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Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
БНР 
 
√ Борисов се включва в церемония за влизането на България в агенция на ОИСР 
Министър-председателят Бойко Борисов ще участва в официалната онлайн церемония по случай присъединяването на 
България към Агенцията за ядрена енергия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). 
През настоящата година България става 34-ата страна членка на Агенцията, в която членуват държавите, опериращи почти 
90% от инсталираните ядрени мощности в света. 
Страната ни става равнопоставен участник в международно сътрудничество с фокус върху високите постижения на 
ядрената безопасност, технологиите, науката, законодателството и въпросите на околната среда и икономическия живот. 
По време на церемонията приветствия ще направят българският министър-председател Бойко Борисов, генералният 
секретар на ОИСР Анхел Гурия, генералният директор на Агенцията за ядрена енергия Уилям Магууд и министърът на 
енергетиката Теменужка Петкова. 
 
√ Собственици на заведения се срещат с министри, за да обсъдят подновяването на работата  
Собственици на ресторанти, нощни клубове и дискотеки имат срещи с ресорните министри, за да разговарят за 
възобновяването на работата на обектите и изплащането на средствата по мерките за държавна подкрепа.  
Вчера от бранша заплашиха с гражданско неподчинение и самоволно отваряне на заведенията след 31-ви януари, а 
здравният министър Костадин Ангелов заяви, че няма да се поддаде на натиск и заплахи. 
Представители на Асоциацията на заведенията в България и на Сдружението на заведенията се среща с министрите на 
здравеопазването, на икономиката, на туризма и на труда и социалната политика, за да разговарят за възможността да 
подновят работата си от февруари, съобщи за БНР Емил Коларов: 
"При всички случаи за нас отварянето началото на февруари е, така да се каже, от основните искания. Това, което 
задължително искаме, е в момента възможно най-бързо да се изплатят помощите на персоналите и да започне 
изплащането на компенсациите на фирмите." 
С цел да се потуши напрежението, от бранша излязоха с писмо до вицепремиера Томислав Дончев и ресорните министри, 
в което настояват от 1-и февруари да отворят обектите за хранене при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, 
нощните клубове да започнат работа от 12-и февруари, а компенсациите за персонала и за бизнеса да бъдат изплатени до 
31-ви януари 
 
√ Кр. Георгиева: Висока степен на несигурност за глобалните перспективи 
Ръководителят на Международния валутен фонд заяви в понеделник, че глобалната икономическа перспектива остава 
много несигурна предвид пандемията от коронавирус, докато нарастващото разминаване между богатите и бедните 
страни изисква от МВФ да намери повече ресурси, съобщава Ройтерс. 
Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева заяви пред репортери, че ново разпределение на собствената 
валута на МВФ, известна като "Специални права на тираж" (СПТ), ще даде на държавите повече фискално пространство за 
справяне със здравната криза и ще ускори преминаването към цифрова и зелена икономика. 
По време на напускащия поста си президент Доналд Тръмп, най-големият акционер на МВФ в лицето на САЩ, блокира 
подобен ход с аргумента, че ще предостави повече ресурси на по-богатите страни, тъй като разпределението ще бъде 
пропорционално на тяхното участие. 
Шведският финансов министър Магдалена Андерсон, новият председател на управителния комитет на МВФ, която говори 
на онлайн пресконференция задно с Кристалина Георгиева, заяви, че е ясно, че необходимостта от ликвидност остава 
голяма и тя ще се консултира със страните членки относно възможностите за разширяване на ликвидността. 
Георгиева пък заяви, че МВФ бързо е увеличил концесионното финансиране за развиващите се пазари и развиващите се 
икономики, включително чрез дарение от около 20 милиарда долара в съществуващите СПТ. Това ще продължи да играе 
важна роля, но са необходими допълнителни стъпки, каза още тя. 
"Ще продължи да бъде толкова важно, дори по-важно, за да можем да разширим капацитета си да подкрепяме страни, 
които са изостанали", посочи Георгиева. 
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Възможността за извършване на ново разпределение на СПТ - нещо подобно на печатането на пари от страна на 
централната банка - никога не е било изоставяно от членовете на МВФ, каза тя, добавяйки, че някои от тях продължават 
да обсъждат това като възможен ход. 
 
√ БНБ прогнозира спад на БВП на България с 4,4% през 2020 г. 
Очаква се икономически растеж от 3,7% за 2021 г. и от 3,6% през 2022 г 
Реалният брутен вътрешен продукт на България ще се понижи с 4,4% през 2020 г.,  което ще се определя главно от 
негативния принос на нетния износ и в по-малка степен от спад на частните инвестиции. 
Това показва базовият сценарий в последния доклад с макроикономически прогнози за декември на Българската народна 
банка. През септември БНБ прогнозира по-дълбок икономически спад с 5,5 на сто. 
Прогнозата на БНБ за основни макроикономически показатели е изготвена на базата на информация, публикувана към 22 
декември 2020 г., като са използвани допускания за развитието на международната конюнктура и за динамиката на цените 
на основни стокови групи на международните пазари към 11 декември 2020 г. 
Нарастването на броя на нови случаи на заразени с Covid-19 през последното тримесечие на 2020 г. доведе до повторно 
затягане на ограничителните мерки в другите страни от ЕС и в България, което ще засегне негативно икономическата 
активност през тримесечието, макар и в по-малка степен от мерките през пролетта на 2020 г., посочва БНБ. При изготвянето 
на прогнозата е направено допускане, че наложените през четвъртото тримесечие ограничителни мерки в другите страни 
от ЕС и в България ще бъдат удължени до края на първото тримесечие на 2021 г. 
Централната банка очаква фискалната политика да има силно изразено антициклично въздействие, като допринася 
положително за икономическата активност както чрез по-високия размер на разходите за правителствено потребление и 
инвестиции, така и чрез увеличените нетни трансфери към домакинствата. 
Положителен принос за реалния БВП през 2020 г. ще има и частното потребление, което според данните на НСИ показа 
значителна устойчивост през първите девет месеца на годината на фона на свиването на икономическата активност. 
В съответствие с допусканията за развитието на външната среда и за постепенно овладяване на пандемията през периода 
2021 – 2022 г., БНБ прогнозира икономическата активност да нарасне с 3,7% през 2021 г. и с 3,6% през 2022 г. и да достигне 
годишното си ниво отпреди пандемията през 2022 г. 
През септември обаче централната банка прогнозира по-силен икономически подем от 4,0% през 2021г.  и от 3,8% през 
2020 г. 
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БНБ очаква прогнозираното завръщане към растеж на реалния БВП през 2021 г. да се дължи най-вече на преминаването 
от отрицателен към положителен принос на нетния износ и на инвестициите в основен капитал, докато частното 
потребление ще продължи да бъде подкомпонентът с най-голям положителен принос за изменението на БВП през 
годината. 
Растежът на БВП през 2022 г. пък ще се определя най-вече от положителния принос на частното потребление и на 
инвестициите в основен капитал. 
БНБ очаква годишната инфлация да възлезе на 0,3% в края на 2020 г. (спрямо 3,1% в края на 2019 г.), след което да се 
ускори до 2,0% в края на 2021 г. главно поради нарастването на цената на петрола и повишаването на инфлацията при 
вътрешните цени на храните и на базисната инфлация, след което през 2022 г. да се забави до 0.9% в условията на 
стабилизиране на международните цени на основни суровини. 
Рисковете пред базисния сценарий на макроикономическата прогноза се оценяват в посока на по-голям спад на 
икономическата активност през 2020 г. и по-бавно последващо възстановяване през останалата част от прогнозния период. 
Най-съществен риск за реализиране на по-слаба икономическа активност спрямо базисния сценарий през целия прогнозен 
хоризонт представлява евентуалната невъзможност за ефективно овладяване на разпространението на Covid-19 в 
глобален мащаб и в България, показва последният анали на БНБ. Това би потиснало за по-дълъг период от прогнозираното 
външнотърговските потоци и разходите за потребление и инвестиции на домакинствата и фирмите. 
Рисковете пред реализирането на прогнозата за инфлацията се оценяват предимно като ориентирани в посока реализация 
на по-слаба инфлация и са свързани с възможността за по-ниска инфлация при енергийните продукти и при базисните 
компоненти на хармонизираният индекс на потребителските цени (HICP). 
Цялата макроикономическа прогноза на БНБ може да видите тук. 
 

 
 
√ ЕС обмисля емитиране на 7 и 30-годишни облигации за финансиране на програмата SURE 
Европейският съюз проучва сред инвеститорите възможността за емитиране на 7 и 30-годишни облигации за първата си 
дългова емисия за новата година, чрез която да се подкрепи финансовия инструмента SURE за временна подкрепа за 
смекчаване на рисковете от безработица при пандемията от Covid-19. 
Това съобщиха в понеделника три източника на агенция Ройтерс. 
През миналата седмица ЕК изпрати искане за предложения, което емитентите изпращат до инвестиционни банки, 
сигнализирайки за намерението си да излязат на дълговия пазар, съобщи информационната служба на Refinitiv за 
капиталовите пазари IFR. 
Говорители на Европейската комисия не отговориха веднага на искане за коментар от страна на Ройтерс. 
 
Investor.bg 
 
√ Отпускат над 3,7 млн. лева за щетите след наводненията 
Средствата се насочват към Костинброд, Лъки, Гоце Делчев и Столична община 
Малко над 3,7 млн. лева ще бъдат отпуснати на четири общини за покриване на щетите след наводненията. Това е решил 
Националният щаб за защита при наводнения, председателстван от вътрешният министър Христо Терзийски. Общините са 
Костинброд, Лъки, Гоце Делчев и Столична община. 

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_mac_for%D0%B5cast_2020_04_bg.pdf
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Предстои решението да бъде прието на заседание на Министерския съвет, каза на брифинг вътрешният министър Христо 
Терзийски. 
Общо 476 хил. лева се отпускат за щетите след срутището в село Дряново и пътя между селата Манастир и Крушево, които 
са в община Лъки.  
По искане на кмета на община Лъки са евакуирани няколко семейства, чиито жилища попадат в територията на срутването 
на земни маси, обясни още вътрешният министър. 
Няма таван на бюджета за наводненията. Годишно са предвидени 80 млн. лв. От тях 30% ще бъдат насочени към 
превантивна дейност, каза министърът. Той допълни, че няма срок за кандидатстване за средства за щети от наводнения.  
Освен общините заявки могат да подават министерствата и областните управители. 
Обилните валежи от последната седмица засегнаха редица населени места. Има отнесени автомобили и десетки 
наводнени къщи. Държавата спешно свика кризисен щаб, който да следи денонощно нивата на язовирите. 
 
√ Годишната инфлация в България се забави до 0,1% през декември 
В сравнение с ноември потребителските цени растат с 0,5%, отчете Националният статистически институт  
Месечната инфлация в България през декември е 0,5%, а на годишна база се наблюдава забавяне до 0,1%. Това отчита 
Националният статистически институт (НСИ). 
Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2020 г. спрямо същия период на 2019 г. е 1,7%. Припомняме, 
че през октомври годишната инфлация в България беше 0,8% и това беше най-ниската стойност на инфлация от декември 
2016 г. 
Инфлация, измерена чрез ИПЦ, по месеци 

 
Хармонизиран индекс на потребителските цени 
Според НСИ индексът на потребителските цени (ХИПЦ) на месечна база е 0,5%. Годишната инфлация за декември 2020 г. 
на годишна база е 0,0%. 
Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2020 г. спрямо същия период на 2019 г. е 1,2%. 
Повишението на инфлацията на месечна база се дължи на увеличението на цените за развлечения и култура - ръст от 4%, 
и на транспорта - с 2,5%. 
Статистиката отчита месечно увеличение в стоките и услугите в ресторанти и хотели с 0,4%. 
По данни на НСИ през декември най-голямо е намалението при облеклото и обувките - с 1,6%, следвано с 0,3% месечен 
спад при жилищното обзавеждане, домакинските уреди и принадлежности и обичайното поддържане на дома. 
С 0,1% са по-ниски цените при хранителните продукти, безалкохолните напитки, алкохолните напитки и тютюневите 
изделия и при здравеопазването, както и в цените за образование. 
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Цените за жилища, вода, електроенергия, газ и други горива остават на равнището от миналия месец. Няма месечна 
промяна и в цените за съобщения. 

 
Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК) 
Индексът на цените за малката кошница за декември в сравнение с месец по-рано е 100,1%, а от началото на годината 
(декември 2020 г. спрямо декември 2019 г.) е 102,0%. 
През декември 2020 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата за 
един месец са се увеличили с 0,5% при хранителните продукти, при нехранителните стоки са намалели с 0,5%, а при 
услугите остават на равнището от ноември. 
 
√ Конте оцеля след вот на доверие в долната камара на парламента 
Ако Конте беше загубил вота, щеше да бъде принуден да подаде оставка 
Италианският премиер Джузепе Конте спечели важния вот на доверие в Камарата на депутатите, от който зависеше 
оставането му на власт, след като миналата седмица един от по-малките му коалиционни партньори - партията „Вива 
Италия“ на Матео Ренци - излезе от правителството и предизвика политическа криза насред епидемията от коронавирус, 
предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс. 
Ако Конте беше загубил вота, щеше да бъде принуден да подаде оставка. 
След като Конте призова опозицията и независимите депутати да подкрепят правителството му, той спечели вота в долната 
камара с 321 на 259 гласа. Разликата, с която спечели, е по-голяма от очакваната и му осигури абсолютно мнозинство в 
629-местната камара. 
Във вторник на Конте му предстои по-трудно изпитание в горната камара, където кабинетът му имаше крехко мнозинство, 
дори още преди партията на Ренци да напусне коалицията. 
Напрежението между Ренци и Конте ескалира през последните седмици. Бившият министър-председател не е съгласен с 
плановете за разходване на парите от фонда за възстановяване, които Италия ще получи от ЕС. 
За Конте това е вторият път, когато ключов съюзник го изоставя. Той беше посочен за премиер през 2018 г., когато създаде 
коалиция с популисткото движение „Пет звезди“ и антиимигрантската „Лига“. Конте създаде втора коалиция на 
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следващата година, след като лидерът на „Лига“ Матео Салвини напусна алианса. Настоящата администрация на Конте е 
подкрепена още от „Пет звезди“ и лявоцентристката Демократическа партия. 
 
√ ЕС предлага цел за ваксиниране на 70% от населението до лятото 
Предложенията са част от новите препоръки, които не са задължителни за държавните членки 
Европейският съюз ще настоява държавите членки да следват целта за ваксиниране на най-малко 70% от населението на 
блока до това лято, съгласно последния проект с препоръки за борба с пандемията, който трябва да бъде публикуван във 
вторник. 
Европейската комисия също така ще се споразумее с държавите членки до края на този месец за протокол за 
ваксинационни сертификати, който може да бъде признат и използван от здравните системи в целия ЕС, както и да бъде 
разширен в световен мащаб в координация със Световната здравна организация “, съгласно проекта на документа, видян 
от Bloomberg. 
Такива сертификати могат да заменят карантините и изискванията за тестване, доказвайки, че „вече не сте високорискови 
за пътуване“. 
Проектът е политически документ, който все още подлежи на промени, докато не бъде официално приет във вторник. Той 
беше изготвен на фона на нарастването на заразените, което принуждава правителствата на ЕС да удължат мерките, 
предизвикващи рецесия. 
Лидерите на ЕС ще търсят начини да подобрят действията си на видеоконференция в четвъртък, на която ще обсъдят 
последните предложения на Комисията. Сред най-противоречивите въпроси е идеята за въвеждане на сертификати за 
ваксинация, което би позволило пътуването да се възобнови, поне за тези, които получат такъв. 
Идеята, която Комисията изглежда приема, отразява желанието на зависимите от туризма икономики като Гърция да 
спасят туристическия сезон през лятото. Страни като Франция обаче засега не са склонни да приемат използването на 
такива сертификати, тъй като изглежда това прави ваксинациите задължителни, в момент, когато те не са достъпни за 
всички поради ограничения в доставките. 
До март 2021 г. държавите членки трябва да са ваксинирали минимум 80% от здравните и социалните специалисти и хората 
над 80-годишна възраст“, а „до лятото на 2021 г. държавите членки трябва да са ваксинирали минимум 70% от 
населението, се посочва в документа от ЕК. 
Препоръките на Комисията, които не са задължителни за държавите членки, включват също разширяване на използването 
на бързи тестове, избягване на пътуванията, които не са спешни, докато епидемиологичната ситуация се подобри, замяна 
на общите забрани за пътуване с по-целенасочени мерки. 
Комисията също така ще помогне за по-голямо производство, както и за създаването на центрове за ваксинация и 
електронни системи за резервация за ваксинация. Предложенията отразяват загрижеността на държавите членки, че 
настоящият производствен капацитет за одобрените ваксини е недостатъчен. 
 
В. Дума 
 
√ Възстановяване от кризата - чак 2023 г. 
Експерти очакват следващото правителство да бъде сформирано от БСП 
Брутният вътрешен продукт на България ще достигне нивото си отпреди кризата през втората половина на 2022 г., а 
връщането към пълна заетост в икономиката ще се случи в края на 2023 г. Това прогнозират анализаторите на УниКредит 
Булбанк. Те обаче предупреждават, че рисковете пред прогнозата им са големи, тъй като всичко зависи от 
епидемиологични и политически фактори. 
Според експертите само висок дял на ваксинираните ще предотврати нови значителни ограничения през 2021 и 2022 г. 
В доклада се посочва, че е по-вероятно БСП да сформира следващото коалиционно правителство. Тогава експертите 
очакват, че е възможно левицата да премахне плоския данък, което би подкрепило ръста на БВП както в краткосрочен, 
така и в дългосрочен план, тъй като от това ще спечелят хората с ниски доходи. 
След като БВП се сви с около 5,5% през 2020 г., банката предвижда само частично възстановяване от 2,7% през тази година. 
Процесът на възстановяване ще стъпи на по-здрави основи едва през 2022 и 2023 г., когато се очаква ръстът на БВП да е 4-
5% годишно. 
"Очаква ни тежка зима. Основната причина за това е големият скок на заразените и починалите с коронавирус, което 
доведе до въвеждане на нови ограничителни мерки през ноември. Те са по-меки от приложените при първата вълна на 
пандемията, но вероятно ще останат в сила за по-дълго. Очакваме икономиката да се свие през четвъртото тримесечие на 
2020 г. и първото на 2021 г.", пише в доклада. По-сериозно разхлабване на ограниченията се очаква да започне през март. 
Анализаторите очакват БВП силно да нарасне през второто тримесечие на 2021 г., тъй като прякото влияние на пандемията 
върху икономиката ще отслабне, а продължаващите фискални стимули ще осигурят необходимата допълнителна 
подкрепа. Въпреки това потреблението в туризма и другите сектори, изложени в най-голяма степен на влиянието на 
пандемията, ще остане подтиснато, тъй като положителните ефекти от ваксинацията ще се нуждаят от време.  
Темповете, с които ще протича процесът на възстановяване на икономиката, ще зависят от продължителността и 
ефективността на кампанията за ваксинация на населението. Според експертите именно високият дял на ваксинираните 
ще предотврати необходимостта от нови значителни ограничения през зимата на 2021/22 г. 
В доклада се посочва още, че ГЕРБ вероятно ще остане най-голямата партия в новия парламент, но въпреки това по-
вероятно е БСП да сформира следващото коалиционно правителство. "БСП вероятно ще премахне плоския данък върху 
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доходите, което очакваме да подкрепи ръста на БВП както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, тъй като от това ще 
спечелят хората с ниски доходи", пише в анализа на Уникредит. 
 
√ Стоянка Балова: Да се променят сроковете, с които ще се заяви гласуване в подвижна урна 
Освен Законът за извънредното положение, регламентиращ гласуването на поставените под карантина, е редно да се 
промени малко и Изборният кодекс. В Изборния кодекс с подвижна избирателна кутия могат да гласуват само хората, 
които имат документ, например ТЕЛК решение. Има и 14-дневен срок преди изборите да се заяви в Общината гласуване в 
подвижна секция.  Поне този срок трябва да бъде „пипнат“, тъй като никой не може да гарантира, че в този срок и до самия 
изборен ден няма да се разболее от Covid-19. По този начин ще бъдат ограничени немалка част от самите избиратели. 
Това коментира в интервю за БНР Стоянка Балова, изпълнителен директор на Института за социална интеграция, който 
вече десет години наблюдава изборния процес у нас. 
Балова подчерта, че  аргументите на управляващите да не отварят за промени Изборния кодекс, не са съществени. 
В годините назад от 2014 година, когато беше изцяло приет и променен новият Изборен кодекс, до 2020 г. той е приет и 
допълван 19 пъти, посочи Балова.  Голяма част от промените са ставали непосредствено преди изборите, броени месеци 
преди изборния ден, подчерта тя в предаването „Преди всички“. По думите й  това винаги е пречело да се прави анализ 
на законодателството, тъй като то винаги е било променяно непосредствено преди изборите. 
Следва да се наблегне на обучението на членовете на секционните избирателни комисии. Ако до този момент е имало 
много малко резервни членове, то сега е необходимо да има повече кандидати за членове на комисии, които да преминат 
обучение, обясни още Стоянка Балова. Тя отбеляза, че дистанционното обучение на комисиите е вариант заради малкото 
време до датата на парламентарните избори. По думите ѝ може да се помисли и за електронна регистрация на 
наблюдатели и застъпници. 
 
√ ЕС и Китай разчистват пътя на инвестициите и пазарите 
Брюксел постига по-голяма автономия в геополитиката, а Пекин договори най-амбициозната сделка с трета страна 
Изминалата година бе всичко останало, но не и статична. Ключова за динамиката на международните отношения се оказа 
пандемията от КОВИД-19, която е категорично доказателство за обвързаността между държавите и тяхната дълбока 
зависимост една от друга. Световната икономика също бе и продължава да бъде подложена на изпитание - редица страни 
прогнозират рецесия и икономическото съживяване е сред главните приоритети на правителствата по света. Друг фактор, 
белязал хода на 2020г., е драстична и почти цялостна промяна на живота на човечеството. Ограничителните мерки, 
въведени от националните правителства, изцяло преобразиха живота ни такъв, какъвто го познаваме.  
На фона на тази песимистична на пръв поглед обстановка част от големите играчи успяха да положат основите на 
постепенното възстановяване и стабилизиране на икономиката и бизнеса.  
Изглежда, че отново големият победител в икономическата надпревара е Китай. Въпреки изпълнената с 
предизвикателства година, забележителни са несломимостта на духа на китайския народ и продължаващият подем на 
Китай като глобална сила. Много аспекти във вътрешната политика и в международната ангажираност на Поднебесната 
през 2020 г. могат да бъдат посочени и дискутирани, но фокусът ще бъде поставен върху икономическите аспекти.  
Последният успех на китайската външна политика бе финализирането на безпрецедентната мащабна сделка в сферата на 
търговията и инвестициите с ЕС. На 30 декември 2020 г., след 7-годишни преговори и в условия на враждебност, 
доминираща в американско-китайските отношения, ЕС и Китай успяха да сключат принципна сделка за търговия и 
инвестиции. Всеобхватното споразумение за инвестиции (Comprehensive Agreement on Investments) е най-амбициозното 
споразумение, което Китай някога е сключвал с трета страна. Това споразумение бе съгласувано между китайския 
президент Си Цзинпин и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския 
съвет Шарл Мишел и германския канцлер Ангела Меркел от името на председателството на Съвета на ЕС, както и френския 
президент Еманюел Макрон. Финализирането на принципното споразумение се случи в края на германското 
председателство на ЕС.  
Преговорите по мащабното споразумение между ЕС и Китай започнаха през 2013 г., като целта на споразумението бе да 
осигури на инвеститорите от двете страни предсказуем и дългосрочен достъп до пазарите на ЕС и Китай и също така да 
защити самите инвеститори и техните инвестиции. Въпреки, че в началото на декември положенията, свързани с достъпа 
до пазара и устойчивото развитие, бяха все още в процес на обсъждане, в крайна сметка германското председателство 
успя да завърши годината с огромен успех, извеждайки до край преговорния процес. Освен това изгледа, че ЕС искаше да 
се споразумее с Китай преди официалното встъпване в длъжност на новоизбрания президент на САЩ Джоузеф Байдън и 
неговата администрация. Анализатори сочат, че сред основните причини за стремежа към по-бързо финализиране на 
споразумението е желанието на ЕС и неговите лидери за повече автономия във вземането на политически решения спрямо 
Китай, а към момента най-вероятно ще се наблюдава приемственост на външната политика на САЩ към Китай.  
Независимо от спекулациите, сделката поражда големи очаквания за международната бизнес общност. След като 
споразумението бъде подписано и влезе в сила, очаква се то да замени съществуващите двустранни инвестиционни 
договори между 27-те държави-членки на ЕС и Китай, като значително ще засили инвестиционните връзки между ЕС и 
Китай. Китай е вторият по значение и важност търговски партньор на ЕС след САЩ, а ЕС е най-големият търговски партньор 
на Китай - с двустранна търговия на стойност около $650 милиарда през 2019 г. Колкото до размера на инвестициите, 
съотношението е приблизително следното: преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от ЕС към Китай достигат 140 млрд. 
евро, а ПЧИ от Китай към ЕС възлизат на около 120 млрд. евро. Съдбата на споразумението все още не е ясна - дали ще 
остане само на принципна договореност или ще бъде реализирано на практика. Но ако страните контрагенти приложат 
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споразумението на практика, то ще бъде ключов инструмент за увеличаване на инвестициите между държавите от ЕС и 
Китай. Експерти смятат, че и чуждестранните инвеститори, и местните компании ще се възползват от иновациите и от 
предимствата, които сделката ще закрепи в своите текстове. Към момента ЕС и Китай работят за финализиране на текста 
на споразумението. Очаква се споразумението да бъде подписано и ратифицирано през 2022 г. 
Ключови положения на договора 
До момента съществуващите двустранни споразумения между страните-членки на ЕС и Китай обхващат само 
инвестициите. С Всеобхватното споразумение ще се гарантира и достъп до самия пазар. Според изявление на пресцентъра 
на Еврокомисията Китай се ангажира с по-голямо ниво на пазарен достъп за инвеститорите от ЕС, както и да осигури 
справедливо отношение към европейските компании, за да се гарантира по-добра и по-справедлива конкуренция на тези 
компании в Китай, включително по отношение на държавните предприятия, прозрачността на субсидиите и правилата 
срещу принудителния трансфер на технологии. За първи път Китай се съгласи и с амбициозни клаузи, засягащи устойчивото 
развитие, включително поемайки ангажименти за принудителен труд и ратифициране на основните конвенции на 
Международната организация на труда (МОТ). В изявлението се казва още, че Китай е поел значителни ангажименти по 
отношение на производството, който е и най-важният сектор за инвестиции от ЕС в Китай. Това включва производство на 
електрически автомобили, химикали, телекомуникационно оборудване и медицинско оборудване и други. Китай също 
така поема ангажименти за инвестиции от ЕС в различни сектори на услугите като "облачни", финансови, екологични, 
частно здравеопазване, международен морски и въздушен транспорт. Според ЕК споразумението ще помогне за 
изравняване на условията за инвеститорите от ЕС, като установи много ясни правила за китайските държавни предприятия, 
прозрачност на субсидиите и забрана на принудителен трансфер на технологии и други изкривяващи практики. 
Договореността включва също препратки към екологичните и трудовите стандарти, както и към прилагането на Парижкото 
споразумение за изменението на климата. 
Класическата политика на ЕС в определяне отношенията с международните партньори се уповава на традиционните 
европейски принципи и ценности. Ето защо споразумение без гарантирането на спазването на тези ценности не би могло 
да бъде сключено, а незачитането на тези ценности би могло да се окаже препъни камък в бъдещите бизнес отношения 
между ЕС и Китай. По-конкретно става въпрос за трудовото право и принудителния труд. Както стана ясно, Китай се е 
ангажирал да работи по ратификацията на основните конвенции, които утвърждават международните стандарти на труда, 
както и се стремят да гарантират достоен труд за всички. 
Позицията на САЩ 
Вашингтон очаквано не погледна с добро око на новата инвестиционна сделка, тъй като нейното финализиране и 
реализиране би довело до съществени промени. Опасенията на Вашингтон са, че Пекин разширява своето влияние сред 
европейските партньори, а това би довело до нов вид конкуриране на икономическата арена. Освен това е възможно 
споразумението и развитието на отношенията ЕС-Китай да разклатят в определена степен отношенията ЕС-САЩ. При 
всички положения, готовността за бързо приключване на сделката от страна на ЕС и на Китай при една временно отслабена 
Америка, е ясен сигнал, че споразумението е с важен стратегически характер и за двете страни. Стъпването на Китай на 
европейска почва може да се разглежда и като един вид своеобразен реванш срещу САЩ, които пък се опитват да 
задържат своето влияние в азиатския регион и да пречат на амбициите на Китай в него. В своя защита европейските лидери 
изтъкват сключеното "Икономическо и търговско споразумение между Съединените Американски Щати и Народна 
Република Китай: първа фаза", влязло в сила 14 февруари 2020 г. To изисква структурни реформи и други промени в 
китайския икономически и търговски режим в областта на интелектуалната собственост, трансфера на технологии, 
селското стопанство, финансовите услуги и обменната валута. Според споразумението Китай се ангажира да направи 
значителни допълнителни покупки на американски стоки и услуги през следващите години. Но според статистиките до 
момента търговското споразумение, определено от Доналд Тръмп като изключително печелившо за САЩ, не дава 
прогнозираните резултати и печалби. Във връзка с това споразумение сега ЕС не изпитва угризения, че не се е допитал до 
американските партньори, така както Вашингтон сам защитава своите икономически интереси и не се допитва до своите 
европартньори преди да сключи изгодна за страната сделка.  
Успехите на Поднебесната 
Както вече споменахме, изминалата година несъмнено може да бъде определена като изключително успешна за Китай не 
само в икономически, но като цяло във външнополитически план. Напомням, че само месец и половина по-рано, на 15 
ноември бе подписано Регионалното всеобхватно икономическо споразумение (РВИС) между 10-те страни от АСЕАН и 
Китай, Япония, Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия. РВИС е безпрецедентно регионално споразумение за търговия,  
което включва разнообразна комбинация от развити, развиващи се и слабо развити икономики в региона. То ще обхване 
пазар от 2,2 млрд. души или почти 30% от световното население с общ БВП от $26,2 трилиона или около 30% от световния 
БВП и представлява близо 28% от световната търговия. Непосредствено след него Китай договаря и Всеобхватното 
споразумение за инвестиции с партньорите от ЕС. Тези мащабни икономически споразумения са свидетелство за 
увеличаващото се значение на Китай като надежден и търсен международен партньор. Китайската икономика единствена 
отбеляза ръст през изминалата година. Трудностите при сключването на тези споразумения донякъде бяха белязани и от 
факта, че Китай все още възприема себе си като развиваща се страна, въпреки че е втора икономическа сила в света. В свое 
интервю пред в. "Глобал Таймс" китайският външен министър Ван И подчертава, че Китай няма намерение да се състезава 
за хегемония и да се намесва във вътрешните работи на други страни, нито да изнася своята система на управление, да не 
говорим за надпревара за сфери на влияние. Китайската дипломация следва стратегия, от която печелят всички, което е 
напълно демонстрирано от 40-годишната история на развитие на реформи и отваряне на Китай.  
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Икономически живот 
 
√ 5,5% свиване на БВП, възстановяването зависи и от ваксинацията  
Публикуваме специалния раздел за България от последния тримесечен бюлетин на Булбанк 
Бяха обявени допълнителни мерки за фискална подкрепа с цел овладяване на последиците причинени от втората вълна 
на пандемията от коронавирусв края на 2020 г . Очакваме ранната фаза на процеса на възстановяване в България да 
протича малко по-слабо, отколкото в повечето страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) по две причини. 
Първо, България беше сред най-тежко засегнатите страни по време на втората вълна на пандемията. 
Второ, смяната на правителството, която очакваме след изборите за Народно събрание през пролетта ще доведе до по-
бавно разгръщане на програмата за възстановяване на ЕС ‘’Следващо поколение‘‘, както и до забавяне при някои 
инфраструктурни проекти, започнати при управлението на ГЕРБ. 
Все пак очакваме възстановяването на икономикатада се ускори през 2022 и 2023, след като здравната криза приключи и 
усвояването на средства по програмата ‘’Следващо поколение ‘‘набере скорост. 
 

 
 
След като БВП се сви с около 5.5% през 2020 г., нашият основен сценарий предвижда само частично възстановяване от 
2.7% тази година. Процесът на възстановяване ще стъпи на по-здрави основи през 2022 г. и 2023г., когато очакваме ръстът 
на БВП да се ускори до между 4% и 5% годишно. 
Очакваме БВП да достигне нивото си от преди кризата през втората половина на 2022. Връщане към пълна заетост 
икономиката вероятно ще достигне в края на 2023 г. 
Рисковете за нашия основен макроикономически сценарий са особено завишени. Това се дължи на факта, че пътя на 
икономиката през тази и следващата година ще зависи от смесица между епидемиологични (пътя на пандемията) и 
политически (изхода от предстоящите парламентарни избори) фактори. Очаква ни тежка зима. Основната причина за това 
е големият скок на заразените и починалите с коронавирус, което доведе до въвеждане на нови ограничителни мерки 
през ноември. Новите ограничения са по-меки, от приложените при първата вълна на пандемията, но вероятно ще останат 
в сила за по-дълго. 
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Очакваме икономиката да се свие през 4Q20 и 1Q21. Спадът в БВП ще бъде по-умерен, в сравнение с този при първата 
вълна на пандемията, защото някои сектори са изключени от ограниченията, включително и може би най-важно – 
промишлеността. По-сериозно разхлабване на ограниченията ще започне през март, когато очакваме кривата на 
пандемията да започне да изглежда по-обещаващо. Пролетта ще ограничи разпространението на вируса, подобно на това, 
което наблюдавахме презминалата година. 
Очакваме БВП силно да нарасне през второто тримесечие на 2021 г., тъй като прякото влияние на пандемията върху 
икономиката ще отслабне, а продължаващите фискални стимули ще осигурят необходимата допълнителна подкрепа. 
Въпреки това потреблението в туризма и другите сектори, изложени в най-голяма степен на влиянието на пандемията ще 
остане подтиснато, тъй като положителните ефекти от ваксинацията ще се нуждаят от време, за да се материализират, 
което ще накара много хора да продължат да са предпазливи в поведението си и да продължат да поддържат някаква 
форма на доброволно физическо дистанциране през лятото и есента на 2021 г. 
Темповете, с които ще протича процесът на възстановяване на икономиката ще зависят от продължителността и 
ефективността на кампанията за ваксинация на населението. Надяваме се, че делът на хората, желаещи да се ваксинират 
ще нарасне, тъй като информацията за ползите и рисковете от ваксините ще става все по-широко разпространена, като в 
същото време популярни обществени фигури от политиката, бизнеса и спорта ще се включат в широкомащабна кампания, 
в подкрепа на увеличаване дела на ваксинираните. Повишаването дела на ваксинираните от населението (близко до това 
минимално необходимо за постигането на колективен имунитет) ще предотврати необходимостта от нови значителни 
ограничения през зимата на 2021/22 г. 
Очакваме потребителските разходи да нараснат и моделът на потребление на домакинствата бавно да започне да се 
нормализира, което ще стимулира ръста на БВП през 4Q21 и по-нататък през 2022 г. 
Силата на възстановяването ще зависи от размера и ефективността на предприетите фискални стимули. Първоначално, 
фискалните стимули в България бяха по-скромни и бяха разгърнати с известно забавяне, в сравнение с повечето страни от 
ЦИЕ. В последствие размерът на фискалната подкрепа и прецизността при нейното насочване към домакинствата и 
фирмите от реалната икономика нарасна,като очакваме да е достигнал 3.2% от БВП за цялата 2020 г. 
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Тъй като България беше сред най-тежко засегнатите страни от втората вълна на пандемията, а в същото време е една от 
икономиките с най-големи резерви за допълнително разхлабване на фискалната политика, очакваме фискалната подкрепа 
да нарасне през тази година. Ако оценките ни се окажат точни, фискалната подкрепа ще нарасне до около 4.0% от БВП 
през 2021 г. В допълнение към това, правителството повиши заплатите в бюджетната сфера, пенсиите и някои социални 
плащания, което вероятно ще струва на бюджета допълнително увеличение на разходите със сума съответстваща н аоколо 
2.0% отБВП. Ръстът на разходите ще увеличи бюджетния дефицит на начислена основа до 5.6% от БВП през 2021г., при 
3.7% очакван дефицит през изминалата 2020 г., превръщайки България в единствената страна от ЦИЕ, където бюджетния 
дефицит се очаква да нарасне през тази година. 
Смятаме, че правителството ще започне да изтегля мерките за фискална подкрепа предпазливо и постепенно, едва след 
като е ясно, че възстановяването на икономиката вече е стъпило на по-здрава основа. Други икономики от ЦИЕ с по-слаби 
фискални позиции обаче ще трябва да започнат да изтеглят мерките за фискална подкрепа по-рано, започвайки може би 
от второто тримесечие на 2021 г., което вероятно ще се окаже в тежест на процеса на възстановяване. 
Коефициентът на безработица нарасна умерено, благодарение на мащабното прилагане на финансирани от 
правителството схеми за запазване на работните места. Данните налични до момента сочат, че резкият спад в общото 
количество отработени часове през 2Q20 и 3Q20 беше причинен основно от спада в отработените часове средно на един 
зает, а не поради голям спад в броя на работните места. Всъщност, коефициентът на безработица нарасна до само 5.9% 
през 2Q20 и 4.8% през 3Q20, от рекордно ниските нива от 4.2% и 3.7%, регистрирани през същия период година по-рано. 
Спадът в коефициента на заетост, който може да бъде обяснен основно със стреса на пазара на труда, предизвикан от 
пандемията и свързаното с това излизане от работната сила на част от обезкуражените, също спомогна за смекчаването 
на ръста в коефициента на безработица през второто и третото тримесечие на изминалата година. След увеличаване на 
коефициента на безработица до средно 5.4% за 2020 г., очакваме допълнително нарастване до средно 5.6% през 2021 г. 
След като бъдат достигнати нива на безработицата от над 6% през 4Q20 и 1Q21, ситуацията едва ли ще се подобри особено 
в хода на настоящата година, тъй като очакваме част от субсидираните в хода на пандемията работни места да се окажат 
ненужни, когато правителството започне да изтегля мерките за подкрепа на заетостта. 
Ускорението в ръста на БВП, което очакваме през 2022 г., вероятно ще помогне на икономиката да се върне към пълна 
заетост някъде в края на 2023 г. 
 
√ Декември 2022 г. - краен срок за паспортизация на сградите 
До декември 2022 година е срокът, в който сградите в страната трябва да имат изготвени технически паспорти и няма да 
има удължаване. 
Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев пред БНР. По думите 
му, ако след изтичането на крайния срок дадена сграда няма изготвен такъв паспорт, кметът на общината ще възложи 
изготвянето му, а собствениците ще трябва да заплатят процедурата. Това ще става по два начина –  за направения разход 
ще се изготви изпълнителен лист за събиране на вземането или с доброволно споразумяване със собствениците на 
сградите. 
Техническият паспорт е абсолютно необходим за експлоатацията на всяка една сграда, изтъква Йовев. Този документ 
обобщава информацията за изграждането ѝ, за въвеждането ѝ в експлоатация и за всички елементи от нейните технически 
характеристики – елементи на строежа, конструктивна устойчивост, пожарна безопасност и други. Той се изготвя, за да се 
установи устойчивостта на сградите и съоръженията и безопасността на обитаване и ползване на строежите, както и 
съответствието на характеристиките им с изискванията на действащите нормативни актове и необходимите мерки за 
тяхното подобряване. 
Според законодателните изисквания технически паспорт се съставя за новите строежи от 2007-ма година, както и след 
реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж. Все още е нисък обаче 
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процентът на съставените технически паспорти на съществуващите жилищни сгради, изградени преди 2007-ма година, 
отчете заместник-министър Йовев. 
От думите му става ясно, че министерството ще съдейства за набавяне на информация за сградите – държавна собственост, 
а документацията за жилищните сгради трябва да бъде потърсена в общините, където се съхранява. Почти няма 
неизвестна собственост на сгради или на самостоятелни обекти в тях, така че не се очаква да има затруднения в тази посока, 
коментира още зам. министърът. 
За всички въпроси и уточнения по детайлите на процеса на паспортизация  на сградите 
МРРБ планира да направи разяснителна кампания за всички въпроси и уточнения по детайлите на процеса на 
паспортизация на сградите. 
 
√ Ресторантьорите с ултиматум, готвят гражданско неподчинение  
Ресторантьорите у нас са готови да „играят ва банк“, заради продължаващите ограничения срещу тах, които не им 
позволяват да работят. Председателят на Българската асоциация на заведенията (БАЗ) Ричард Алибегов, публикува във 
фейсбук ултиматум към властите: 
„При 30 000 заведения в България има 10-20 случая. Ако до 2 седмици не се вземе решение за отваряне на нашия сектор, 
тъй като ние сме на последно място по заболеваемост в Европа, ние няма накъде да паднем повече – ще приложим 
италианския модел. Всички заведения ще отворят в един ден и ще работят оттук нататък. От един момент 
нататък вече няма какво да се губи. Повече няма да чакаме.“ 
Във фейсбук профила си асоциацията публикува и анкета, насочена към членовете: 
Днес ви питаме: Какви трябва да са следващите действия на затворените бизнеси, не само заведенията, ако щабът реши 
да удължи забраната за работа и след 31.01.? 
1. Организиране на национален протест. 
2. Обявяване на Гражданско неподчинение по примера на Италия. 
3. Национален протест, а ако исканията ни не бъдат удовлетворени, последващо отваряне на обектите по примера на 
Италия. 
4. Съгласяваме се да останем затворени, но ако изплатят компенсациите на всички до 31.01, и до същата дата има 
разписани и приети нови мерки за февруари. 
Анкетата е придружена и от колаж, вероятно провокиран от няколкото полицейски акции през последните дни срещу 
работещи след 22 часа заведения. 
Междувременно вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова анонсира пред БНТ, че предстои обсъждане 
на предложението ресторантите, по примера на хотелите, да отворят при капацитет от 50% и да работят от 6 часа сутринта 
до 22 часа, „ако епидемичната обстановка позволява това разхлабване на мерките”. 
Преди няколко дена стана ясно, че близо 30 процента от заведенията са пред фалит и най-вероятно няма да могат да 
продължат дейността си. 
 
√ Източно вето спря правилата на ЕК за зелено финансиране  
Анализът е от EURACTIV.com и EURACTIV.bg 
Европейската комисия е била принудена да отложи публикуването на подробни правила за прилагане на таксономията на 
ЕС за устойчиво финансиране заради заплахи от блокиране от страните-членки на Източна и Южна Европа. 
Комисията публикува проекта на правила за прилагане на 20 ноември, като нарече предложението “първият в света 
зелен списък на икономически дейности, насочени към насърчаване на частните инвестиции в зелената икономика”. 
Обществената консултация по проекта приключи на 18 декември с повече от 46 591 получени коментари и хиляди страници 
обратна връзка. В резултат на това окончателното предложение, което първоначално трябваше да бъде публикувано до 1 
януари, беше отложено без ясна индикация кога ще излезе. 
“В момента колегите оценяват обема и естеството на тази обратна връзка“, каза Даниел Шеридан Фери, говорител 
на Европейската комисия за банковото дело, финансовите услуги, данъчното облагане и митниците. 
“Целта е да се приеме делегираният акт възможно най-скоро, предвид големия брой отговори“, каза той пред 
EURACTIV, отказвайки да даде допълнителни подробности за очакваната дата на публикуване. 
Правилата целят да насочат частните инвеститори към екологично устойчиви компании, като определят подробни прагове 
на емисиите, определящи коя икономическа дейност може да се счита за “устойчива“. Други категории в таксономията 
включват “преходни“ и “стимулиращи“ икономически дейности. 
Европейската комисия се надява, че това ще даде яснота за това кои фирми са наистина устойчиви и ще предотврати 
порочната практика продукти да се представят за природосъобразни, т.нар. “зелен блясък”. Целта е да предоставят на 
инвеститорите ясни оперативни насоки за това кое е зелено и кое не. 
Газ: преходно гориво? 
Предложението предизвика напрежение сред източните и южните държави-членки на ЕС, които се оплакаха, че в проекта 
за насоки природният газ е не е отбелязан като преходен,  дори когато замества въглищата в производството на 
електроенергия. 
Полша беше най-критично настроена по отношение на проекта за делегиран акт на таксономията, заяви дипломат от ЕС, 
запознат с позицията на Варшава. 
На 18 декември, денят, в който публичната консултация приключи, група от 10 държави от ЕС представи  на Европейската 
комисия работен документ, в които изразява своите притеснения. 



 

13 

 

Съвместният документ “подчертава необходимостта да се поддържа възможността за използване на газ като 
преходно гориво“, а също така настоява за “възможността за използване на водород от различни енергийни източници“ 
– не само от възобновяеми източници, каза дипломатът пред EURACTIV. 
Документът беше подписан от България, Хърватия, Кипър, Чехия, Гърция, Унгария, Малта, Полша, Румъния и Словакия и 
изпратен до Европейската комисия една седмица след срещата на върха на ЕС, на която държавните ръководители се 
пазариха до късно през нощта за новата цел за климата за 2030 г. 
На тази среща на върха лидерите от източните страни от ЕС се бориха със зъби и нокти, за да утвърдят своя суверенитет 
при избора на своя собствен енергиен микс – включително природен газ – при изпълнение на новите климатични цели на 
блока. 
В своите заключения, съгласувани единодушно след нощта на напрегнати разговори, лидерите на ЕС потвърдиха този 
принцип, заявявайки, че признават правото на всяка държава “да вземе решение за своя енергиен микс и да избере най-
подходящите технологии за колективно постигане на целта за климата до 2030 г., включително преходни технологии като 
газ. “ 
Впоследствие изричното споменаване на газ в окончателното комюнике на срещата беше взето предвид от групата от 10 
държави, които заявиха, че исканията им са “в съответствие със заключенията на Европейския съвет през декември”, каза 
дипломатът. 
Риск от “зелен балон“ 
Изправена пред потенциално вето от блокиращо малцинство от държави-членки на блока, Европейската комисия беше 
принудена да отстъпи. 
Но проблемите на Комисията с таксономията на зелените финанси не идват само от 10-те страни, подписали документа. 
Почти всяка държава от ЕС или група по интереси са се оплакали от проекта, според добре запознат източник в Европейския 
парламент, който следи отблизо процеса. 
Едно такова оплакване идва от Германия, чието финансово министерство посочва, че само 2% от германските компании, 
търгуващи с борсовия индекс DAX, ще се считат за “устойчиви“, ако проектът на делегиран акт на Комисията се изпълни в 
сегашния си вид. 
Без повече нюанси в класификацията на компаниите, таксономията рискува да създаде “зелен балон“, който ще принуди 
инвеститорите да бързат да купуват акции от шепа фирми, които според правилата на ЕС са наистина “устойчиви“, 
предупреди министерството. 
Германски дипломати в Брюксел не потвърдиха или отрекоха предупреждението на финансовото министерство. 
Посланието обаче бе повторено и от Ив Мерш, представител на Люксембург в изпълнителния съвет на Европейската 
централна банка. 
“Има много индустрии, които не са нито чисти, нито мръсни и те също така набират финансиране на пазара“, каза 
Мерш, предупреждавайки за “известна пропаст между предвидената цел на [таксономията] и нейната практическа 
използваемост“. 
“Не мисля, че можем да спрем изменението на климата, като задушим цели сектори на икономиката“, предупреди 
Мерш, като обърна внимание, че таксономията генерира “неустойчив зелен балон, отделен от основните данни“. 
Сега Европейската комисия е заета да преработи предложението си и ще представи актуализиран проект на националните 
представители на ЕС по време на среща на експертната група по устойчиво финансиране, насрочена за 26 януари. 
След това окончателният вариант на документа може да бъде публикуван  между края на януари и средата на февруари, 
разбира EURACTIV. Тогава страните от ЕС ще бъдат изправени пред избор: или приемат проекта без промени, или го 
отхвърлят. 
Опозиция в парламента 
Ако обаче Европейската комисия успее да преодолее съпротивата на държавите-членки, тя ще трябва да убеди 
Европейския парламент, който също има право на вето. 
В Парламента също има опозиция. През октомври междупартийна група от 51 евродепутати от източните държави-членки 
на ЕС написа писмо до Комисията, призовавайки таксономията да осигури статут на “преходно гориво“ за най-ефективните 
газови технологии. 
“Ако критериите за технически скрининг на таксономията изключат съвременното производство на газ като 
преходно, като определят неосъществими ограничения, общите разходи за енергийната трансформация ще бъдат 
увеличени в много региони, които трябва да се откажат от въглищата “, пишат евродепутатите. 
“Високоефективното производство на газ може да изиграе важна роля за балансирането на мрежата, а централите 
на газ могат да подобрят качеството на въздуха в градовете в ЕС“, казаха евродепутатите. “Поради това призоваваме 
Комисията да признае значителната регионална чувствителност в цяла Европа по темата за таксономията“. 
Сред 51-те подписали се бяха мнозинство евродепутатите от дясноцентристката Европейска народна партия (ЕНП) и 
европейските консерватори и реформисти (ECR), включително висши фигури като бившия полски премиер Йежи Бузек. Но 
тя включваше и евродепутати социалисти като бившия румънски президент Траян Бъсеску, както и няколко центристи като 
Ондржей Кнотек и Клотилде Арманд (“Обнови Европа”). 
Критиките валят и от зелени и левичари, които твърдят, че проектът е твърде плах, особено когато става въпрос за 
насърчаване на инвестиции в зелено земеделие. 
Според  добре запознат парламентарен източник рискът е, че Европарламентът също отхвърля проекта. Двете комисии, 
отговарящи за таксономията – комисиите по околна среда и икономически въпроси – са близо до осигуряване на 
мнозинство за отхвърляне на предложението, каза източникът. 
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Седемдесет и един гласа са необходими, за да се приеме или отхвърли предложението, а вече има 65 евродепутати, които 
се изразиха против проекта на делегиран акт за таксономия, каза източникът, предполагайки, че прагът от 71 ще бъде 
лесно достигнат. 
“Най-лошият сценарий е, ако проектът бъде отхвърлен“, каза източникът, предупреждавайки, че това “ще повлияе на 
таксономията още в зародиш“. 
 
БНТ 
 
√ Възможно е ресторантите да отворят от 1 февруари  
Обсъжда се отваряне на ресторантите у нас от 1 февруари, съобщи за БНТ министърът на туризма Марияна Николова. По 
думите ѝ вариант за работа на ресторантите, които са извън хотелите, е това да става с 50% от техния капацитет и с 
предварителни резервации. От бранша обаче заплашиха с едновременно протестно отваряне по примера на Италия, ако 
няма яснота в сроковете и мерките. 
Вчера отварянето на ресторантите беше широко коментирана тема. Социалният министър Деница Сачева съобщи, че се 
обсъжда стъпково отваряне на ресторантите - първо в зимните курорти, а едва след средата на февруари е вероятно да 
бъдат отворени за посещения и ресторантите в големите градове. 
Ресторантьорите реагираха гневно.Те заявиха, че чашата на търпението им вече прелива. От браншовата асоциация на 
заведенията заявиха, че при отказ от разхлабване на мерките за бранша след 1 февруари е възможно в знак на протест 
ресторантите да отворят без разрешение. От края на ноември заведенията за хранене могат да предлагат само доставки 
или взимане на храна от място. 
Здравният министър Костадин Ангелов коментира, че в момента браншът не е приоритетен, а най-важни са 
здравеопазването, образованието и спорта.И че една война не се печели със заплахи. 
Министърът на туризма Мариана Николова съобщи, че ресторантьорите и хотелиерите са най-силно засегнати от 
пандемията. Затова се обсъжда от 1 февруари отваряне на заведенията, като ще бъдат спазени определени изисквания, 
като например да се ползва 50% от капацитета им. 
"Има предложения за предварителна резервация в самото заведение, но не всички заведения го позволяват, както и 
задължителното метър и половина разстояние между масите и пълна дезинфекция и почистване на масите", заяви 
министърът на туризма Мариана Николова. 
Социалният министър Деница Сачева съобщи, че правителството обсъжда "стъпково отваряне" на ресторанти в курортите, 
но засега не и извън тях. Едва след средата на февруари е вероятно да се отворят ресторантите в големите градове. 
От Асоциацията на заведенията заплашиха, че при отказ от сваляне на мерките след 1 февруари ресторантите ще отворят 
без разрешение. 
"Очакваме всеки ден и нищо не се случва. Явно търпението на някои колеги се изчерпва", заяви Емил Коларов от 
Сдружение на заведенията. 
"Ние настояваме първо да ни бъдат изплатени всички компенсации до края на месеца. защото след последното затваряне, 
вече 3 месеца, никой не е взел една стотинка - нито персонал, нито работодатели. Второ - искаме точни дати, в които да 
отворят всички заведения, без дискриминация и без разделяне на нощни, дневни, курортни градове", заяви Евгени 
Зумпалов от Сдружение на заведенията. 
Здравният министър Костадин Ангелов коментира заканите на ресторантьорите да отворят от 1 февруари, че една война 
не се печели със заплахи и че правителството има приоритети. 
"Нашите приоритети са образование, здравеопазване, спорт. Ресторантьори и хотелиери със сигурност са много 
важен бранш, но те не са наш приоритет в момента", коментира Ангелов. 
Предложенията за евентуално поетапно отваряне на ресторантите ще се обсъждат и с Националния оперативен щаб. Днес 
министърът на туризма ще се срещне с представители на браншовата асоциация. 
 
√ До 31 януари е срокът пчеларите да се регистрират в електронната платформа за пръскания  
До 31 януари всички пчелари и земеделски производители трябва да се регистрират в електронната платформа за 
оповестяване на пръсканията за растителна защита и дезинфекция. Тя се поддържа от Българската агенция по храните, а 
целта й е по-бързото уведомяване на собствениците на пчелини за предстоящите третирания. 
Русенските пчелари обаче са скептични, че така ще спрат нерегламентираните пръскания.  
За пчеларите най-сериозният проблем си остава нерегламентираното пръскане с пестициди на земеделските площи, което 
води до унищожение на пчелните семейства. 
Само през май на 2019-а в Агенцията по храните имаше над 40 сигнала за измрели пчели в 10 области в страната. От 1 март 
тази година оповестяването за предстоящото третиране вече няма да се извършва чрез кметовете на населените места, а 
новата електронна платформа ще изпраща автоматично SМS-и до собствениците на пчелини. 
Според дългогодишния пчелар Иван Кънев и колегите му обаче, това няма да спаси отравянето на пчелите, а ще реши 
проблема само на земеделските производители. 
Вече няма да ходят да пускат писма, а ще го правят електронно. Това в никакъв случай няма да реши проблемите на 
пчеларите относно нерегламентираните пръскания. Аз участвах в разработването на промените в наредбата, но 
трудът ни отиде на кино, защото нашата идея беше да има превенция, проверки, контрол, казва Иван Кънев.  
Пчеларите са настоявали за нормативни промени, с които да се регламентират часови пояси за пръскане с различните 
препарати, но те не са били приети. 
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Най-вече тези, които унищожават насекомите да бъдат от изгрев слънце плюс 2 часа максимум, съответно от 1 час 
преди залез, обяснява Кънев. 
Независимо от това, пчеларите в Русенско ще се регистрират в електронната платформа, тъй като това ще остане 
единственият начин за оповестяване на пръсканията. 
Те се надяват и на по-добри добиви тази година, тъй като миналогодишните в почти цялата страна са били 3,5 кг от кошер 
при средно 17,5 кг. Затова пък пчеларството се оказа един от малкото браншове с положителен ефект от пандемията 
заради лечебните свойства на меда. 
На тази база се повиши търсенето на пчелните продукти, едва ли не като някакви панацеи. На база на слабата 
минала година всички мои колеги, които са с по-малко кошери, им свърши продукцията, допълва Кънев. 
Цената на меда на едро е скочила от 3,80 на 5,50 лв. на килограм, но на дребно няма да се вдига, категорични са русенските 
производители. 
 
24 часа 
 
√ От лятото на 2024 г. заплати и цени в евро  
Въвеждането му няма да стане отведнъж, ще има месеци наред, в които ще важи заедно с лева 
През 2024 г., най-вероятно в някой от петъците на трите летни месеца, България ще приеме еврото. Това са очакванията 
ва финансовия министър Кирил Ананиев и управителя на БНБ Димитър Радев. Но има и риск пандемия да отмести във 
времето това. Но така или иначе има обозрим срок, в който еврото ще дойде и в България. А за тези, които се чудят какво 
да правят, експертите са категорични - да не бързат да обръщат левове в евро. Загубите от такива операции, ако например 
става въпрос за депозит, ще дойдат най-напред от развалянето на договора и след това от курсовите разлики, а и в момента 
лихвите са по-благоприятни за левови депозити, отколкото за такива в евро. 
Опасенията за 
обменния курс 
лев-евро 
вече бяха 
елиминирани 
с решение на парламента, че България въвежда евровалутата при сегашния курс. Преди дни министър Ананиев обяви и, 
че България има национален план за въвеждане на еврото. Очаква се най-напред да се започне с постепенно превръщане 
на заплати, пенсии и други доходи от едната валута в другата. Процесът ще трае различно в зависимост от организацията, 
която ще си създадат работодателите. Но при всички случаи ще има дата, от която всеки зает ще получава заплата, пенсия, 
хонорар в евро. И ако доходът му е бил примерно 2000 лв., ще стане 1020,4 евро. Ще има период, в който левът и еврото 
ще важат паралелно. Причината е, че не е възможно над 21 млрд. лева, колкото в момента са парите в обращение, да се 
превърнат автоматично в евро. 
БНБ ще подхожда 
по същия начин, 
както при 
изваждането 
на банкнота 
или монета 
от оборот 
Най-пресен пример е хартиената двулевка - монетата със същия номинал бе пусната през декември 2018 г., а 
банкнотата от 2 лева ще престане да е платежно средство от 1 януари тази година. Тоест в продължение на две години се 
използваха и монети, и хатиени двулевки. Поради това, когато се установи, че почти няма левове в обращение, ще бъдат 
обявени дати за обмяната им за евро в централната банка. 
Относно цените опитът на повечето държави, които са минали по този път, показва, че еврото не се отразява на 
инфлацията. Първоначално има опити за вдигане на цени чрез закръгляне, но това издържа едва няколко седмици. 
Причината е, че в такъв момент редица търговци искат да печелят повече клиенти и предлагат стоката или услугата на 
досегашните си цени, превърнати в евро без никакви корекции. Има и такива, които ще опитат дори да предложат по-
евтини стоки, за да се наложат на пазара. Така към края на първия месец се очаква поскъпването, причинено от замяната 
на лева с евро, да спадне под 1%, а към края на първата година да е под 0,5%. 
От няколко години БНБ определя основния лихвен процент на 0%. Така че чувствително спадане на цената на кредитите 
не може да се очаква с въвеждането на еврото. У нас в момента потребителският заем в левове е с годишна лихва средно 
от близо 8%, което е колкото в Германия. При жилищните заеми в еврозоната годишните лихви варират между 1,08 и 5,1% 
в различните държави. У нас те паднаха и под 3%. Поне до момента разликите 
не са толкова 
съществени, за да 
се преминава 
директно към 
теглене на 
ипотеки в евро 
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Във всеки договор за ипотечен заем има текст, според който кредитът се превалутира. Що се отнася до цените на имотите, 
те се обявяват в еврo oт мнoгo гoдини. Oт тaзи глeднa тoчкa няма да има промени на този пазар. 
Поскъпване на имотите, съвпадащо по време с приемането на еврото, може да дойде от повишеното търсене. Експерти 
допускат, че въпреки предупрежденията ще има хора, които ще обменят усилено валута, а други, за да съхранят 
спестяванията си, ще инвестират в имот. За най-големите скептици се предлагат и други опции за защита на левовите им 
спестявания. Една от популярните възможности може да е превалутиране в долари или швейцарски франкове. Опитни 
финансисти обаче съветват да не се прибягва до такива операции без консултация и застраховка, тъй като загубите при 
валутни колебания могат да бъдат значителни.  
Златото винаги е алтернатива за спестяванията. Загуби и при него обаче също са възможни, тъй като то е борсова стока. 
Покупка на акции, деноминирани в чужда валута, също може да предложи защита от промени на валутния курс евро-лев, 
но при тях рисковете от загуби са най-високи. 
Основните предимства от въвеждането на еврото, които повечето експерти посочват, са няколко. По-ниски ще са 
трансакционните и административните разходи поради това, че ще бъдат спестени пари за обмяна на левове в евро, както 
и част от разходите за водене на отчетност в евро. Предполагаемо, но не сигурно 
постепенно 
понижение на 
лихви по кредити 
и по държавен дълг. 
България ще стане част от общата система за гарантиране на влоговете, ще има и подобър имидж пред инвеститорите. 
Сред основните недостатъци, освен първоначалното увеличаване на инфлацията, е това, че България като част от 
еврозоната може да стане по-податлива на външни шокове, като например спекулативен приток на капитали, инфлация, 
бюджетни проблеми, загуба на конкурентоспособност. Влизането ни означава по-високи разходи за банките, които трябва 
да плащат такси за надзора от ЕЦБ. 
Приемането на еврото ще натовари и бюджета с еднократни първоначални разходи по логистика, сигурност, 
информационна кампания, промяна на договори, промяна на информационни системи и други. 
 
Мениджър 
 
√ Обнародваха промените в правилата за работа на енергийната борса  
В петъчния брой на "Държавен вестник" са обнародвани промените в правилата за работа на организиран борсов пазар 
на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ), съобщиха от Българската независима енергийна борса /БНЕБ/.  
Основните изменения предвиждат БНЕБ да има възможност временно да преустановява работата на един от екраните за 
търговия на сегмента Двустранни договори. Съгласно промените, приети от Комисията за енергийно и водно регулиране 
/КЕВР/, енергийната борса може временно да преустанови функционирането на ЕСТ-ДД (електронната система за търговия 
- двустранни договори) по отношение на някой от екраните за търговия, част от пазарен сегмент "Двустранни договори". 
Това може да се случи при липса на ликвидност или по друга причина. По силата на новата разпоредба иницииране на 
преустановяване на функционирането на съответния екран на ЕСТ-ДД може да се предприеме от оператора след решение 
на борсовия съвет към БНЕБ ЕАД.  
Операторът е длъжен да уведоми всички търговски участници и да публикува съобщение на интернет страницата си 
относно преустановяването на функционирането на съответния екран на ЕСТ-ДД, като предостави мотиви и посочи 
началния и крайния срок за преустановяването. Функционирането на съответния екран на ЕСТ-ДД се възстановява в първия 
работен ден след изтичане на периода, за който функционирането е преустановено.  
Според КЕВР по този начин ще премахнат рисковете пред БНЕБ ЕАД и търговските участници, породени от липсата на 
ликвидност на съответния екран за търговия или от друга важна причина, налагаща временно преустановяване на 
търговията. Регулаторът счита, че по този начин ще има по-голяма яснота и сигурност в отношенията между търговците 
участници, както и между тях и оператора на организирания борсов пазар на електрическа енергия.  
Промените на правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия са в сила от 15 януари, се посочва 
още в съобщението.  
 
√ "Юнайтед медия" става собственик и на вестниците "Телеграф" и "Монитор" 
С още една сделка, разрешена от КЗК, "Юнайтед Медия" ще е новият собственик и на издания, свързвани с Делян Пеевски. 
По-рано вчера стана ясно, че КЗК е разрешила придобиването на "Нова Броудкастинг Груп" от същата компания, която пък 
е част от "Юнайтед Груп", притежаващ Vivacom. 
Kомисията за защита на конкуренцията e дала разрешение на „Юнайтед Медия“ С.а.р.л., Люксембург да придобие 
едноличен контрол върху „Вестник Телеграф“ ЕООД и съвместен върху „Издателска къща Борба“ АД .  Вестник Телеграф” 
ЕООД издава вестниците „Телеграф”, „Монитор”, „Политика”, „МАЧ Телеграф” и „Еuropost и поддържа интернет сайтове 
към тях . Издателска къща Борба“ АД, която издава едноименния вестник във Велико Търново също е под контрола 
на „Вестник Телеграф“ ЕООД . 
Предвид паралелното производство по преписка № КЗК/883/2020 г. за придобиване на едноличен контрол от страна на 
„Юнайтед Медия“ С.а.р.л., Люксембург върху „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД и дъщерните му дружества, КЗК е разгледала 
и осъществяваната от Групата Нова дейност, за да открои пазарите, върху които концентрацията ще окаже въздействие. 
Установено е, че "сделката ще доведе до хоризонтално припокриване на пазарите на интернет и на печатна реклама в 
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страната.", става ясно от оповестеното решение. Комисията анализирала и вертикалните ефекти на тези пазари с пазара 
на мобилни телекомуникационни услуги, на който оперира придобиващата контрол група. 
Предвид липсата на водещи пазарни позиции на участниците в концентрацията на пазарите на интернет и печатна 
реклама, както и на БТК при предоставянето на мобилни телекомуникационни услуги и отсъствието на 
телекомуникационния сектор сред водещите рекламодатели, Комисията прие, че нотифицираната сделка не води до 
антиконкурентни хоризонтални и вертикални ефекти. Реализирането на концентрацията е основно в насока разширяване 
и диверсификация на продуктовото портфолио на „Юнайтед груп“ в България. 
Подробно с решението на КЗК за тази сделка можете да се запознаете тук. 
 
√ Софийският районен съд обяви за незаконен ареста на Пламен Бобоков  
Софийският районен съд обяви за незаконен 24-часовия арест на бизнесмена Пламен Бобоков, предава БНР. Той беше 
задържан на 9 юли миналата година - малко след като прокурори и служители на Бюрото за защита на свидетели към 
главния прокурор влязоха в сградата на президентската администрация.  
Арестът на Бобоков беше по досъдебно производство, по което обвиняем и също е задържан за 24 часа беше 
президентският секретар Пламен Узунов. Двамата се разследват за престъпен сговор, за търговия с влияние и 
престъпления по служба, уронили престижа на президентската институция. Подбуден от Бобоков, Узунов го снабдявал с 
информация за ситуацията в Либия и Украйна. Част от данните били от официалния бюлетин на БТА. 
Според съдия Яна Димитрова задържането на разследвания и за аферата с опасния боклук Пламен Бобоков е било 
немотивирано, незаконосъобразно и постановено в разрез с гаранциите срещу произвол, дадени от Европейската 
конвенция за защита на правата на човека. Налице било и извънпроцесуално съгласуване на задържането между полиция 
и прокуратура, което, смята магистратът, е порочно. 
На 9 юли с белезници от "Дондуков" 2 беше изведен, но по друго дело, и съветника на държавния глава по въпросите на 
националната сигурност Илия Милушев. Миналия ноември друг състав на Софийския районен съд обяви за незаконна и 
неговата полицейска заповед за арест.   
 
√ В прехода към чиста икономика ЕК търси съчетание на устойчивост и естетика 
Европейската комисия постави вчера началото на проекта "Баухаус" в областта на икономиката, опазването на природата 
и развитието на културата със съчетаване на дизайн, устойчивост, достъпност и инвестиции в прехода за чиста икономика. 
Проектът има за цел определянето на най-неотложните нужди и предизвикателства, се отбелязва в съобщението на 
комисията. Цитирана е председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, която заявява, че за успеха на проекта са нужни всички 
творчески умове - дизайнери, хора на изкуството, учени, архитекти и граждани. Еврокомисарят по иновациите, научните 
изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел допълва, че целта е ускорение на природосъобразния 
преход със съчетаването на устойчивостта и естетиката. 
С изграждането на мост между света на изкуството и културата от една страна, и света на науката и технологиите от друга, 
стремежът ни ще бъде да осигурим участие на нашите хора на изкуството, студенти, архитекти, инженери, академични 
среди, новатори, казва тя. "Баухаус" е творческа инициатива, която разчупва границите между науката и технологиите, 
изкуството, културата и социалното приобщаване, пояснява комисията. Допълва се, че целта е да се даде възможност за 
намиране на решения на всекидневните задачи. 
 
√ Жена ще оглави Парижката борса за първи път в историята  
Делфин д'Амарци ще стане първата жена, начело на Парижката борса, откакто тя съществува - т.е. от началото на 18 век 
насам. Това съобщи в понеделник Euronext NV, паневропейска фондова борса с клонове в Париж, Амстердам, Брюксел, 
Дъблин, Лисабон и Осло, предава ТАСС.   
Тя е назначена за президент и главен изпълнителен директор на Euronext Париж и член на управителния съвет на Euronext 
и ще встъпи в длъжност на 15 март 2021 г., се казва в изявлението. Решението предстои да бъде одобрено от общото 
събрание на акционерите на Euronext, както и от френския регулатор на борсата.  
Делфин д'Амарци е на 47 години. Завършила е престижното френско Национално училище по администрация. След 
завършване на обучението си тя заема важни длъжности във френската публична администрация, по-специално директор 
на държавната хазна. През 2007-2009 г. е била финансов съветник на правителството на Франсоа Фийон. Като част от тази 
дейност тя разработи защитни мерки за Франция по време на глобалното финансово влошаване, причинено от ипотечната 
криза в САЩ.  
Понастоящем тя заема втората по важност позиция в онлайн банкирането на Orange Bank като делегиран изпълнителен 
директор. Д'Амарци е специалист по развитието на капиталовите пазари и европейското финансово регулиране. Начело 
на Парижката борса тя ще замени Антъни Атия, сега назначен в Euronext като ръководител на първични пазари и операции 
след договаряне.  
Новите назначения бяха направени по време, когато Euronext значително разширява обхвата си на дейност. През 2019 г. 
операторът вече е придобил фондовата борса в Осло и се готви да придобие италианската фондова борса през първата 
половина на тази година.  
 
 
 
 

http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300059172
https://tass.ru/ekonomika/10483659
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√ Последен ден на Тръмп в Белия дом: Центърът на Вашингтон прилича на укрепен лагер  
Днес е последният ден от мандата на американския президент Доналд Тръмп. Утре сутринта той ще отпътува от столицата 
Вашингтон за имението си в Мар-а-Лаго, щата Флорида, преди встъпването в длъжност на избрания за негов наследник на 
поста Джо Байдън. 
48 часа преди церемонията по полагането на клетва от Байдън, центърът на Вашингтон приличаше на укрепен лагер, 
отбелязва Франс прес. 
Хиляди бойци от Национална гвардия вече патрулират по улиците на американската столица. Утре броят им ще достигне 
25 хиляди. Националната гвардия ще охранява обширната "червена зона", простираща се от Капитолия, където новият 
президент и вицепрезидент на САЩ, Джо Байдън и Камала Харис, ще положат клетва, до Белия дом. 
Улиците на Вашингтон бяха празни вчера - Денят на Мартин Лутър Кинг. По традиция на този официален празник, почитащ 
паметта на убития борец за граждански права, много американци се посвещават на доброволческа дейност, отбелязва 
АФП. 
Това "е подходящ начин за излекуваме, обединим и възстановим тази страна, която обичаме", написа в Туитър Байдън. 
Той си е поставил за цел да помири американците, дълбоко разделени след управлението на Тръмп. 
Вчера сутринта Байдън се включи в раздаване на храна от благотворителна организация във Филаделфия, щата 
Пенсилвания. Камала Харис и съпругът й Дъг Емхоф направиха същото в беден квартал на Вашингтон. 
В столицата, въоръжени войници и полицаи пред бронирани автомобили замениха обичайните зяпачи. Обикновено 
натоварени улици са блокирани с бетонни заграждения. 
Най-малко двама въоръжени цивилни бяха задържани през последните дни край "червената зона", информира БТА. 
Вашингтон остава травмиран от щурма на Капитолия на 6 януари, когато привърженици на Тръмп нахлуха в Конгреса, за 
да се опитат да попречат на формалната процедура по потвърждаването на изборната победа на Байдън. На близо 70 
човека вече бяха повдигнати обвинения заради ролята им в насилието, което струва живота на петима души. Сред тях са 
бивши и настоящи представители на силите за сигурност. 
За да гарантира, че бойците от Националната гвардия, разположени във Вашингтон, не представляват риск за сигурността, 
ФБР проверява тяхното минало. 
Заради подстрекателската си роля за размириците Тръмп стана първият президент в историята на САЩ, подложен два пъти 
на импийчмънт. Предстои процес срещу него в Сената. 
Последното проучване на общественото мнение преди края на мандата на президента е неблагоприятно за него. 
Проведено от института "Галъп", то показва само 34 процента одобрение за Тръмп. Рейтингът му е на най-ниското си 
равнище за тези четири години. Тръмп влезе в Белия дом с 45 на сто одобрение - дял, който се повиши до 49 процента в 
началото на миналата година. 
Според американски медии през последния ден от мандата си 45-ият президент на САЩ ще помилва или замени 
присъдите на стотина души. 
 
√ Петролът поскъпна в ранната търговия  
Петролът се търгува смесено в ранната търговия във вторник, като оптимизмът около пакета от икономически стимули в 
САЩ се бори с опасенията, свързани нарастващият брой ограничителни мери срещу разпространение на коронавируса по 
света, пише Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,28 долара, или 0,51%  до 55,03 долара за барел. 
Aмериканският лек суров петрол WTI се задържа на ниво от  52.27 долара за барел, тъй като пазарите в САЩ останаха 
затворени за Националният ден на Мартин Лутър Кинг. 
Инвеститорите са оптимисти за търсенето в Китай, който е най-големият вносител на петрол в света, след като данните 
показват, че производството на рафинериите в страната е нараснало с 3% до рекордни нива през 2020 г. Освен това Китай 
е единствената водеща икономика в света, която не е регистрирала спад на брутния вътрешен продукт през 2020 г. 
Инвеститорите очакват  речта за встъпване в длъжност на новоизбраният президент на САЩ Джо Байдън с надеждата, че 
той ще даде повече подробности за пакета от икономически стимули в размер на 1,9 трлн. долара. 
 
√ Спад на борсите в Европа след пропадането на сделката за Carrefour  
Oсновните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха предимно понижения в ранната търговия в понеделник, 
след като преговорите за придобиването на френският търговец на дребно Carrefour от канадската компания Alimentation 
Couche-Tard за 16,2 млрд. евро пропаднаха, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,03 пункта, или 0,01%, до 407,82 пункта, след като в петък сложи 
край на серията си от четири поредни седмици на ръст. Немският показател DAX напредна със 7,64 пункта, или 0,06%, до 
13 795,37 пункта, Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 7,43 пункта от стойността си, или 0,11%, 
достигайки ниво от 6 728,37 пункта. Френският измерител CAC 40  се понижи с 10,09 пункта, или 0,18%, до 5 601,6 пункта. 
Акциите на Carrefour поевтиняха с 5,51% след провала на преговорите с Alimentation Couche-Tard, макар че двете компании 
обявиха, че са се договорили за работят по възможности за съвместно партньорство. Предложеното сливане срещна силна 
опозиция от страна на френското правителство, което заяви, че сделката поставя под заплаха „хранителния суверенитет 
на страната. 
„След като спекулациите за сливане вече не са на преден план, вниманието отново ще се насочи към представянето на 
Carrefour през четвъртото тримесечие“, коментира анализатора Брайън Гарниер. 
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Инвеститорите следят внимателно и развитието на политическата ситуация в Рим, където итaлиaнcкият прeмиeр Джузeпe 
Кoнтe e изпрaвeн прeд двa ключoви вoтa в двeтe кaмaри нa пaрлaмeнтa. От тях зависи дали крeхкoтo кoaлициoннo 
прaвитeлcтвo нa Кoнтe мoжe дa ce зaдържи нa влacт. 
Цените на книжата на енергийните гиганти BP, Royal Dutch Shell и Total поевтиняха с 4,75%, 1,07% и 0,44% след ново 
поевтиняване на петрола. 
Акциите на автомобилния гигант Stellantis, създаден от сливането на Fiat Chrysler и PSA за 52 млрд. долара., поскъпнаха с 
над 6% в първия ден на търговия на борсата. 
Книжата на германският производител на чипове Infineon поскъпнаха с 3,8%, след като Goldman Sachs повиши рейтинга си 
за акциите на компанията на „купувай“. 
Спад на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха понижения в петък, докато инвеститорите анализираха пакетът от 
икономически стимули за 1,9 трлн. долара, представен от изнрания за президент на САЩ Джо Байдън, предаде Си Ен Би 
Си. 
Промишленият индекс Dow Jones завърши сесията със спад от 177,26 пункта, или 0,57%, до 30 814,26 пункта, след като по-
рано отчете напредък от над 300 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 27,29 пункта от стойността си, 
или 0,72%, достигайки ниво от 3 768,25 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи със 114,13 
пункта, или 0,87%, до 12 998,5 пункта пункта, след като по-рано достигна рекорден връх. 
За загубите на Dow Jones допринесе поевтиняването на акциите на Dow Inc. и Chevron съответно с 3,92% и 3,56%. 
Енергийният сектор бе големият губещ в на S&P 500, отчитайки спад от 4%. 
За седмицата Dow и Nasdaq записаха спад от 0,9% и 1,5%, слагайки край на серията си от четири поредни седмични ръста. 
За същия период S&P 500 се понижи с 1,5%. 
Предложеният от Джо Байдън пакет от икономически стимули, наречен „Американски спасителен план“, предвижда 
повишаване на федералните помощи при безработица до 400 долара на седмица и удължаването им до септември, както 
и еднократни директни плащания от 1400 долара за повечето американци. Планът включва и удължаване на федералните 
мораториуми върху принудителните изгонвания от жилища до септември. 
Планът включва 350 млрд, долара помощ за щатските и местните правителства, 70 млрд. долара за програми за тестване 
и ваксинация срещу COVID-19, както и повишаване на минималната федерална заплата на 15 долара на час. 
Том Есай, основател на The Sevens Report, каза, че предложението не е оказало голям ефект върху пазарите, тъй като те 
вече го бяха взели предвид. 
 „Плановете за бъдещи стимули, разхлабената политика на Фед и разпространението на ваксини представляват добре 
известна информация и като такава те вече нямат това положително влияние върху пазарите, което имаха през последните 
няколко месеца“, добави той. 
Все още не е ясно обаче дали предложението на Байдън ще бъде приветствано от силно разединения конгрес. Въпреки че 
демократите вече имат контрол над двете камари, те ще трябва привлекат подкрепата на умерени членове на собствената 
си партия като сенатора от Западна Вирджиния Джо Манчин и на някои републиканци, за да прокарат проекта за 
увеличаване на разходите. През декември демократите се съгласиха на мерки на стойност 900 млрд. долара. 
В петък вниманието на инвеститорите бе насочено и към финансовите отчети на банките JPMorgan Chase, Citigroup и Wells 
Fargo. JPMorgan отчете по-добри приходи от очакваното, но акциите на кредитора паднаха с 1,79%. Книжата на Wells Fargo 
и Citigroup поевтиняха със 7,8% и 6,93%, въпреки че резултатите им също надминаха очакванията на анализаторите. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати на фона на 
данните за представянето на китайската икономика през миналата година. 
Китайската икономика е нараснала с 2,3% през 2020 г. сочат данните на Национално статистическо бюро, предаде Си Ен 
Би Си. Това е най-бавното темпо на растеж за последните 44 години. 
Брутният вътрешен продукт на страната е нараснал с 6,5% на годишна база през четвъртото тримесечие на миналата 
година. Тези резултати са по-добри от очакваните от анализаторите. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 29,85 пункта, или 0,84%, до 3 596,22 пункта, 
докато по-малкият показател Shenzhen Composite напредна 34,92 пункта, или 1,48%, до 2 401,78 пункта. Хонконгският 
индекс Hang Seng отчете ръст от 288,91 пункта, или 1,015, до 28 862,77 пункта. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 276,97 пункта, или 0,97%, до 28 242,21 
Южнокорейският показател Kospi записа ръст спад от 71,97 пункта, или 2,33%, до 3 013,93 пункта, след като наследникът 
на Samsung Лий Дзие-юн бе осъден на две години и половина затвор за корупция. Акциите на Samsung Electronics 
поевтиняха с 3,41%. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи 52,4 пункта, или 0,78%, до 6 663 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният 
бенчмарк SOFIX отчете ръст от 1,04 пункта, или 0,22%, до 466,75 пункта. BGBX40 напредна с 0,12 пункта, или 0,11%, до 
105,22 пункта. BGTR30 се повиши с 1,95 пункта, или 0,38%, до 515,79  пункта. BGREIT записа спад от 0,17 пункта, или 0,12%„ 
до 139,49 пункта. 
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√ Томислав Дончев: Другата седмица ще има конкретно решение за мерките  
Никой не е казал какво ще се случи с мерките от началото на февруари. Това предстои да се случи в следващите седем 
дни. Очаквам да имаме решение още в началото на следващата седмица". Това заяви в студиото на Нова телевизия 
"Здравей, България" вицепремиерът Томислав Дончев. Според него никой не може да се ангажира с предварителна 
прогноза. Това зависи строго от темповете на заболяването. 
Има държави, които са прекарали повечето време от предишната година в тежък локдаун. Въпреки това броят на 
заразените там е голям. След затварянето хората се заразяват. Мерките трябва да се прилагат умно, каза Дончев. 
Държавата се опитва да помогне на бизнеса. Най-доброто, което можем да направим за тях е да позволим да упражняват 
бизнеса си, добави вицепремиерът. Той добавя, че не би искал да се стига до това ресторантьорите да отворят заведенията 
си въпреки ограниченията. 
Схемите за помощ, които бяха прилагани в началото на пандемията се радваха на много по-голям интерес от тези сега, 
коментира още Дончев. Според него едно от обясненията за малкия брой фирми кандидатстващи за държавна подкрепа 
е факта, че някои от тях „са стъпили с единия крак" в сивия сектор. Това води до един допълнителен уплах, че ще последват 
проверки от държавата. Нещо, което не сме мислили да предприемаме, каза вицепремиерът. 
Сравняването на процеса на ваксинация по междинни данни не е коректен. Ваксинацията има ефект, когато е ваксиниран 
значим процент от населението. Цифрите сега показват един процес, но не показват как ще завърши той, каза Томислав 
Дончев. 
Като финален резултат съм сигурен, че България няма да се справи по-зле от другите държави в Европа. При всички случаи 
следващите няколко месеца ще бъдат критични в това отношение. Няма забавяне в имунизирането, ние се съобразяваме 
с темповете на доставката на препаратите, добави Дончев. 
Видеонаблюдението при всички случаи е добра практика и още една мярка за прозрачност на изборния процес. Имаше 
притеснение дали в страната е възможно да се случи да има наблюдение на живо в 12 хиляди секции в страната, така 
вицепремиерът коментира темата за предстоящите избори. Той допълни, че съществуват райони където предаване в 
реално време не е възможно. 
Обичайно ако има нечисти политически технологии те се упражняват извън избирателните секции. Цялата изборна 
администрация е съставена от представители на различни политически сили. Там има едно противостоене на интересите, 
което не би позволило съответната комисия да върши безобразия, добави Дончев. 
Според вицепремиерът трябва да се търси възможност за падането на всички ограничения, ако някой реши да запише 
изборния процес телефона си. 
Протоколът ще бъде публично достъпен и всеки би могъл да го анализира. Ако има грешка в него може да бъде отстранена 
и коментирана. Няма нищо лошо в още една мярка за прозрачност. 
Според Дончев ударите по отношение на изборния процес не са добра технология за правенето на политика. Ако утре 
някой от тях стане първа политическа сила... и тогава ли изборите ще са купени, каза той. 
Имаме няколко месеца до изборите. Единственото, което би могло да се организира без да създаваме допълните рискове 
е добра организация по отношение на гласуването на карантинирани лица. Това е една сложна задача, защото говорим за 
разширяване на обхвата на подвижните секции и осигуряване на възможност всеки да гласува, обясни Дончев. 
 
√ Марияна Николова разговаря с председателя на Българската федерация по волейбол Любо Ганев  
Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова разговаря с председателя на Българската федерация по 
волейбол Любо Ганев. Той бе придружен от Петър Кънев, член на УС на федерацията.  
Министър Николова коментира, че в момента спортът е изключително важен за укрепване на здравето на хората. И уточни, 
че Министерството на туризма полага усилия за привличането както на български, така и на чуждестранни посетители с 
реклама на възможностите за спортен туризъм в страната. 
От своя страна Любо Ганев изложи пред министър Николова предстоящите волейболни състезания. И допълни, че в 
последните години се наблюдава засилен интерес от чуждестранни гости към спортните мероприятия в България, което 
несъмнено оказва положителен ефект освен за развитието на спорта, но и на туристическия сектор. 
По време на разговора Петър Кънев каза, че спортният туризъм е много важен за България, тъй като както по Черноморие, 
така и във вътрешността на страната са създадени условия за практикуването на разнообразни спортове и дейности. 
От волейболната федерация благодариха на вицепремиера Николова, както и на цялото правителство на министър-
председателя Бойко Борисов за подкрепата, която оказват на българския спорт и родните състезатели. 
 
√ ЦИК: До дни подписваме договора за машините, няма опасност от забавяне  
Договорът между Централната избирателна комисия (ЦИК) и фирмата доставчик на машините за гласуване все още не е 
подписан, но това предстои да се случи до дни, съобщи говорителят на комисията Таня Цанева. 
Цанева увери, че няма опасност от забавяне, тъй като договорът не е подписан единствено по технически причини, а това 
предстои да се случи "буквално до ден-два". 
"Изпълнителят е ясен и той подготвя доставката на машини", успокои говорителят на ЦИК и подчерта, че днес предстои и 
среща на колегите ѝ с изпълнителната власт, на която да бъдат обсъдени въпросите около начините на съхранение на 
устройствата. 
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На предстоящите частични местни избори обаче, насрочени за 28 февруари, изборната администрация няма да може да 
организира машинен вот. 
"Не, за тези избори няма да стигнат, но за парламентарните надявам се да има във всички посочени секции за гласуване", 
заяви още Таня Цанева. 
Частични избори през февруари ще има в общо 12 населени места, от които 2 общини - Мъглиж, Старозагорско и Баните, 
област Смолян. От днес започна и регистрацията за тях, а "Републиканци за България" на Цветан Цветанов стана първата 
политическа сила, внесла документите си. 
Очаква се Министерство на здравеопазването да адресира до ЦИК и здравен протокол, по който комисията безопасно да 
организира вота в условията на пандемия. 
 
√ КЗК позволи на Домусчиеви да продадат Нова телевизия  
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) даде разрешение за продажбата на компанията - собственик на Нова 
телевизия, показва съобщение на сайта на регулатора. Така вече няма пречки "Нова броудкастинг груп" да стане 
собственост на компанията "Юнайтед груп", която притежава БТК и "Виваком". В момента Нова телевизия, нишовите 
канали "Диема" и още няколко тв програми, сайтове, радиа и др. се притежават от компания на братята Кирил  и Георги 
Домусчиеви. Постановлението става факт точно месец, след като купувачът официално поиска КЗК да одобри сделката. 
"Комисията приема, че концентрацията няма да доведе до установяване или засилване на господстващо положение. 
Следователно, сделката не би могла да породи антиконкурентни ефекти, изразяващи се в значително възпрепятстване на 
конкурентната среда на съответните пазари и следва да бъде безусловно разрешена", се казва в решението. 
В хода на събиране на информация за покупко-продажбата становище в КЗК е постъпило от основния конкурент на Нова 
телевизия - "Би Ти Ви медия груп". В него се посочва, че сделката ще засегне конкурентната среда на няколко пазара в 
България, сред които разпространението на тв програми, тъй като "Виваком" притежава собствена платформа за цифрова 
телевизия, която събира абонати. Според Би Ти Ви ще бъде засегнат и пазарът на ефирно разпространение на 
телевизионни програми (сигнали) чрез цифрово наземно радиоразпръскване, тъй като "Виваком" притежава и 
платформата "НУРТС", която пренася сигнала на националните ефирни телевизии до българите, които гледат телевизия с 
обикновена стайна антена. Влияние ще има и върху пазара на тв и радио реклама, смятат от Би Ти Ви. 
Според нейните представители е вероятно концентрацията да доведе до ограничаване на достъпа на конкурентите на 
групата на "Нова Броудкастинг Груп" на пазара на разпространение на тв програми на едро. Също така дружеството счита, 
че в резултат на концентрацията, БТК може да реши да не придобива права за разпространение на тв програми от основни 
конкуренти на НБГ (например „Би Ти Ви Медиа Груп" ЕАД) или да налага по-неизгодни условия за придобиване на права 
за разпространение в полза на групата на НБГ. "След концентрацията, икономическата група ще има стимул и възможност 
да спечели от изтласкване на конкурентите от достъп до телевизионна аудитория и да повиши още аудиторния си дял и 
да повиши цените на пазара на телевизионната реклама", се казва в становището. По отношение на рекламата от Би Ти Ви 
смятат, че в резултат на концентрацията бюджетът на новата обединена група за реклама, включително на големия 
рекламодател БТК, е възможно да се пренасочи изцяло в програмите, продавани от НБГ. 
КЗК обаче не взима под внимание съображенията на конкурента на Нова телевизия. Комисията пpиeмa, чe oбeдинeнaтa 
гpyпa нямa дa имa нитo cпocoбнocт, нитo cтимyл зa oгpaничaвaнe дocтъпa дo зaceгнaтитe oт cдeлĸaтa вepтиĸaлнo cвъpзaни 
пaзapи. „Haлицe ca aлтepнaтивни тeлeвизиoнни и плaтфopмeни oпepaтopи, ĸoитo ca в cъcтoяниe дa oĸaзвaт eфeĸтивeн 
ĸoнĸypeнтeн нaтиcĸ. Πpeдпpиeмaнeтo нa пoдoбнo пoвeдeниe би имaлo възмoжни нeблaгoпpиятни пocлeдици, ĸaтo зaгyбa 
нa ĸлючoвo тeлeвизиoннo cъдъpжaниe и нa знaчитeлни пpиxoди. Πo oтнoшeниe пpeдocтaвянeтo нa peĸлaмнo пpocтpaнcтвo 
в мeдиитe, пpитeжaвaни oт „Hoвa", нa пpидoбивaщaтa ĸoнтpoл гpyпa в ĸaчecтвoтo нa peĸлaмoдaтeл, KЗK ycтaнoви, чe 
тeлeĸoмyниĸaциoнният ceĸтop нe e cpeд вoдeщитe peĸлaмoдaтeли в тeлeвизия, интepнeт и paдиo и нe би мoгъл дa ce 
пpиeмe ĸaтo peшaвaщ фaĸтop зa цялocтния peĸлaмeн бизнec нa мeдиитe", пишe в мoтивитe. 
Освен основната ефирна телевизия, каналите "Диема", радио Нова и др., сделката между НБГ и "Юнайтед Груп" включва 
интернет групата „Heт Инфo", сайтовете Vesti.bg, Dariknews.bg, Sinoptik.bg, Edna.bg, Gong.bg и др., видеоплатформата „Bи 
Бoĸc", телевизия Канал 3, която от началото на 2021 г. се казва "Нова нюз", „Paдиo Beceлинa", „Paдиo Eĸcпpec", „Bитoшa 
ФM", „Aгeнция Bитoшa" и „Aгeнция Aтлaнтиĸ". Дъщерното дружество на купувача "Юнайтед Медия" ще има съвместен 
контрол и върху „Файненшъл Маркетплейс"; „Грабо Медия" и „Атика Ева", което издава списание "Ева". 
В следващите дни се очаква решение на КЗК и относно придобиването от страна на "Юнайтед Груп" на вестниците, които 
са официална собственост на депутата Делян Пеевски - "Монитор", "Телеграф", "Политика" и др. 
Инвестицията на "Юнайтед Груп" в България досега е 2 милиарда долара (1.65 милиарда евро), изчислява базираното в 
Брюксел издание EURACTIV България. Това е цената на придобиването и технологичните инвестиции във "Виваком", която 
бе купена през лятото на миналата година, както и на медийната група на Домусчиеви. 
"Юнайтед груп" определя българския медиен пазар като доминиран от играчи, които са бизнес или политически 
ориентирани. Компанията обещава, че сделката ѝ може да се превърне в "повратна точка за медийната среда в страната 
и региона". 
"Ние се гордеем с факта, че сме готови да предложим най-доброто на нашите клиенти. Ние инвестираме не само в 
инфраструктура и платформи, за да отворим пред тях нови възможности, но и в уникално местно съдържание, чиято цел 
е да забавлява качествено и да информира", каза изпълнителният директор на "Юнайтед груп" Виктория Боклаг пред 
EURACTIV България. 
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"Ако погледнете нашата история, ще видите, че ние имаме сериозен опит с технологичните иновации в съдържанието, 
което предоставяме", допълни тя и посочи успеха на телевизионната платформа EON, независимия новинарски канал N1, 
който оперира в Сърбия, Хърватия и Босна и Херцеговина. "Това е, което ние ще донесем в България", казва Боклаг. 
 
√ Фон дер Лайен осъди задържането на Навални от руските власти  
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази в понеделник категорично несъгласие със 
задържането на руския опозиционен лидер Алексей Навални от московските власти. 
В кратко официално изявление Фон дер Лайен подчерта, че "задържането на политически опоненти е в разрез с 
международните ангажименти на Русия" и призова Кремъл незабавно да освободи Навални и "да гарантира неговата 
безопасност". 
"Също така продължаваме да очакваме задълбочено и независимо разследване на нападението над живота на Алексей 
Навални. Ще наблюдаваме внимателно ситуацията", заключи тя. 
По-рано през деня и германският външен министър Хайко Маас осъди ареста на Навални и поиска незабавното му 
освобождаване. 
 
√ Гърция отвори фризьорски салони и магазини  
Опашки се извиха пред магазините след като гръцкото правителство реши, след почти 2,5 месеца, да отвори фризьорски 
салони и магазини. Търговците, които дълго време държаха бизнеса си затворен поеха малко „въздух". 
Строго и само за два часа потребителите имат възможност да пазаруват в магазините, като изпращат SMS за излизане с 
код 2 до номер 13033. Има ограничение за броя хора в зависимост от търговската площ в магазина. Максималният брой 
на клиентите в един търговски обект е определен на 4 души за магазините до 100 кв.м., а за по-големите - по 1 клиент на 
всеки допълнителни 25 кв.м. 
Районите, обявени с "червен код" за разпространение на коронавирус, магазините работят по системата "click away", т.е. 
стоките се предават на клиента извън магазина по предварителна уговорка. 
Фризьорските и козметичните салони работят само с предварително запазен час, като се забранява струпване на клиенти 
в помещението. 
Към момента ресторантите остават затворени, освен за доставки по домовете или взимане на храна за вкъщи. Затворени 
остават киносалоните и спортни центрове (освен тренировки на спортистите от индивидуалните спортове и участниците в 
първите лиги на първенствата по баскетбол и футбол, в олимпийските и параолимпийските игри), библиотеки и музеи. 
Бизнесът заяви, че е удовлетворен от решението за отваряне на търговията. Доколкото в Гърция в момента е сезонът на 
зимните намаления, очаква се промоциите да са големи, за да не бъде изпуснат моментът. След решението на 
правителството на работните си места се върнаха 140 хиляди служители. 
Всички предприятия, които отворих, ще продължат да получават помощ от държавата, да не плащат наем и за февруари, 
както и субсидия за възнаграждения на персонала си. 
След бизнесът на дребно, правителството обмисля да отвори до две седмици всички училища. 
Обмисля се премахване на ограничението за пътуване от област в област и откриването на ски-курорти, при условие, че 
нещата вървят добре и няма епидемиологично огнище. 
Фокусът за отваряне на заведенията е доста по-назад. 
В сила остават епидемиологичните мерки. Излизането от домовете става само с предварително изпращане на смс. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За какво ще стигне бюджетът на София тази година - гост кметът Йорданка Фандъкова; 
- Как ще се изплаща втората пенсия - коментар на д-р Хасан Адемов; 
- Бебе се роди с антитела срещу Ковид-19 в Пазарджик - колко често се среща това? Разговор с д-р Радка 

Масларска; 
- На живо от с. Бистренци: как се живее без ток на -8 градуса?; 
- Репортаж по зрителски сигнал - защо маркировката на пътя за Провадия беше заличена с черна боя?; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Как излекуваха шестмесечно бeбе от коронавирус в Шумен? И още: има ли опасни усложнения от заразата при 

децата?; 
- Директно от Пловдив: Започва тестването на учителите за COVID-19; 
- Опасност от свлачище над пътя за Благоевград - застрашени ли са шофьори и пътници?; 
- Второ плаващо сметище след пороите - кога ще бъде изчистена река Струма?; 
- Ще станат ли червеите част от нашата трапеза, след като Европа ги призна за безопасна храна?; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Вижда ли се краят на ограничителните мерки, ще се възстанови ли скоро икономиката ни и как ще бъде 

гарантирана честността на изборите - отговаря вицепремиерът Томислав Дончев; 
- Ще получи ли справедлива присъда Викторио Александров, обвинен за убийството на жената, с която живее и 

детето им?; 
- Кой и защо стреля по прозорците на апартамент в София?; 
- Ще успее ли България да въведе еврото до 2024 г. и как това ще се отрази на доходите ни? 
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√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Бизнес за € 4 млрд. се отваря с червеи за храна; 
в. Монитор - 70 000 родители с бонус поне 450 лв от държавата; 
в. Телеграф - Осъден на смърт спасява бездомници в студа; 
в. Труд -  По три седмици на училище до април; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа -  Борисов иска Радев да каже кои пари да спре - за пенсии или за магистрали; 
в. 24 часа - Да отворят ли ресторантите, спорят министри; 
в. 24 часа - Едва с 0,1 % се вдигнали цените през 2020 година; 
в. 24 часа - КЗК разреши "Юнайтед медия" да купи Нова тв и три вестника; 
в. Монитор - Поетапно отваряне, на всеки 2 седмици ще отпадат забрани; 
в. Монитор - Укрепват свлачището в Лъки с 470 00 лева от държавата; 
в. Монитор - Студовете вдигнаха тока на цени от преди пандемията; 
в. Телеграф - Пандемията стопи милионите на 43 хотелиери; 
в. Труд - Повече сирена с палма произвели мандрите; 
в. Труд - Полицай в банда за менте документи; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Румен Христов, председател на СДС: Десен ще е следващият кабинет, не е възможна широка коалиция с 
левицата; 
в. Монитор - Закъсали в преспи и хижи отказват евакуация от страх за колите си; 
в. Телеграф -  Кметицата на наводненото с. Ярджиловци Росица Лазарова: Всички къщи са заринати в кал; 
в. Труд - Актьорът и депутат от ГЕРБ Евгени Будинов пред "Труд": Няма страшно за дейците на културата; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Инаугурационно тричане на президент; 
в. Монитор - Делюзия, илюзия, амулети и вяра; 
в. Телеграф - Човещината е огнището в студа; 
в. Труд - Поредният провал на богоизбранството; 
в. Труд - Мисия: Достъп до качествена храна за възрастните. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 19 януари 
София 

- От 12.00 ч. онлайн премиерът Бойко Борисов ще участва в официалната онлайн церемония по случай 
присъединяването на България към Агенцията за ядрена енергия на ОИСР. 

- От 11.00 часа в сградата на Информационно обслужване на ул. „Панайот Волов" 2 министърът на 
здравеопазването проф. Костадин Ангелов ще представи сертификата за ваксинация срещу COVID-19, както и 
функционалността на електронното здравно досие. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе mресконференция на Българска асоциация на пострадали при 
катастрофи. 

- От 15.00 часа в платформата Zoom ще се състои церемония, посветена на 5 години от създаването на пазар „Ден 
напред". В събитието ще участват г-н Жечо Станков – заместник министър на енергетиката, доц. д-р Иван Иванов 
- председател на КЕВР и Юлиан Попов - съветник към Европейската климатична фондация. 

- От 15.00 часа в галерия „Контраст" ще бъде открита изложбата „Миграции в студиото на артиста". 
- От 19.00 часа на Голяма сцена в Националната академия за театрално и филмово изкуство ще се състои 

премиера на спектакъла „Посещението на старата дама". 
*** 
Варна 

- От 11.00 часа пред сградата на Регионалната библиотека „Пенчо Славейков" ще бъде представена новата услуга 
на библиотеката - „БиблиоМат". 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2020 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2019 г. 

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

