за работа са с 19% по-малко в сравнение с 
ноември и почти 45% по-малко спрямо декември 2019 година. Така нивото на публикуваните предложения за работа 
достигна отново до ниските стойности от пролетта на миналата година в периода малко след началото на коронакризата. 
По-малко работници и служители се търсят вече във всички сектори на икономиката, включително във 
високотехнологичните отрасли.  
Най-голям спад на обявите за работа се наблюдава в строителството, здравеопазването и производството. 
 
√ Байдън избра шеф на фондация "Карнеги“ за ръководител на ЦРУ 
Уилям Бърнс е бил посланик на САЩ в Русия от 2005 до 2008 г. и е бил заместник-държавен секретар по политическите 
въпроси между 2008 и 2011 г. 
Новоизбраният президент на САЩ Джо Байдън реши да номинира дългогодишния бивш дипломат от кариерата Уилям Дж. 
Бърнс за следващ директор на Централното разузнавателно управление (ЦРУ), съобщи в понеделник неговият преходен 
екип. 
Уилям Бърнс, който служи 33 години като американски дипломат, е бил посланик на САЩ в Русия от 2005 до 2008 г. и е бил 
заместник-държавен секретар по политическите въпроси между 2008 и 2011 г. Понастоящем той е президент на мозъчния 
тръст по международни отношения - Фондация "Карнеги за международен мир". 
По-ранни информации предполагаха, че Байдън е разглеждал и кандидатурата на бившия съветник по националната 
сигурност Том Донилън, на бившия изпълняващ длъжността директор на ЦРУ Майкъл Морел и бившия министър на 
вътрешната сигурност Джех Джонсън за поста шеф на ЦРУ. 
 
Мениджър 
 
√ Онлайн обучението остава до 31 януари. Изключения ще има за практиките 
Да се разрешат някои изключения за присъствени дейности на учениците от 5 до 12 клас и на студентите, решиха на 
работно съвещание при премиера Борисов вчера министърът на здравеопазването Костадин Ангелов, министърът на 
образованието и науката Красимир Вълчев, министърът на младежта и спорта Красен Кралев, министърът на вътрешните 
работи Христо Терзийски и представители на Националния оперативен щаб и на ваксинационния щаб, съобщиха от 
правителствената информационна служба. Частичните посещения на учебните заведения от по-големите ученици и 
студентите ще бъдат възможни само за практически дейности, които не могат да се проведат в електронна среда. Сред тях 
със сигурност ще бъдат и различни изпитни формати, като всички излючения за присъствени занятия ще бъдат точно 
посочени в списък, стана ясно още на срещата. Онлайн обучението като цяло остава в сила до 31 януари. 
Епидемичната ситуация в страната продължава да се подобрява, докладва здравният министър. " България вече е на 26-о 
място от страните в Европейския съюз по заболеваемост, а като добавим към тях и страните от Балканите, ние сме на 31-о 
място по заболеваемост и на 7-о място по смъртност от държавите членки на ЕС", посочи той. Проф. Ангелов отбеляза, че 
в лечебните заведения се отчита трайна тенденция за намаляване на използваемостта на болничните легла както в 
интензивните отделения, така и извън тях. Броят на излекуваните също категорично остава по-голям от броя потвърдени 
нови случаи на дневна база.  
Въз основа на направените анализи и проведени срещи, министърът на здравеопазването предложи на премиера и 
членовете на Министерския съвет да се разреши присъственото провеждане на определени практически дейности и 
изпити за учениците от 5 до 12 клас и на студентите във висшите училища, но обучението им в електронна среда да 
продължи до 31 януари.  
Колкото до другите противоепидемични мерки в страната, те трябва да продължат да действат до края на месец януари 
т.г., категоричен бе здравният министър. Позицията му бе подкрепена от министрите на спорта и образованието Красен 
Кралев и Красимир Вълчев.  
"Данните от последните седмици са отговор на всеки, който казва дали са ни били правилни и навременни така 
наложените точни мерки“, отбеляза премиерът Борисов. Той изрази благодарност към всички лекари и медицински 
работници, както и към Националния оперативен щаб за добрите резултатите в битката с новия вирус, постигнати с 
възможно най-меките противоепидемични мерки на фона на ограниченията в Европа. 
"В същото време много хора разбраха, че с дистанцията и маските, и ако пазят себе си и близките си - това е само добре за 
тяхното здраве. Голям плюс е и че децата ходят на ясли, детски градини и на училище до 5-и клас, за да не губят своите 
навици", изтъкна министър-председателят. По думите му, предстои да се разгледат различни варианти за 
възстановяването на класните занятия при по-големите ученици от 5 до 12 клас.  
Акцент на работното съвещание при министър-председателя е бил и ходът на ваксинацията срещу коронавируса у нас. До 
момента иминузираните са 16 161 души. "Утре очакваме първата доставка от втората разрешена за употреба ваксина на 
компанията Moderna. Количеството, което ще пристигне, е 2400 дози като доставката се извършва едновременно във 
всички европейски държави", посочи Богдан Кирилов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата. 
Следващата доставка ще бъде на 18 януари, когато България ще получи 35 000 дози от ваксината на Pfizer/BioNTech, 
следват още около 4000 дози на 25 януари отново на Moderna, а на 2 февруари - 35 000 дози на Pfizer/BioNTech. 
"Колкото се може по-бързо повече хора да се ваксинират на първата линия, освен докторите и учителите. Създайте точен 
и строг график, както и максимално добра организация за поставянето на ваксините. Случаи като този в Сандански повече 
да не се повтарят", изиска премиерът от здравния министър. Борисов подчерта, че с пристигането на различни партиди на 
ваксините срещу COVID-19 по различно време се дава възможност за използването на целия потенциал на системата. 
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√ Топ 15 на най-добрите български взаимни фондове по доходност и по размер  
Не всички българските взаимни взаимни фондове изпратиха 2020 г. с добри резултати. Поне 10 от тях регистрираха 
отрицателна доходност между 37% и 15% през миналата година, показват сумарните данни на Българската асоциация на 
управляващите дружества. Най-губещи бяха фондовете, които инвестират в енергоизточници, като Астра Енерджи, който 
отбеляза отрицателна доходност от 36,84% и Конкорд Фонд-Енергетика, който се понижи с 27%. На загуба бяха и 
фондовете, които следят представянето на основния индекс на българската фондова борса SOFIX, като например Алфа 
SOFIX индекс и Expat Bulgaria SOFIX, които се понижиха с 22%. 
За сметка на това фондът за глобални инвестиции на ОББ отбеляза ръст от близо 18% на годишна база, както и индексът 
на Експат Капитал, който шортва движението на българската борса. 
Най-големи сред българските инвестиционни фондове остават тези на банките – ОББ, Райфайзен и Банка ДСК. 
За отбелязване е, че през първите 9 месеца на 2020 г. инвестициите във взаимни фондове у нас за първи път мина 
границата от 5 млрд. лв. и е вече 5,3 млрд. лв. 
От тях 3,6 млрд. лв. се управляват от чуждестранни инвестиционни фондове, а 1,7 млрд. лв. – от български. Ето как 
изглежда и представянето за миналата година на първите 15 фондове по доходност и размер: 
 

  Взаимен фонд 
Доходност за 
2020 г. (в %) 

Активи на 
фонда (лв.) 

1 ОББ Глобал Растеж 17.93 3,670,255 

2 Компас глобал трендс 17.47 1,396,266 

3 Експат България шорт СОФИКС 17.02 139,711 

4 
Райфайзен (България) Глобален 
микс 

5.85 13,649,515 

5 Инвест актив 5.29 8,377,354 

6 Елана България 5.24 61,703,049 

7 Адванс Глобал трендс 4.65 1,008,482 

8 ДСК Динамика 4.37 2,388,618 

9 Капман Фикс 4.15 12,761,541 

10 Компас Фъндс селект-21 4 651,714 

11 С-Микс 3.73 40,916,268 

12 ОББ Глобал фарм инвест 3.68 14,258,405 

13 Прайм асетс 3.55 62,675,670 

14 Аркус Балансиран 3.49 2,300,567 

15 Аркус Динамичен 3.35 2,937,818 

Източник: Българска асоциация на управляващите дружества (данни към 5 януари 2020 
г.) 

  Топ 15 най-големи български фондове 

Стойност 
на 
активите 
(лв.) 

Доходност 
за 2020 г. 
(в %) 

1 ОББ Платинум облигации 169,577,827 1.1 

2 Райфайзен Консервативен фонд  (България)  112,855,311 -0.18 

3 ДСК Стандарт 77,848,815 0.01 

4 Конкорд Фонд-2 Акции 64,287,118 0.08 

5 Прайм асетс 62,675,670 3.55 

6 Елана България 61,703,049 5.24 
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7 Куест вижън 59,217,783 3.49 

8 Прогрес 54,604,738 0.46 

9 Златен лев 44,493,303 2.61 

10 Профит 41,219,546 1.29 

11 С-Микс 40,916,268 3.73 

12 Тексим България 38,816,897 2.62 

13 Селект Баланс 38,215,275 2.27 

14 ОББ Патримониум Земя 31,643,741 -4.26 

15 ЦКБ Актив 29,252,183 2.23 

  

 
 
√ Брекзит и последствията за икономиката ни  
Няколко негативни тенденции след Брекзит се очаква да дадат отражение върху макрорамката на развитието на България, 
прогнозира Димитър Анев от търговската служба към британското посолство. 
Намаляване на прозрачността в работата на европейските структури и изпадане на ЕС в международните класации за 
изследователската, развойната дейност и иновациите са само част от очертаните от експерта негативни тенденции след 
окончателното излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз. 
Анев обяснява, че благодарение на постигнатото споразумение между Брюксел и Лондон, българските фирми ще имат 
възможност да продължат да реализират износ към Обединеното кралство, но смята, че е възможно да има оскъпяване 
на процеса заради новите експортни процедури. Според него британските инвеститори ще продължат да проявяват 
интерес към сектори като услугите и информационни технологии и след Брекзит. Ето и подробностите. 
Какво изнася България (2019)? 
Пред суровините – мед, горива, слънчоглед, няма никакви търговски пречки. Няма мита и нетарифни бариери и за 
обзавеждане, облекла, пластмаси. При електроника, електротехника, машини също няма мита, но вероятно ще се наложи 
издаване на нови сертификати за съответствие, в зависимост от датата и срока на наличните. Ще се прилагат правилата на 
Световната търговска организация (СТО) за нетарифни бариери в търговията. За фармацевтични продукти – няма мита, но 
регистрациите ще важат само до края на текущия им срок, след което ще се премине към нова процедура по регистрация. 
Взаимно се признават сертификати от инспекции относно GMP, но всяка страна има право да поиска проверка на място. 
Специфична ниша е износът на храни и напитки за зареждане на българските магазини в Обединеното кралство (ОК). 
Износът варира значително – между 40 и 70 мил. € годишно. Характерно е, че разнообразието от стоки е голямо, а 
партидите – малки. Макар да не се налагат мита, очакванията са, че вносът им в ОК ще се оскъпи значително, т.к. всяка 
партида митнически ще се обработва по отделно, а и ще изисква отделен санитарен или фитосанитарен сертификат 
съгласно изискванията на ОК. Изключение е Северна Ирландия, където ще могат да се доставят стоки, съответстващи на 
изискванията на ЕС. Етикетирането на стоките трябва да съответства на изискванията на ОК. 
 

Позиция Обем мил. € 

Общ износ - около 2,5% от целия български износ 700 

Електроника и електротехника 67 

Фармацевтични продукти 48 

Машини и апарати 44 

Мебели, обзавеждане, осветителни тела 43 

Мед и медни изделия 37 

Маслодайни семена, основно слънчоглед 34 

Облекла – конфекция, и аксесоари 33 

Горива 31 

Пластмаси и изделия 28 

Облекла – трикотажни 27 
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Какво внася България (2019)? 
Аналогично, пред вноса на химическите продукти от ОК няма никаква пречки. Пластмаси – няма мита и нетарифни 
бариери. Машини, автомобили електроника - няма мита, но вероятно ще се наложи издаване на нови сертификати за 
съответствие. Фармацевтични продукти – няма мита, но регистрациите ще важат само до края на текущия им срок. 
Алкохолните напитки ще се внасят без мита, но съгласно правилата за внос на акцизни стоки от трети страни. Случаят с 
играчките следва да се проучи, т.к. вероятно значителна част от тях са с азиатски произход, а правилата за произход на 
стоките и кумулация на произход са променени значително. 
 

Позиция Обем мил. € 

Общ внос - около 1,4% от целия български внос 460 

Машини и апарати 94 

Пътни превозни средства 52 

Електроника и електротехника 46 

Фармацевтични продукти 35 

Алкохолни напитки 26 

Пластмаси и изделия 17 

Измервателни инструменти и апарати 15 

Играчки 11 

Химически продукти 10 

  
Какво губи България? 
България и Обединеното кралство са двете географски крайни точки на ЕС. Интензивността на икономическите връзки не 
е на толкова високо ниво, както е при редица други страни-членки (на този етап се счита, че най-засегнати са Ирландия, 
Франция и Холандия). С изключение на някои британски фармацевтични продукти, нищо от вноса не е от изключителна 
важност. И все пак… 
1. Обединеното кралство бе един от корективите на брюкселската администрация, която все повече затъва в правила и 
процедури. Може да се очаква задълбочаване на бюрокрацията под натиска на 1) Полша, 2) Германия, и 3) Франция, най-
вероятно в този ред. Ще отслабне гласът на „практичните“ скандинавски държави и Холандия, към които се присъедини и 
Австрия. Като цяло, прозрачността в работата на европейските структури ще намалее в полза на южните държави. 
2.  Великобритания продължава да е символ на иновативната мисъл в Европа. Това, заедно със свободата на 
предприемачеството носеше позитиви на ЕС. След Брекзит ЕС ще падне още по-ниско в международните класации, 
свързани с изследователската и развойната дейност и иновациите. ЕС губи много от прагматизма на британските научни 
изследвания. Ред български изследователски центрове имат тясно сътрудничество с такива от ОК. 
3. Обединеното кралство бе седалището на около половината от изцяло частните инвеститори в Европа. В последните 
години драстичната разлика с континента намалява за сметка на новоучредени в ЕС инвестиционни фондове под формата 
на различни публично-частни партньорства. В България също се създадоха такива фондове. В БСК виждаме някои негативи 
на формата: Фондове с частично публично финансиране правят разходи за намиране и подпомагане на иновативни старт-
ъпи, а когато някой от старт-ъпите набере инерция, в собствеността му влиза някое физическо лице, свързано с фонда, а 
не самия фонд. Т.е. негативите са за фонд под ПЧП, а позитивите (поне част от тях) се приватизират. Наблюдават се 
трансфери на частни фондове от острова към континента и тяхната конкуренция ще ускори лечението на детските болести 
с публично-частните фондове в ЕС. 
Изброените три негативни тенденции изглеждат далечни за България, но всъщност определят макрорамката на развитието 
ни. Има и други потенциално негативни фактори, но изброените са най-значимите дългосрочно, вероятно в посочения ред. 
Общите правила на споразумението 

• От сключването на сделката насам обществеността е залята от информация за договорености, процедури и общи 
положения. Ще направим опит да отсеем това, което касае най-много български икономически оператори. 

• Липса на тарифни и квотни ограничения. 

• Правилата за начисляване на ДДС са както при търговия с трети страни. 

• Променят се правилата за произход на стоките. Стоки и материали с произход от ЕС, вложени в британско 
производство, ще бъдат считани за британски при износа им към ЕС и обратно. Великобритания не успя да 
договори ресурси с произход от страни като Китай, Турция и Япония да бъдат третирани равнопоставено с тези от 
ЕС. Това осигурява конкурентно предимство на българските стоки като електроника, електротехника, машинни, 
автомобилни части и акумулатори. Обединеното кралство постигна шестгодишен гратисен период за нулеви мита 
за електромобили, след който ще се изисква въвеждане на 10% мито, в случай, че съдържанието на компоненти 
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от трети страни надхвърля 55%. ЕК разработи инструмент за самооценка произхода на стоките ROSA, който е 
препоръчително да се ползва в началния период след влизане на споразумението в сила. 

• Постигнато е споразумение и за разрешаването на бъдещи спорове относно търговските правила и стандарти. За 
целта е съгласувана процедура за третиране на такива случаи, като се очаква и създаването на двустранна 
управляваща комисия. 

• Постигнато е споразумение относно прилагането на минимални екологични, социални и трудови стандарти, което 
не предвижда автоматичното налагане на тарифни санкции в случай на неспазването им. 

• Продължава се валидността на съществуващите договорености по отношение на транспорта. Ограничават се 
каботажните права на британските превозвачи, което може да се окаже добра възможност за българските 
транспортни фирми да заемат тази пазарна ниша. 

• Услугите не са включени в обхвата на споразумението. Британската икономика е силно зависима от услугите, тъй 
като 80% от БВП на страната се генерират от този сектор. Обединеното кралство стана първата държава в света, 
чийто износ на услуги надхвърли този на стоки. 

• След 1 януари регистрирането на фирми и откриване на банкови сметки във Великобритания за българските 
предприемачи значително се усложнява. 

• Страната запазва участието си в програмите на ЕС „Хоризонт“ и „Коперник“, както и членството си в „Евроатом“. 
Значителна загуба за българското образование е оттеглянето на Великобритания от програмата „Еразмус“, с 
изключение на университетите в Северна Ирландия. 

• Споразумението обхваща и трансфера на данни. 

• Постигнатото споразумение ще даде възможност на българските фирми да продължат да реализират износ към 
Великобритания, но въвеждането на новите експортни процедури ще доведе до известно оскъпяване на процеса. 
Някои сектори като услугите и информационни технологии ще останат привлекателни за британските инвеститори 
и след Брекзит. 

Първи проблеми след раздялата 

• Оценява се, че търговските потоци след 1.1.2021 г. са около 50% от нормалното. Макар доста европейски фирми 
да се въздържат от дейност за и от Обединеното кралство, вече се появиха сигнали за проблеми. ВВС съобщава за 
големи забавяния – до 48 часа, по пристанищата поради рязко увеличената документална работа. Най-
натовареният участък е Кале – Дувър. Шофьорите на камиони се оплакват от липса на каквито и да е условия за 
преживяване на принудителния престой – тоалетни, вода, храна. 

• Оказва се, че много търговци извън Европа не са запознати с новите правила. Техни стоки са влезли във 
Великобритания, но нямат нужните документи, за да продължат за държавите от ЕС. 

• Куриери като DPD прекратиха доставки за и от ЕС. 

• Спрени са почти всички превози на стоки, изискващи хладилни камиони. 

• Прекратен е превозът на живи животни, основно прасета. 

• Икономически оператори, чиято дейност е свързана с трансфер на чувствителни данни, се оплакват, че ред 
детайли не са изяснение и са принудени да прекратят операции, за да не попаднат в нарушение. 

• Веригата Marks & Spencer е прекратила доставките за магазините си в Северна Ирландия поради т.нар. red tape – 
нови правила за движение на стоките между Северна Ирландия и Великобритания. Веригата съобщава и за 
проблеми с нейни доставки за Чехия и Франция. 

• В допълнение: от около 1500 камиона, които всеки ден опитват да излязат от Великобритания и влязат в ЕС, около 
700 са върнати обратно, поради липса на Covid тест на шофьорите. 

 
√ Шведски банков гигант се отказва от инвестициите в петрол и газ  
Eдна от най-големите институции за управление на активи в Скандинавието Swedbank Robur, обяви, че вече няма да 
инвестира в петролни и газови компании, освен ако те не са на път да станат въглеродно неутрални до 2050 година, 
предаде Ройтерс. Инвеститорите от скандинавския регион са лидери по вложения, свързани с околната среда, социалната 
дейност и управлението, и през последните години насочиха вниманието си към по-големите емитенти на парникови 
газове в редица сектори. 
"Искаме да допринесем за по-устойчиво развитие в обществото, но като насочим инвестициите си към устойчиви 
алтернативи и по този начин повлияем на другите да направят същото", заяви днес Лиза Йонсон, главен изпълнителен 
директор на Суедбанк робур. Институцията, която управлява активи за 1,4 трилиона шведски крони, все пак ще продължи 
да инвестира в компании, които до 2050 година вече ще бъдат въглеродно неутрални - основна цел на Парижкото 
споразумение. 
 
√ Тежък здравен сценарий за Германия, възможно е удължаване на затварянето с още 10 седмици  
Канцлерът Меркел вижда напълно реални основания затварянето на Германия с цел ограничаване на разпространението 
на коронавируса да продължи до началото на април, съобщи в. "Билд", цитиран от Ройтер. Тя е споделила такава прогноза 
на закрито заседание на работна група от депутати в рамките на Християно-социалния съюз, посочва изданието като се 
позовава на участници в съвещанието 
Ако не успеем да спрем този британски вирус, до Великден ще имаме още десет пъти по толкова случаи. Нужни са ни още 
осем до 10 седмици на строги мерки", е цитирана да казва германската канцлерка. Според други източници обаче тя не е 
казала точно това. "Меркел заяви, че следващите осем до 10 седмици ще бъдат много тежки, ако британският вариант се 
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разпространи в Германия", уточни един от тях. Той допълни, че канцлерката е визирала десетократно увеличаване на 
случаите заради новия щам на вируса в Ирландия. 
Миналата седмица Германия затегна противоепидемичните мерки и удължи срока им до края на януари поради опасения, 
че откритата във Великобритания нова, по-заразна разновидност на вируса може да подложи на допълнителен натиск и 
без това подложените на напрежение болници. Всички търговски обекти в страната бяха затворени, с изключение на 
хранителни, битови и някои други магазини, продаващи жизненоважни стоки. Фризьорите, музеите, театрите, кината и 
салоните за красота затвориха врати, учениците се обучават дистанционно.  
Вчера Институтът по заразни болести "Роберт Кох" съобщи, че през последното денонощие в Германия са регистрирани 12 
802 нови случая на коронавирус. Починалите от причиняваното от него заболяване COVID-19 са се увеличили с 891 до 41 
577. 
Най-голямата европейска икономика си е поставила за задача да ограничава разпространението на коронавируса, докато 
бъде ваксинирана достатъчна част от населението, за да се получи колективен имунитет, отбелязва Ройтерс. Премиерът 
на южната германска провинция Бавария Маркус Зьодер призова да бъде обсъдено въвеждането на задължително 
ваксиниране за персонала на социалните домове, тъй като много от работещите в подобни заведения не възнамеряват да 
се имунизират срещу COVID-19. Той  подчерта на няколко пъти, че в края на януари няма гаранция, че мерките ще бъдат 
облекчени. Целта им е да намали заболеваемостта (нови инфекции на 100 000 жители за седем дни) под 50. Само ако това 
стане реалност, здравните власти ще могат отново да проследят контактите на заразените хора. 
 
√ Икономиката на Еврозоната се изправя пред двойна рецесия  
Икономиката на Еврозоната е на път да се свие отново в началото на тази година, докато възраждащата се пандемията 
потапя региона в двойна рецесия. Анализатори от много банки, включително и JPMorgan Chase & Co. и UBS Group AG, 
понижават прогнозите си за Еврозоната на фона на блокадите в редица страни – някои по-строги от всякога, пише 
Блумбърг. 
В комбинация с забавянето на ваксинацията и търговските проблеми около Брекзит, ситуацията изглежда все по-тежка, 
като икономистите очакват второ поредно тримесечие на спад на брутния вътрешен продукт. Този резултат би бил сходен 
на спада от началото на 2020 г., макар и малко по-лек, и би увеличил натиска върху задлъжнелите правителства и 
Европейската централна банка, която ще заседава следващата седмица, да предприемат нови мерки за финансова 
подкрепа. 
Т. нар. високочестотните индикатори за мобилността и активността показват, че макар акитнвостта в Еврозоната да се е 
ускорила през първата седмица на годината, след като хората се върнаха на работа, тя остава значително по-ниска от тази 
в същия период на предходната година. 
„Локдауните и бавното ваксиниране определено не помагат“, коментира Катарина Утермол, старши икономист в Allianz. 
„Удължените рестрикции, които в началото бяха сравнително леки, сега са по-големият проблем“, добави тя. 
От Bloomberg Economics сега прогнозират, че икономиката на Еврозоната ще се свие с около 4% през първото тримесечие 
на 2021 г. на база на „песимистични“ очаквания за продължителността на ограничителните мерки. По-рано очакванията 
бяха за ръст от 1,3%. 
Американската банка JPMorgan, която смята, че икономиката на региона на единната валута се е понижила с 9% през 
последното тримесечие на 2020 г., очаква спад от 1% през първите три месеца на таза година. Предходната прогноза на 
кредитора бе за ръст от 2%. 
UBS очаква спад на БВП от 0,4% през първото тримесечие, като по-ранните прогнози бяха за ръст от 2,4%. Goldman Sachs 
Group Inc. Прогнозира лек спад, сачетан с голяма несигурност и „рискове в посока надолу“. 
Брекзит също оказва влияние върху резултатите. Нидерландската банка ING Groep NV смята, че в комбинация с 
проблемите, свързани с вируса, износът може отново да отслабне, след засилването в края на миналата година на фона 
на опитите на компаниите да изнесат възможно най-много стоки за Обединеното кралство преди окончателното излизане 
на страната от ЕС. От Банката очакват в „най-добрия случай“ нулев растеж през първото тримесечие, като прогнозите са, 
че икономиката на Еврозоната няма да се върне на нивото си от преди пандемията по-рано от 2023 г. 
„2021 г. не започва добре“, коментира главният икономист на банката Петер Ванден Хоут. „Началото на ваксинационната 
кампания бе бавно и понякога хаотично“, добавя той. 
Икономическите перспективи пред отделните страни членки обаче са крайно различни. Германия се възползва от по-
голямата си зависимост от производството, като фабриките в страната продължиха работа, докато правителството затвори 
магазините, предлагащи стоки от несъществено значение, и голяма част от сектора на хотелиерството. Според Bloomberg 
Economics страната най-вероятно е постигнала ръст през четвъртото тримесечие. 
Всички правителства в Еврозоната са под засилен натиск да подкрепят компании и служители с фискална помощ. На този 
фон Европейската централна банка изготви програмата си за купуване на облигации до март 2022 г. Това означава, че я 
може да премине през тази година без големи корекции на паричната си политика. От Citigroup обаче смятат, че рано или 
късно програмата ще трябва да бъде удължена отново. 
Лятна изненада? 
Повечето икономисти прогнозират, че възстановяването на икономиката ще започне през второто тримесечие. Скокът 
може да бъде рязък, поне в началото, след като бъдат разхлабени или премахнати ограничителните мерки и броят на 
заразените падне значително на фона на масовата ваксинация. 
Прогнозираният скок на търсенето може да доведе до освобождаване на спестяванията, натрупани заради пандемията, 
което да доведе до временен ръст на инфлацията. 
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До втората половина на годината безпрецедентният възстановителен фонд и многогодишен бюджет на Европейският съюз 
от 1,8 трлн. евро трябва да подкрепят растежа чрез публични инвестиции, които ще бъдат от критично значение, ако 
компаниите искат да възстановят финансите си. 
 „Очакваме правителствата да предоставят продължителна подкрепа, за да подпомогнат възстановяването, с преминаване 
от подкрепа на доходите към стимулиране на търсенето“, коментира икономистът от UBS Райнхард Клус. 
 
√ Антониу Гутериш готов за втори мандат начело на ООН  
Генералният секретар на Организацията на обединените нации, Антониу Гутериш, ще се кандидатира за втори мандат на 
поста. Това обяви самият той в писмо до председателя на Съвета за сигурност на ООН, предаде ТАСС. 
„Тъй като първият ми мандат като генерален секретар на Организацията на обединените нации изтича в края на годината, 
искам да Ви информирам, че имам възможност да изпълнявам втори мандат като генерален секретар на ООН, ако това ще 
бъде волята на държавите членки“, се казва в писмото. 
Петте години на португалеца на позицията на генерален секретар изтичат през 2021-ва. 
 
√ Разнопосочна търговия на европейските борси  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха смесени резултати в ранната търговия във вторник на 
фона на повишаването на рейтингите на акциите на няколко компании и очакванията за приемането на по-голям пакет от 
стимули в САЩ от администрацията на избрания за президент Джо Байдън, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,48 пункта, или 0,12%, до 408,89 пункта, подкрепен от банковият 
сектор и енергийния сектор. Немският показател DAX напредна с 0,87 пункта, или 0,01%, до 13 937,53 пункта. Водещият 
индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 26,11 пункта от стойността си, или 0,38%, достигайки ниво от 6 772,37 пункта. 
Френският измерител CAC 40  се понижи с 2,31 пункта, или 0,04%, до 5 660,12 пункта 
Акциите на петролните гиганти BP, Royal Dutch Shell и Total поскъпнаха с 1,22%, 1,97% и 1,19% на фона на скока в цените на 
петрола, предизвикан от надеждите за спад на запасите на САЩ. 
Пазарите бяха подкрепени от очакванията на инвеститорите за нова мерки за подкрепа на икономиката от страна на 
Европейската централна банка, след като членът на Управителния й съвет Изабел Шнабел заяви, че краткосрочен ръст на 
инфлацията няма да се отрази на политиката на централната банка. Тя добави, че всъщност очаква цените да растат 
прекалено бавно. 
Книжата на френската компания за кетъринг Sodexo поскъпнаха с 3,0,7%, след като J.P.Morgan повиши рейтинга си за 
акциите на компанията на „неутрален“. Това подкрепи туристическият индекс SXTP, който се повиши с 1,22%. 
Цената на книжата на датският транспортен концерн Maersk нарасна с 4,06%, след като Berenberg повиши рейтинга акциите 
на компанията на „купувай“. 
Автомобилните производители също записаха печалби. Акциите на френския гигант Renault поскъпнаха с 1,14%, след като 
компанията съобщи, че е започнала 2021 г. с повече поръчки отколкото през 2019 г. 
Книжата на AstraZeneca поевтиняха с 1,31%, въпреки че Европейската агенция по лекарствата заяви, че ще разгледа 
молбата на компанията за бързо одобрение на ваксината срещу COVID-19, която е разработила заедно с Оксфордския 
университет, този месец по ускорена процедура. 
Понижения на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха понижения в понеделник, след инвеститорите анализираха пазарните оценки 
на някои компании и перспективите за повече икономически стимули в САЩ, предаде Ройтерс. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 89,28 пункта, или 0,29%, до 31 008,69 пункта, след като по-рано се бе 
понижил с 265 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 изтри 25,07 пункта от стойността си, или 0,66%, 
достигайки ниво от 3 799,61 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи със 165,54 пункта, 
или 1,25%, до 13 036,43 пункта. 
Уолстрий започна новата година със силни резултати, след като инвеститорите пренебрегнаха щурма на сградата на 
Конгреса и фокусираха вниманието си върху възможността за приемане на допълнителни фискални стимули, след като 
демократите спечелиха контрола над Сената и Камарата на представителите. S&P 500 отчете ръст в четири от петте 
търговски сесии през миналата седмица, напредвайки с 1,8%. Dow и Nasdaq се повишиха съответно с 1,6% и 2,4% за 
седмицата, достигайки рекордни върхове. 
Ралито на фона на политическите сътресения и продължаващата пандемия обаче породи опасения, че инвеститорите 
прекаляват с оптимизма. Акциите на Tesla например поскъпнаха с 25% през миналата седмица и 747% за последните 12 
месеца. На този фон книжата на производителя на електрически автомобили поевтиняха с 7,82%  в понеделник. 
Същевременно с това биткойнът, който е считан от много за водещ актив в спекулациите на финансовите пазари, поевтиня 
до около 33 хил. долара, след като миналата седмица прескочи прага от 40 хил. долара. 
„Ако се върнем назад четири десетилетия и прегледаме данните от фондовите пазари ще видим, че има много показатели, 
които са в топ 1% на надценяване. Това е възможно благодарение на ниските лихви на Фед и обещанието, че те ще останат 
такива.“, коментира главният изпълнителен директор на Doubleline Capital Джефри Гундалх. 
Междувременно напрежението е все така високо във Вашингтон, където демократите от Камарата на представите внесоха 
резолюция за импийчмънт на президента Доналд Тръмп за подстрекаване към бунт. Очаква се долната камара да гласува 
текста тази седмица. 
Засега обаче пазарът пренебрегва случващото се в Капитолия и остава фокусиран върху възможността демократите да 
въведат нови икономически мерки за подкрепа на бизнеса и хората, след като избраният за президент Джо Байдън обеща 
стимули в размер на трилиони долари.  Тези надежди идват на фона на данните, че икономиката на САЩ  е загубила 140 
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хил. работни места през декември. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха добавяне на 50 хил. нови работни 
места. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока във 
вторник, като инвеститорите остават фокусирани върху събитията в САЩ и очакванията за повече стимули в страната. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 25,31 пункта, или 0,09%, до 28 164,34 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 76,84 пункта, или 2,18%, до 3 608,34 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 44,1 пункта, или 1,86%, до 2 419,96 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng се повиши с 368,53 пункта, или 1,32%, до 28 276,75 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi регистрира спад от 22,5 пункта, или 0,71%, до 3 125,95 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 регистрира се понижи с 18,1 пункта, или 0,27%, до 6 679,1 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният 
бенчмарк SOFIX отчете ръст от 2,83 пункта, или 0,62%, до 456,75 пункта. BGBX40 напредна с 0,35 пункта, или 0,34%, до 
103,39 пункта. BGTR30 се повиши с 2,92 пункта, или 0,58%, до 508,75 пункта. BGREIT записа спад 0,14 пункта, или 0,10%, до 
137,53 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Депутатите се събират на първо заседание през новата година  
Дългата коледно-новогодишна ваканция на депутатите свърши и те се събират днес на първото си за 2021 г. пленарно 
заседание. 
По традиция парламентарните групи в парламента ще започнат новата пленарна сесия, която ще бъде и последна в 
мандата на 44-то Народното събрание, с традиционните си политически декларации, в които ще очертаят приоритетите в 
своята работа като част от законодателния орган. 
В проекта на дневен ред на депутатите са залегнали три предложения за законови промени - в Закона за мерките срещу 
изпирането на пари, в Закона за кредитните институции и Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни 
институции и инвестиционни посредници. 
Вероятно и напълно очаквано една от доминиращите теми в работата през тази пленарна сесия ще бъдат промените в 
Изборния кодекс, свързани с предстоящите парламентарни избори. Управляващите вече заявиха готовност за 
законодателна инициатива, даваща право на поставените под карантина заради COVID-19, както и приетите за лечение в 
болница, да упражнят правото си на глас с подвижна избирателна урна. 
 
√ Томислав Дончев: Светът след пандемията ще бъде различен  
Светът след пандемията ще бъде различен, каза вицепремиерът Томислав Дончев по време на уеб семинар за Зеления 
пакт и дигиталната трансформация като възможности за конкурентоспособността на българската икономика, организиран 
от Искра Михайлова - заместник председател на политическата група "Обнови Европа" в Европейския парламент. 
Той добави, че не бива да се търсят икономическите резултати от момента преди кризата. Затова трябва да се осъществи 
план, който да генерира дългосрочни предпоставки за конкурентоспособност и в същото време да провежда реформи. 
Според Дончев ЕС не е инструмент за управление за кризи, но Съюзът досега е успявал да се справи с всяка една криза. 
"Сега съм убеден, че и след тази криза ще излезем по-силни и по-подготвени", допълни Томислав Дончев. 
Вицепремиерът добави, че България е успяла да изпрати на Европейската комисия преди около 2 месеца версия 1.0 на 
Националния план за възстановяване и устойчивост. След разговори и обсъждане този документ е бил усъвършенстван. 
Към момента страната ни е готова с версия 2.0, която съвсем скоро ще бъде публикувана. Тази версия запазва началната 
си конструкция. Има четири стълба. Първият стълб е "Иновативна България", където се големите инвестиции в 
образование, иновации. В "Зелена България" са големите инвестиции за енергийна ефективност във всички сектори. В 
"Свързана България" са голяма част от инвестициите във всякакъв тип свързаност - от транспортна до дигитална свързаност. 
Четвъртият стълб е "Справедлива България", където са голяма част от инвестициите в социалната сфера и 
здравеопазването. 
Променената версия на плана е в това, че сега той е много по-ориентиран към бизнеса, уточни Дончев. Отделени са 
допълнителни средства за целенасочени инвестиции в конкурентоспособност на предприятията. Всички те попадат в 
графата "зелен преход" и "дигитален преход". Планът има и силен акцент, комбинирайки се по адекватен начин с 
инвестициите от Фонда за справедлив преход по отношение на енергийната трансформация. Включена е възможността да 
се експериментира на пилотна фаза със съоръжения за производство на водород, както и за транспортиране на водород.  
"Да, мащабите, които са предвидени, няма да решат нито един от проблемите на енергопроизводството в България, но ще 
ни позволят да натрупаме опит", заяви Томислав Дончев. 
Според него, при добра комбинация с инвестициите, които трябва да се правят като резултат от Фонда за справедлив 
преход, това е правилното решение. 
 
√ Марияна Николова проведе работна среща с посланика на Израел  
Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова проведе работна среща с Н. Пр. Йолам Елрон, посланик на 
Израел в София. Сътрудничеството в областта на туризма между нашите две страни е от особено значение, като Израел 
традиционно е един от най-важните пазари за българския туризъм. И българските държавни институции полагат 



23 

 

последователни усилия, за да осигурят най-добрите условия за израелските туристи и туроператори, популяризирайки 
България като целогодишна туристическа дестинация, заяви вицепремиерът. 
Министърът информира още, че от януари до 20 декември 2020 година са отчетени над 50 хил. израелски туристи в местата 
за настаняване според данни от системата ЕСТИ. По думите й статистиката от граничните пунктове показва, че в периода 
януари-ноември 2020 г. спадът в броя на посещенията на гости от Израел у нас е 77%, като през 2019 година те са 
достигнали над 244 хил. 
Ще се радвам да обмислим възможността за провеждане на Българо-израелски форум в областта на туризма през 
настоящата година, посочи министърът. И уточни, че форумът ще предостави възможност за насърчаване и задълбочаване 
на сътрудничеството и контактите на туристическия бизнес на двете страни с институционалната подкрепа на 
правителствата на България и Израел. 
Сред ресорите ми е киберсигурността и в тази връзка бих искала да предложа да бъде проучена възможността за 
подписване на двустранно споразумение в областта на киберсигурността, заяви вицепремиерът, като коментира, че 
Израел има значителен опит, който може да бъде полезен и за България. 
Виждам каква сериозна работа вършите за подпомагане на туризма и това е забележително, посочи Н. Пр. Йолам Елрон. 
Огромна благодарност за доверието към нас, че отворихте границите си за израелски туристи, България има много 
предимства за нас и не спира да ни удивлява, допълни посланикът. Той изрази надежда, че цифрите за броя на 
посещенията много бързо ще се увеличат, когато пътуванията са възможни. Израелските туристи чакат с нетърпение да се 
върнат тук, информира Н. Пр. Елрон, като уточни, че сега върви процес по ваксинация и очакванията са до средата на 
годината да приключи кризата, причинена от коронавируса. 
Вицепремиерът благодари на посланик Елрон за съдействието и подкрепата от израелска страна и увери, че в условията 
на продължаващата пандемия от коронавирус правителството и в частност Министерството на туризма полагат всички 
необходими мерки, които да гарантират сигурността и здравето на всички граждани. 
 
√ България подготвя екшън план за въвеждане на еврото през 2024 г.  
"Очакванията ни са страната ни да се присъедини към еврозоната през 2024 г. Основните задачи на българското 
правителство по пътя към постигането на тази цел са свързани с изпълнението на последващите ангажименти по Пътната 
карта след присъединяването на българския лев към ERM II, считано от 10 юли 2020 г." Това заяви министърът на финансите 
Кирил Ананиев в интервю по време на годишния форум на Euromoney за Централна и Източна Европа, който за първи път 
в своята 26-годишна история се провежда виртуално в периода 12-14 януари 2021 г. 
Българският финансов министър допълни, че за успешното ни членство в еврозоната е необходима и добра подготовка на 
всички стопански субекти и обществеността за безпроблемно и бързо преминаване от разплащания в левове към 
разплащания в евро. 
Министър Ананиев съобщи, че е в процес на подготовка Национален план за въвеждане на еврото в България, в който 
детайлно ще бъдат описани дейностите, които трябва да се предприемат от българските власти и бизнеса за успешното 
въвеждане на единната европейска валута в страната. По думите му изпълнението на номиналните конвергентни критерии 
(т. нар. Маастрихтски критерии) и предприемането на мерки за адресиране на несъответствията, констатирани в 
Конвергентните доклади на ЕЦБ и ЕК за 2020 г., също са важен аспект от подготвителните дейности. 
"Работим интензивно, така че да спазим времевата рамка и определения минимален срок за престой във ERM II. Към 
момента не се очертават сериозни рискове от неизпълнение на някой от поетите ангажименти. Разбира се, изпълнението 
на критериите от Маастрихт е относително спрямо динамични параметри, формирани от държавите членки в еврозоната, 
които е трудно да бъдат прогнозирани в рамките на настоящата несигурна среда", отбеляза Ананиев. 
"Бих искал да подчертая, че пандемията представлява много голямо сътресение за световната и европейската икономика, 
в това число и за българската, с много тежки социално-икономически последици, но вярвам, че тя няма да бъде фактор за 
удължаване на престоя ни в ERM II. България ще запази и ще поддържа фискална устойчивост в средносрочен и 
дългосрочен план, за да продължи да бъде международен партньор и страна, която спазва установените повече от 20 г. 
принципи на дисциплинирано и разумно управление на публичните финанси. Именно към това се стремим и с Бюджет 
2021 г., залагайки едни от най-ниските нива на дълг и дефицит в ЕС, увеличавайки същевременно подкрепата за 
засегнатите от пандемията икономически сектори и граждани", посочи Кирил Ананиев. 
Фокус на събитието на Euromoney са финансовите и икономическите предизвикателства, пред които се изправят страните 
от региона, като участие имат представители на Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие, 
Европейската инвестиционна банка, инвестиционни посредници, банки, министрите на финансите на Полша и на 
Република Северна Македония. 
 
√ 93 кандидатури за „Наградите на БАИТ” за 2020 г.  
93 регистрации от личности, компании и институции бяха направени до края на срока за участие в 10-то издание на 
конкурса „Наградите на БАИТ". Най-много подадени проекти има в категорията Успешен български ИКТ продукт/услуга - 
23. Следват категориите Образователна награда и Младежка награда, съответно с 19 и 15 кандидатури.  
Сред заявките за награда в категорията Успешен български ИКТ продукт/услуга има IoT продукти за автоматизация на 
дома, които позволяват на потребителите да контролират домашни устройства през мобилните си телефони или чрез 
гласови команди;  високотехнологична система за автоматизирано управление на основни земеделски процеси като 
напояване и наторяване, мониторинг на културите, климат контрол. Система за гласова комуникация и управление, 
предназначена за критични сектори като авиацията, отбраната и ЖП транспорта. Иновативни решения за машинно 
самообучение, за автоматична подредба и извличане на данни от различни документи. Система за управление и 
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менажиране на софтуерното тестване и софтуерни решения за преобразуване и въвеждане на нови бизнес модели на 
управление, за дистрибутирано съхранение на данни в облак. Решения за киберзащита и още много интригуващи 
иновативни проекти.  
В категорията Образователна награда сили ще мерят фирми, висши училища, публична администрация, асоциация на 
завършилите ТУЕС, ученици и учители от страната, образователни инициативи, за които образованието се е превърнало в 
мисия. Мисия, чиято цел е осигуряване на качествено, достъпно и релевантно за съвременния свят образование. 15 
иновативни ИКТ проекти на ученици и студенти от цялата страна в категорията Младежка награда дават заявка за успешно 
развитие на българските младежи в сферата на информационните и комуникационни технологии.  
Оспорвана ще бъде надпреварата и в категория Публична администрация. За нея има подадени 13 кандидатури. 9 
български общини, държавна агенция и направление в столична община ще се състезават с внедрените от тях проекти за 
административно обслужване на гражданите и бизнеса. 
В категорията Start UP се състезават 8 компании с иновативни проекти в сферата на виртуалната реалност, в образованието, 
в земеделието и други сектори на българската икономика с цел създаването на устойчива среда за предприемачество и 
разработка на решения. 
В категория Успешен ИКТ проект в полза българската икономика се конкурират 9 много интересни проекта, сред които 
проект трудово социализиране на хора с увреждания, смарт робот за нуждите на лечебно заведение, проект в сферата на 
услугите за дома и офиса и др. 
6-има журналисти от различни медии от цялата страна са подали заявка за участие в категория Журналистически принос. 
Предстои оценяване от журито на подадените проекти, като номинациите в отделните 7 категории ще станат известни в 
средата на февруари. И тази година ще бъде връчена Наградата за специален принос, която се дава по решение на журито 
чрез вътрешни номинации. 
Победителите в 10-то издание на конкурса ще получат MultiTraining Gold карти за обучения в основите на Agile практиките, 
осигурени от bTalks Agile; ваучери от Сиела Норма, за чиято стойност могат да закупят книги в книжарници Сиела. Ардес 
Информационни Технологии (Ardes.bg) ще осигурят на наградените електронни устройства.  
Наградите ще бъдат връчени на официална церемония през м. февруари 2021 г. Датата и мястото ще бъдат обявени 
допълнително. Кампанията и церемонията по награждаването се провеждат под патронажа на Президента на Република 
България. 
 
√ Иновативната платформа TeachMe обучава безплатно учителите да преподават ефективно онлайн  
TeachMe.bg e иновативна образователна платформа, която едновременно ще помага на учителите и учениците да 
подобрят своите знания, съчетавайки всички възможности на новите технологии. 
Платформата стартира с поредица от БЕЗПЛАТНИ курсове за българските учители, които ще обогатят знанията и опита им 
да преподават ефективно в онлайн среда. Курсовете са фокусирани не върху техническите умения за дистанционно 
обучение, а върху конкретни практически съвети как да се задържи вниманието на децата и да се поднесе учебният 
материал така, че да бъде преодоляна липсата на физическо общуване. 
Първата поредица от курсове ще стартира на 26 януари с двучасови занимания два пъти седмично. Записалите се ще могат 
да задават въпроси интерактивно, за да извлекат максимална полза от обучението. 
Зад TeachMe.bg стои екип от над 20 професионалисти - учители, ИТ експерти, архитекти, юристи и дизайнери, с 
многогодишен опит в създаването и провеждането на обучения. За всеки от тях преподавателската дейност е основният 
фактор за развитието и успеха. 
„Даваме си сметка, че пандемията принуди образователната система да направи огромен скок към дигитализация, за 
която не бяхме подготвени. След като вече всички училища имат инструмента за онлайн обучение, остана нерешен 
проблемът за ефективността от неговото използване. В стремежа си да подпомогнем учителската професия, ние 
създадохме цялостно решение за преподаване онлайн, с което учителите на България да достигат до всеки, който има 
желание да учи и да се развива", коментира Ален Паунов, един от създателите на платформата. 
След първоначалния курс TeachMe.bg ще продължи да организира уъркшопи по актуални теми на базата на обратната 
връзка от учителите. Платформата стартира и с разработени материали за учители за провеждане на онлайн обучение по 
български език, математика, английски, програмиране и графичен дизайн. 
През платформата учителите ще могат да провеждат и своите частни уроци и курсове. В началото те ще са за ученици, 
кандидатстващи след 7 клас и за кандидат-студенти. 
„TeachMe дава възможност на учителите от цялата страна да повишат доходите си чрез преподаване на частни уроци и 
курсове в безопасна и регламентирана среда. Eдновременно с това тя е инструмент, който осигурява достъп до най-
добрите преподаватели от цялата страна, независимо къде живееш", обяснява Ален Паунов и добавя: „Събрахме се с една 
обща мисия и цел да спасим учителската професия, да създадем условия за лесно и качествено преподаване онлайн и да 
подсигурим конкурентоспособността на една от най-важните сфери на нашия живот - образованието. Благодарение на 
опита ни идентифицирахме ключовите фактори, които влияят върху методиката на преподаване онлайн, както и върху 
успешното усвояване на знания и умения от страна на учащите". 
 
√ Посланик Роб Диксън: Няма да има мита и такси между ЕС и Обединеното кралство  
Добрата новина е, че успяхме да сключим търговско споразумение и за сътрудничество - то урежда липсата на тарифи 
митнически и такси между ЕС и Обединеното кралство, което е голямо постижение. Това споразумение носи сигурност 
както за българите в Обединеното кралство, така и за британците в България. Това каза в сутрешния блок на БТВ „Тази 
сутрин" н.пр. Роб Диксън, посланик на Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия в България. В 
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Обединеното кралство са регистрирани почти 200 хиляди българи, около 11 хиляди британци да живеят тук - това 
споразумение им дава сигурност, допълни той. Сделката дава възможност на търговските субекти да планират бъдещето 
и след този период на ограничения се надявам да видим и ръст на икономическото развитие, което е от значение и за 
двете страни, допълни посланикът. Споразумението дава една приемственост на българските граждани в Обединеното 
кралство - всички дошли до края на миналата година, могат да продължат да работят, да имат достъп до нашите социални 
системи, здравна система. Но също така и българите, които в бъдеще искат да дойдат, те ще имат възможност да учат, да 
работят, да живеят в Обединеното кралство, коментира още посланик Роб Диксън. Ще продължат да имат достъп до 
британските университети българските студенти, но онези, които ще искат да дойдат за в бъдеще, ще трябва да си извадят 
студентски визи, както и всички други международни студенти, допълни той. 
По отношение на сезонните работници, те трябва да кандидатстват в схемата за сезонна работа. Онези, които искат да 
дойдат да посетят семейство, роднини, за туризъм, за краткосрочни бизнес посещения - те не се нуждаят от виза. Всеки, 
които иска да остане за срок повече от шест месеца, трябва да кандидатства за виза, каза още посланик Диксън. 
 
√ Пандемията спря електронните визи за Русия  
Издаването на електронни визи за влизане в Русия, което трябваше да стартира на 1 януари 2021 г., е спряно поради новата 
вълна от пандемията от коронавирусна инфекция, съобщава Интерфакс с позоваване на консулския отдел на руското 
министерство на външните работи. 
Издаването на електронни визи е спряно до второ нареждане от руското правителство, за да се предотврати 
разпространението на коронавируса в страната, отбелязва ведомството. 
Русия прие закон, който определя електронните визи като отделна категория на входните документи. Регистрацията им 
трябваше да започне на 1 януари 2021 година. В съответствие с установения списък гражданите на 52 държави, 
включително страните от Европейския съюз, имат възможност да кандидатстват за електронна виза. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Кои остават най-засегнатите райони от наводненията през последните дни? Кой и при какви условия може да 
получи финансова помощ от държавата?; 

- Как се следят нивата и състоянието на язовирите? Последна информация от Агенция по метрология и технически 
надзор; 

- Пристига и втората ваксина срещу COVID-19. Какво трябва да знаем?; 
- Старт на парламентарния сезон. Директно от Народното събрание за приоритетите на политическите сили; 
- Кога и при какви условия по-големите ученици ще се върнат в клас?; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Още наводнения и евакуирани хора. До къде ще стигне зимното бедствие. На живо от критичните точки; 
- Напрежение на „Дондуков" 2. Кои са възможните и кои са екзотичните идеи за изборите. Говори Даниела 

Дариткова от ГЕРБ; 
- Втората одобрена ваксина пристига у нас. Гостува вирусологът доцент Любомира Николаева – Гломб; 
- Обирджии в действие! За минути крадци опустошиха апартамента на възрастна жена. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Ударът е "засилил" колата на Милен Цветков с 66 км/час; 
в. Труд - Ако сте имали COVID-19, не се ваксинирайте; 
в. Телеграф - Съдят бандити и разделят скарани съпрузи онлайн; 
в. Монитор - Пандемията напомпа жителите в една десета от общините; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Ваксинират 250 екипа спешно да носят урните при болните; 
в. 24 часа - България се готви да приеме еврото от 2024 година; 
в. Труд - Първият срок свършва онлайн; 
в. Труд - Кабинетът на оръжие срещу зимата; 
в. Телеграф - Подвижни урни за хората в карантина; 
в. Телеграф - Студ и лед идват след потопа; 
в. Монитор - Извадиха седем деца от свлачище в Смолян; 
в. Монитор - С промяна в закона: гласуваме без бележка и с изтекла лична карта; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Симеон Дянков, бивш вицепремиер и финансов министър: Широка коалиция е работещата формула при 
кризи като сегашната. Идеологиите не вършат работа; 
в. Труд - Екатерина Захариева, вицепремиер и министър на външните работи на България, пред "Труд": Емоциите в 
Скопие и в София трябва да се успокоят, за да продължим напред; 
в. Телеграф - Диян Стаматов, директор на 119 СУ: Големите ученици в клас, след като учителите се ваксинират; 
в. Монитор - Атанас Димитров, зам.-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация: Три от десет 
ресторанта са фалирали; 
Водещи анализи 
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в. 24 часа - Над 600 000 българи получават емигрантски пари; 
в. Труд - Културният национализъм и защо ни е толкова нужен; 
в. Телеграф - Жертва и насилник очи в очи онлайн; 
в. Монитор - На село с чист въздух, пътища и интернет. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 13 януари 
София 

- От 09.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 ч. чрез видеоконферентна връзка ще се проведе редовно заседание на Министерски съвет. 
- От 13.40 ч. в Националния център по заразни и паразитни болести на бул. „Янко Сакъзов" № 26 министърът на 

здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по 
лекарствата маг. фармацевт Богдан Кирилов и председателят на Националния ваксинационен щаб проф. д-р 
Красимир Гигов ще дадат брифинг за получаването в склада на Бул Био на първата доставка от 2400 дози на 
ваксината срещу COVID-19, произведена от „Moderna". 

- От 14.30 ч. в зала 356 на Народното събрание Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения 
ще проведе заседание. 

- От 14.30 ч. в зала 232 на Народното събрание Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще проведе 
заседание. 

- От 14.30 ч. в зала 3 на Народното събрание Комисията по външна политика ще проведе заседание. 
- От 15.30 ч. в зала 134 на Народното събрание Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските 

фондове ще проведе заседание. 
- От 15.00 ч. ПП АБВ ще даде пресконференция в централата на партията на улица „Врабча" 23. 
- От 16.00 ч. чрез платформата ZOOM ще се проведе онлайн събитие на тема „Евроатлантическото партньорство и 

сигурността на 5G". 
- От 16.00 до 24.00 ч. на видеоплатформата www.neterra.tv/plus ще бъдат излъчени безплатно 16 документални и 

23 пълнометражни игрални български филма по повод Деня на българското кино. 
- От 18.30 ч. пред Съдебната палата ще се проведе протест с искане за оставки на главния прокурор Иван Гешев и 

на ВСС. 
- От 17.30 ч. в двора на къща-музей „Пейо К. Яворов" директорът на Националния литературен музей Атанас 

Капралов ще произнесе тържественото слово пред паметника на поета по повод 143 години от рождението му. 
- От 19.00 ч. на Голяма сцена в Театър „НАТФИЗ" ще се състои премиерата на „Посещението на старата дама" от 

Фридрих Дюренмат. 
*** 
Бургас 

- От 18.30 ч. в зала "Тончо Русев" в Дома на нефтохимика ще се състои благотворителният концерт „Да дарим 
възможност". 

- От 19.00 часа на сцената в зала "Тончо Русев" в обновената сграда на Културния дом на нефтохимика ще бъде 
поставен авторският концерт - спектакъл на Виктор Калев "Грамофонът". 

*** 
Стара Загора 

- От 10.00 ч. в храм „Света Троица" ще бъде отслужена Панихида от храмовото свещеничество в памет на загиналите 
български опълченци, руски воини и мирни граждани при повторното освобождение на града. 

 

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://www.neterra.tv/plus
http://bica-bg.org/?p=5966

