
 

1 

 

 
 

 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
В. Банкеръ 
 
√ Започва обсъждането на промените в Закона за горивата  
Народното събрание ще проведе редовно пленарно заседание от 9 часа, ако разбира се, в зала влязат 121 депутати.  
Ще има и второ гласуване на законопроект за българския жестов език (Вносител: Министерски съвет, 7.10.2020 г. Приет на 
първо гласуване на 12.11.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 21 януари. 
За първо гласуване в зала влиза законопроект за допълнение на Закона за административното регулиране на 
икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (Вносители: Юлиан Ангелов и група народни 
представители, 18.12.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 21 януари. 
В дневния ред е всключен и законопроект за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт между 
Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, 
от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, и на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и 
неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане 
на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и 
неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписани 
на 17 юни 2011 г. в Брюксел, Кралство Белгия (Вносител: Министерски съвет, 4.12.2021 г.) – точка трета за четвъртък, 21 
януари. 
 
√ Новият COVID щам може да доведе до ново затваряне 
Трета вълна на коронавируса изглежда напълно възможна, като тя ще дойде с новия по-заразен щам от Великобритания 
и заради нея вероятно ще видим нови рестрикции. Това заяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. 
"Сигналите, които дойдоха от Великобритания, бяха много неприятни. Там нарастването е експоненциално – те се върнаха 
в най-тежката фаза на епидемията и я надминаха. При варианта от Великобритания концентрацията на вируса в 
носоглътката е 10-100 пъти по-голяма, много повече са вирусите, които се излъчват", обясни Кунчев. 
По думите му, към момента в Ирландия 40% от новите случаи са именно от този щам, има и болни в област в Нидерландия. 
В Гърция има доказани случаи, а вчера стана ясно, че голям процент от новите случаи у нас също пораждат съмнения. 
"Нека всички да бъдат наясно, че ако тази заплаха се върне в такъв вид, както е във Великобритания, системата на 
здравеопазването ще бъде поставена на невероятни изпитания, пак ще напълним болниците. Естествено, мерките ще 
бъдат взети така, че да опазим здравето", подчерта експертът. 
На фона на това властта заговори за различни варианти за разхлабване на мерките и отваряне на някои сектори на бизнеса 
през февруари. Остри противоречия между собствениците на заведения и здравните власти обаче белязаха вчерашната 
дискусия в Министерството на здравеопазването по повод евентуалното разхлабване на мерките. Браншът обяви, че е 
готов протестно да отвори още на 1 февруари. 
Кунчев призна, че разбира проблемите на оставените без възможност да се трудят и в повечето обекти отстоянията и 
изискванията за климатизация се спазват. "Проблемът е при тържествата. Едно е да влезеш със семейството да вечеряш и 
да си тръгнеш 10-10 и половина. Друго е да останеш, да има певица, да се развъртят хората, като удариш 2 ракии и да ти 
паднат ограниченията и да започнат контактите много усилено", посочи главният държавен здравен инспектор пред 
БиТиВи. 
Той отбеляза, че в градския транспорт контактите са по-интензивни, отколкото в моловете. Затова и се обмисля търговските 
площи в тези обекти да бъдат отворени и да останат спрени само социалните дейности. 
През март и април броят на ваксинираните у нас ще нарасне в пъти и всеки ще има достъп до препарати за имунизация, 
увери Кунчев. 
"Можем да приемем, че сме максимално защитени 10-ина дни след втората имунизация. Тогава не би следвало да позволи 
изобщо заболяване", обясни той и добави, че при заразяване между двете дози на ваксината антителата могат да 
спомогнат да се избегне по-тежко протичане: "Човек пак е по-защитен от неимунизирания. Ако нямаше нужда от втора 
доза, нямаше да я правим. Очевидно е, че бустерната доза е тази, която осигурява високото ниво на антителата." 
Доц. Кунчев защити покупката на все още неразрешената за употреба ваксина на "АстраЗенека", като отрече да е имало 
политически елемент в решението. "Нейното използване е изключително по-лесно. Едно е да работиш с ваксина, която се 
съхранява в нормален хладилник, друго е да изграждаш мрежа от фризери за съхранение", каза той. 
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√ Правителството одобри 1,8 млн. лв. за археологически проучвания 
Правителството одобри на днешното си заседание 1 милион и 800 хиляди лева за финансиране на археологически 
проучвания на важни за страната архитектурни обекти. 
450 000 лева са предвидени за консервация на скален античен и средновековен град Перперикон и на средновековната 
крепост Вишеград. 
300 000 лева са за град Мисионис в община Търговище. Такава сума ще получи и община Видин за археологически 
проучвания в римския град Рациария. 
400 000 лева са средствата за античния град Хераклея Синтика в община Петрич. 
„350 000 лева, за да продължат дейностите по археологическото проучване и реставриране на праисторическия 
солодобивен градски център в Провадия-Солницата“, каза премиерът Бойко Борисов. 
Това е най-атрактивният праисторически обект в Югоизточна Европа, посочи ръководителят на разкопките проф. Васил 
Николов. 
„Най-старите крепости в Европа са това от петото хилядолетие. Една връзка с известния Варненски некропол ще бъде 
много добра и по отношение на туризма“, каза той. 
„Това е уникално и затова магистрала „Хемус“ е толкова важна за този регион“, коментира Борисов. 
„Това, което днес правим, не е даване на пари за разкопки, а това е инвестиция в бъдещето на българския културно-
исторически туризъм“, обясни проф. Николай Овчаров. 
Правителството одобри и 100 000 лева за доизграждане на храма „Свети Цар Борис-Михаил Покръстител“ в Разград. 
 
√ Уморена от Тръмп, Европа възлага на Байдън всичките си надежди 
Евродепутатите приветстват встъпването в длъжност на Джо Байдън като възможност за Европа за укрепване на 
връзките между ЕС и САЩ и справяне с общите предизвикателства и заплахи за демократичната система. 
В сряда сутринта евродепутатите обсъдиха встъпването в длъжност на Джо Байдън като нов президент на САЩ и 
политическата ситуация в страната, с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел и председателя на Европейската 
комисия Урсула фон дер Лайен. 
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел откри дебата, като заяви: „Днес е възможност за обновяване на 
нашите трансатлантически отношения, които пострадаха значително през последните четири години. През това време 
светът стана по-сложен, по-нестабилен и по-непредсказуем. Повече от всякога това означава, че ние, европейците, трябва 
твърдо да поемем съдбата си в свои ръце, за да защитим нашите интереси и да насърчим нашите ценности. Заедно със 
САЩ трябва да бъдем фундаментът на основания на правила международен ред, като работим за мира, сигурността, 
просперитета, свободата, правата на човека и равенството между половете.“ 
Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен продължи: „Сега Европа има приятел в Белия дом и е готова за нов 
старт с най-стария си и най-надежден партньор. Трябва да настояваме за глобални промени въз основа на общи ценности“, 
демокрацията, изменението на климата, справянето с пандемията и цифровизацията. Като се позова на обсадата на 
Капитолия, организирана онлайн, както и на словото на омразата и дезинформацията, разпространявани чрез социалните 
медии, Фон дер Лайен призова за сътрудничество със САЩ за регулиране на технологичните гиганти. „Абсолютната 
политическа сила на интернет гигантите трябва да бъде ограничена“, тъй като тяхното поведение трябва да бъде 
продиктувано от закони, а не от „произволни решения, взети от главен изпълнителен директор в Силиконовата долина“, 
заяви тя. 
Манфред Вебер (ЕНП, Германия) подчерта, че „днес е ден на надежда. Четири години на разделение на обществото вече 
са зад нас“. Той добави, че не сме в състояние да даваме уроци на САЩ, тъй като Европа има същите проблеми. 
„Социалните медии подсилват екстремистките позиции. Големите технологични компании се нуждаят от ясни правила — 
те трябва да служат на обществото“. Важно е също така да се обърне сериозно внимание на опасенията на избирателите 
на Тръмп, заяви Вебер. „Защитата на границите не е екстремизъм. Нека да защитим нашите общи ценности и институции 
заедно“, заключи той. 
„Пренебрегването на проблема на неравенството бе в основата на някои от най-дълбоките промени от последните 
няколко години, като Брекзит и тръмпизма, заяви Ираче Гарсия Перес (С&Д, Испания), като отбеляза, че всички 
демокрации, дори и най-силните, са уязвими. Ужасяващите сцени от нападението срещу Капитолия доказват, че „трябва 
да се борим срещу дезинформацията“. В заключение тя заяви, че друго общо предизвикателство между ЕС и САЩ е 
възстановяването на многостранната система и гарантирането на спазването на правилата и уважението към 
демократичните институции. 
„Нападението над Капитолия има разпознаваеми корени“, заяви Дачиан Чолош (Renew, Румъния). „Популизмът, 
преследването на индивидуални интереси по време на заемането на публична длъжност, поляризацията и големите лъжи 
бяха формирани и разпространявани от най-висшата служба в страната. Никоя демокрация в света не е защитена от тези 
опасности“, каза той. Днешният ден представлява „възможност, която не можем да пропуснем. Трябва да затегнем 
ръкавите си и да променим нашето партньорство (...) и да намерим обща визия за това как да се справим с общите 
предизвикателства“, като например намаляване на напрежението в търговията, борбата с изменението на климата и 
подхода към цифровите гиганти, добави той. 
Жером Ривиер (ИД, Франция) заяви, че нападението срещу храма на демокрацията в САЩ е непростимо. Той осъди факта, 
че почти всички социални медии са блокирали демократично избран президент, който все още е на длъжност, 



 

3 

 

нарушавайки основния демократичен принцип на свободата на изразяване. Той заяви, че поражението на Доналд Тръмп 
не променя политическата програма на САЩ, „която е да доминира хората по света“. 
Ска Келер (Зелените/ЕСА) призова за защита на основните свободи и върховенство на закона. Събитията на Капитолия 
бяха пряк резултат от насърчаването от страна на Тръмп и „четири години ежедневни лъжи и презрение към фактите“. 
Защитена ли е Европа от популизъм и демагози, от дезинформация и атаки срещу върховенството на закона, попита тя, 
посочвайки кампанията за Брекзит, „изпълнена с явни лъжи и фалшиви обещания“, „невероятното пренебрежение на 
полското правителство към правата на жените върху собствените им тела“, и „системното разрушаване на Виктор Орбан 
на върховенството на закона в Унгария ”. 
Дерк Ян Епинк (ЕКР, Нидерландия) предупреди срещу заглушаването на публичния дебат от технологичните гиганти или 
политици, признавайки, че „големите технологични компании злоупотребяват с доминиращата си позиция. Силата им 
трябва да бъде разбита”. Но докато демократите могат да бъдат „травматизирани след четири години Тръмп, [...] новите 
действащи лица трябва да се въздържат от криминализиране на несъгласието. Задаването на неудобни въпроси е в 
сърцевината на демокрацията“, добави той. 
Мартин Ширдеван (Левица, Германия) заяви, че четири години управление на Тръмп са подкопали доверието в 
демокрацията, което трябва да бъде възстановено и укрепено. Новият президент на САЩ също трябва да даде знак за нов 
старт в трансатлантическите отношения, добави той, подчертавайки, че за неговата група исканията са ясни: връщане към 
мултилатерализма, общата политика, която е ангажирана с климатичните действия и съвместна работа за мирен световен 
ред. 
 
БНР 
 
√ НС обсъжда Законопроект за българския жестов език 
Народното събрание ще обсъди окончателно проекта за Закон за българския жестов език. Той предвижда изучаване на 
жестов език в детските градини и училищата и активно включване на глухата общност в България във всички сфери на 
обществения живот.   
Законопроектът е разработен в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН и основната му цел 
е признаване на езиковия статут на българския жестов език и зачитането на правото на глухите лица на изразяване, на 
информация и на своя идентичност чрез езика. 
Предвидена е възможност за ранно въздействие и ранна подкрепа чрез българския жестов език. За родителите са 
определени консултации и възможност за обучения по специфичния език. 
В проекта на закон са предвидени още безплатна преводаческа услуга за глухите и сляпо-глухите до 120 часа годишно, а 
студенти с тези увреждания да имат право на 60 часа допълнителни преводачески услуги на семестър. В закона се разписва 
задължението до 2 години общините да осигурят административно обслужване на глухите и сляпо-глухите хора, които 
наброяват близо 120 000 души у нас. 
 
√ Депутатите изслушват кандидатите за генерален директор на БТА 
Депутатите от Комисията по култура и медии ще изслушат кандидатите за генерален директор на Българската телеграфна 
агенция - Кирил Вълчев и Ивайло Данаилов. Професионалният опит и на двамата е бил свързан с БТА. 
Генералният директор на БТА се избира от Народното събрание с 5-годишен мандат. В средата на декември 2020 година 
депутатите приеха процедурата за предлагане на кандидати и изслушването им в Комисията по културата и медиите, както 
и за избора от НС. 
Предложения за генерален директор на БТА можеха да се правят от парламентарни групи или от народни представители. 
Кандидатурата на Кирил Вълчев беше внесена от депутати от ГЕРБ, а народни представители от парламентарната група 
„БСП за България“ номинираха Ивайло Данаилов. 
Изслушването се провежда в открито заседание на медийната комисия, което се излъча в реално време в интернет 
страницата на Народното събрание. Гласуването на кандидатите в пленарната зала ще става по азбучен ред. За избран ще 
се смята този, който получи повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. 
 
√ До 10 г. България може да има нова ядрена мощност  
Правителството одобри доклад, който потвърждава, че реакторите за проекта „Белене“ могат да се използват при 
изграждането на 7-и блок на одобрената площадка №2 в АЕЦ „Козлодуй“. Докладът е в контекста на постигане на целите 
на Европейския съюз за климатична неутралност до 2050 година и диверсификация на енергийните ресурси.  
Сформираната работна група в края на миналата година е провела разговори и с американски компании, които 
разработват нови технологии в ядрената енергетика. Привлечени са външни експерти, направени са проучвания. 
Одобрените технологии са три: едната разработвана от „Уестингхаус“ и две руски технологии за реакторите от „Белене“, 
уточни министърът на енергетиката Теменужка Петкова: 
„От страна на „Уестинхаус“ е потвърдено и съответно заявено, че те няма да предложат за България реактор AP-1000, но 
ще подкрепят реализацията на 7-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ с наличното оборудване, което ние притежаваме от проекта 
АЕЦ „Белене“ и това оборудване да бъде използвано, тъй като и тази технология е в рамките на одобрения ОВОС“. 
При добра дисциплина и организация 7-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ може да бъде пуснат в експлоатация до 10 години, 
смятат експертите, но предупреждават, че всяко забавяне ще оскъпява новата мощност, която се изчислява на 10% от 

https://bnr.bg/horizont/post/101404948/izticha-srokat-za-predlagane-na-kandidati-za-generalen-direktor-na-bta
https://bnr.bg/horizont/post/101404948/izticha-srokat-za-predlagane-na-kandidati-za-generalen-direktor-na-bta
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брутния продукт, а премиерът Бойко Борисов изтъкна, че 7-и блок в АЕЦ „Козлодуй“ е проект, който гарантира 
националната сигурност и диверсификацията: 
„Освен това използват и платеното от държавата и данъкоплатците оборудване и мисля, че след 7-и, ще отидем и на 8-и 
реактор. Това ще бъде просто пилотно. Това ще е добра стратегия“. 
Тази седмица „Булгартрансгаз“ започна обществена поръчка за изготвяне на работен проект за подмяна на надземното 
оборудване на газовото хранилище „Чирен“. 
Компанията стартира и обществена поръчка за доставката на оборудване и изграждане на газовата връзка България-
Сърбия. 
Изпълнителният директор Владимир Малинов докладва на премиера, че след решението на Комисията за защита на 
конкуренцията „Булгартрансгаз“ вече е пълноправен акционер и участник в терминала за втечнен природен газ на 
територията на Гърция. 
Премиерът Бойко Борисов коментира, че с трите проекта България работи усилено по инициативата „Три морета“:  
„Разширението на Чирен от 500 млн. куб. м. газ до 1,1-1,2 млрд. прави смисъл и на нашата инвестиция в терминала за 
втечнен газ в Гърция, както и интерконектора с Гърция. Сиреч, когато идват танкерите, стоварват газта, образно казано, те 
отиват и се съхраняват по нашите тръби в Чирен. И вече с интерконекторите с Румъния, Турция, Сърбия, Гърция, 
Македония, България може спокойно да каже вече, че газовият хъб „Балкан“ го има“.  
 
√ НЗОК с 84,6 млн. лева директни плащания за лечение на Covid-19 през 2020-а 
Почти 84,6 милиона лева са директните плащания, извършени от Националната здравноосигурителна каса за лечение 
на Covid-19 през 2020 година. Това отчете заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева пред временната 
контролна комисия на парламента. 
За периода от април до декември 2020 година Националната здравноосигурителна каса е заплатила 6,7 милиона лева за 
PCR тестове, като с тях са направени 111 000 броя изследвания, добави Жени Начева: 
"На изпълнители на медицинска помощ, които спрямо предходната 2019 година не са постигнали средните бюджетни 
параметри, изработили тези параметри на дейност, Касата заплаща 85%". 
278 милиона лева Здравната каса е заплатила за така наречената „методика за неблагоприятни условия“, съобщи 
управителят на Касата проф. Петко Салчев: 
"При заповед на министъра се спират плановите, профилактичните, диспансерните и т. н. средства и беше преценено и от 
държавата, и от нас, че трябва да поддържаме системата жива". 
 
√ Близо 6000 фирми са поискали подкрепа с оборотен капитал за 89 млн. лв. 
Над 6000 търговци са поискали подкрепа чрез оборотен капитал до момента чрез Националната агенция за приходите. 
По тази схема търговците, засегнати от противоепидемичните мерки, наложени с 4 заповеди на министъра на 
здравеопазването, могат да получат 20 %, респ. 10 % от оборота си за съответните периоди на 2019 г. или 2020 г. 
Крайният срок за кандидатстване е до 16,30 ч. днес, 20 януари. 
Отпускането на безвъзмездната финансова помощ става в срок до 7 дни от одобрението на проектното предложение. 
Изплащането на сумите ще започне през идната седмица, като от приходната агенция очакват да платят по сметките на 
дружествата над 30 млн. лв. до 28 януари. Очакваното одобрение от Европейската комисия е получено късно снощи, което 
отваря възможността за подпомагане на бизнеса, допълват от НАП. 
До момента автоматизирана софтуерна проверка са преминали над 80% от проектните предложения, като предварително 
одобрение за финансова помощ са получили над 3200 фирми за над 36 млн. лв. За останалите лица, подали заявление за 
финансова подкрепа, вече се извършват допълнителни проверки от инспекторите по приходите в НАП на декларираните 
данни за установяване на тяхната допустимост и съответствие с условията за кандидатстване. Общият размер на 
поисканата подкрепа е 89 млн. лв.   
Сред кандидатите има и такива, които не отговарят на изискванията, като най-честите нарушения са деклариране на оборот 
за период от 2 месеца, който е по-голям от посочения в справките декларации по ЗДДС, както и искане на финансиране на 
обекти и дружества, които не са пряко засегнати от заповедите на здравния министър.   
Допълнителна информация за условията за кандидатстване и механизмите за отпускане на помощта може да се получи в 
специалната рубрика в сайта на НАП - https://nap.bg/page?id=799 или на телефона на информационния център на НАП 0700 
18 700. 
 
√ Фермерите могат да подават заявления за целеви кредит за семена и разсад 
От днес фермерите могат да подават заявления за целеви кредит за купуване на семена, разсад и торове за производство 
на зеленчуци и плодове, съобщават от Фонд „Земеделие“. Максималният размер за предоставяне на кредитен ресурс е 
300 000 лв. на земеделски производител. 
Общо 12 милиона лева е заделил фонд „Земеделие“, за да кредитира фермерите като парите са разпределени по 6 
милиона за производителите на зеленчуци и за тези с трайни насаждения - ябълки, круши, сливи и грозде. 
Най-висока подкрепа е предвидена за оранжерийните домати и краставици. По 19 000 лева на хектар за разсад и по 6 000 
лева за торове. 
Фермерите, които отглеждат рози, ще получат по 200 лева на хектар. 600 лева на хектар е кредитирането на стопаните с 
ябълки, круши, кайсии и череши. Лихвата по кредита е в размер на 1,5% годишно. Той ще бъде отпуснат до 9 април и 
трябва да бъде погасен до 30 ноември тази година, предупреждават от Фонд „Земеделие“. 

https://nap.bg/page?id=799
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√ ЕК одобри схема за 156 млн. лв. подкрепа за малки и средни предприятия 
Европейската комисия одобри българска схема в размер на около 156 млн. лева в подкрепа на микро, малки и средни 
предприятия, засегнати от пандемията с коронавируса. 
Тя ще бъде съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и ще е достъпна на предприятия, които са активни 
в определени сектори и отговарят на някои изисквания, определени от България, а тяхната дейност е била прекратена или 
ограничена от рестриктивните мерки на правителството. 
Сумата от безвъзмездни средства, която всеки бенефициент може да получи, ще се изчислява на базата на неговия оборот, 
като се изключи ДДС, по време на периода, в който са били засегнати в сравнение с периода от миналата година. 
Тя може да възлиза до 10 или 20 на сто от оборота и да е в размер максимум от 150 хиляди лева. 
 
Investor.bg 
 
√ Основните рискове за бизнеса в България - пандемията и прекъсването на дейност 
В топ 3 попадат също рисковете, свързани със законови и регулаторни промени 
Трите основни риска за бизнеса в България през следващите 12 месеца, а и след това, са опасността от избухване 
на пандемия (57%), следвана от опасността от прекъсване на бизнес дейността (35%) и рисковете, свързани със законови 
и регулаторни промени (31%), сочат резултатите от проучването Aлианц Риск Барометър 2021. Процентите сочат дела на 
участниците* в проучването, които са посочили съответния риск като най-голям. 
В топ 10 попадат още кибер рисковете, макроикономическото развитие, липсата на квалифицирана работна ръка, пожари 
и инциденти, свързани с експлозии, нестабилност и колебания на пазара, природни катастрофи и политически рискове. 
Българските експерти оценяват като рискови за бизнеса търговските войни, митническите тарифи, икономическите 
санкции, протекционизма, Brexit и дезинтеграцията в еврозоната, коментират анализаторите на Aлианц. 
 

 
 

https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/Allianz-Risk-Barometer-2021.pdf
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Covid-19 води класацията на глобалните бизнес рискове 
Десетото поред проучване на Алианц за глобалните рискове Allianz Risk Barometer извежда прекъсването на бизнес 
дейността (41%), избухването на пандемия (40%) и кибер рисковете (40%) като най-големите рискове за бизнесa в глобален 
план за 2021 г. Всички те са взаимосвързани. 
Рискът от избухване на пандемия се изкачва до позиция №2 от №17 и се разглежда като основна причина за прекъсване 
на бизнес дейността през 2021 г., последван от кибер рисковете. Компаниите се стремят към преодоляване на риска от 
прекъсване на веригите им на доставки и инвестират усилия в непрекъсването на бизнеса при екстремни събития. 
Пазарното развитие (№4), макроикономическото развитие (№8) и политическото насилие (№10) са сред нарастващите 
рискове. Социално-икономическите последици от пандемията ще доведат до по-голяма несъстоятелност и вероятно ще 
допринесат за по-нататъшни граждански вълнения през 2021 г. Изменението на климата пада до позиция №9, но ще бъде 
отново в дневния ред на бизнеса като приоритет през 2021 г. 
*За целите на проучването са били анкетирани 2 769 експерти по управление на риска от 92 страни в периода октомври-
ноември 2020 г. Респондентите е трябвало да изберат един сектор, с който са най-запознати, и да посочат до три риска, 
които считат за най-големи. 
 
√ Правителството актуализира списъците на защитените специалности 
Към Списъка със специалности от професии с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда се добавят 9 нови 
специалности 
Правителството актуализира списъците на защитените от държавата специалности от професии и тези, по които е налице 
очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2021/2022 г. 
Към Списъка със специалности от професии с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда се добавят 9 нови 
специалности - „Металообработващи машини“, „Осигуряване на продуктова информация“, „Социална работа с деца в 
семейства с риск“, „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“, „Производство на кулинарни 
изделия и напитки“, „Спедиция, транспортна и складова логистика “, „Трайни насаждения“, „Производство на месо, месни 
продукти и риба“ (професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост) и „Полиграфия“. На учениците, 
които се обучават в тези специалности, ще бъдат осигурявани стипендии за целия срок на обучението им. 
От Списъка на защитените от държавата специалности от професии отпадат пет специалности, които вече не отговарят на 
критерия „Уникалност по териториален признак“ и се изучават в повече от четири училища в страната. Това са 
„Полиграфия“, „Металообработващи машини“, „Производство на месо, месни продукти и риба“, „Производство и 
преработка на мляко и млечни продукти“ и „Трайни насаждения“.  
В същия списък се добавят 17 нови специалности - „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични 
заболявания“, „Подпомагане на деца“, „Подпомагане на възрастни“ „Български жестов език“, „Стругарство“, 
„Художествена тъкан“, „Плетачно производство“, „Минна електромеханика“, „Локомотиви и вагони, „Конструктивна 
реставрация“, „Декоративна реставрация“ и др. Те отговарят и на двата необходими критерия - „Уникалност по 
териториален признак“ и „Уникалност по съдържателен признак“, посочва се в съобщението на Министерския съвет. 
 
√ Гърция увеличи морската си граница в Йонийско море 
Промяната получи пълната подкрепа на гръцкия парламент, каквото е изискването на Конституцията  
Гръцкият парламент одобри късно снощи предложението на външното министерство за увеличение на изключителната 
икономическа зона в Йонийско море, съобщава AnaMpa. Проектът беше подкрепен от 286 депутати в 300-местния гръцки 
парламент. 
За промяната гласуваха и депутатите от опозиционните партии. В дебатите присъстваха 16 депутати на Комунистическата 
партия, но те не участваха във вота. Така законопроектът получи нужното по Конституция мнозинство, за да влезе в сила. 
Промяната е в съзвучие с конвенцията на ООН за морските граници, подписана през 1982 година - до 12 морски мили от 
сушата. Желанието на Гърция за промяната на границите в региона беше заявено през август 2020 година и предизвика 
сериозни търкания с Турция. В момента икономическата зона на Гърция в спорния регион е до 6 морски мили от сушата. 
Страната е подписала споразумения с Италия и Египет по казуса. 
Пред парламента гръцкият премиер Киракос Мицотакис коментира, че страната упражнява своите права по силата на 
международното право. "Насилието не води до справедливост. Справедливостта поражда мир", заяви той в послание, 
насочено към Турция, отбелязва още гръцката информационна агенция. 
Той отбеляза още, че страната е в правото си да увеличава своите граници, включително и около о. Крит и на юг, с което 
ще влезе в сблъсък с Турция. Подобна е позицията и на външния министър на страната Никос Дендиас. 
Мицотакис заяви още, че гръцката позиция е ясна: "Когато провокациите спрат, започват преговорите". Неговият 
коментира е свързан с очаквания рестарт на разговорите между Турция и Гърция след броени дни за провокациите в 
Средиземно море. Двете страни не са имали официални преговори по темата от 2016 година. 
Турското външно министерство вече реагира на промяната. Според позицията, цитирана от англоезичното издание 
"Катимерини", промяната се отнася до Йонийско море, а не до Егейско, където са споровете между двете държави. 
Призивът на институцията е Атина да се въздържа от промени в Егейско море. 
 
 
  

https://www.investor.bg/drugi/338/a/gyrciia-i-turciia-siadat-na-masata-za-pregovori-za-pyrvi-pyt-ot-pet-godini-319719/
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√ Националното преброяване 2021 ще бъде от 7 септември до 3 октомври 
Министрите от кабинета "Борисов-3" одобриха решение преброяването на населението и жилищния фонд в Република 
България да започне в 0,00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20,00 часа на 3 октомври 2021 г., съобщиха след 
правителствено заседание от МС. 
Преброяването може да стане и чрез попълване на електронна преброителна карта по интернет от 0,00 часа на 7 
септември 2021 г. до 24,00 часа на 17 септември 2021 г. 
За посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител може да стане посещение от 8,00 часа на 18 
септември 2021 г. до 20,00 часа на 3 октомври 2021 г. 
Всички данни за населението и жилищния фонд, събрани по време на преброяването, ще се отнасят към 0.00 часа на 7 
септември 2021 г., което е т.нар. "критичен момент на преброяването". 
Промяната в периода на провеждане на Преброяване 2021 се налага поради епидемичното разпространение на COVID-19 
и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква 
директен контакт с лицата и посещение на домакинствата и жилищата. 
Периодът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент 
(ЕС) № 2017/712 на Комисията най-голямото изчерпателно статистическо изследване да се осъществи през настоящата 
2021 г. в целия Европейски съюз. 
 
√ Политиците не бивало да пипат Изборния кодекс  
"Предложенията за промени, свързани с предстоящите избори, не целят да защитят здравето и живота на хората, а да 
накарат колкото се може по-малко хора да отидат да гласуват, а това е страшно". 
Това заяви проф. д-р Красимир Калинов, бивш член на ЦИК, във връзка с одобрените от пpaвнaтa ĸoмиcия пpoмeни, 
свързани с предстоящия вoт, които управляващите предложиха да бъдат направени през Закона за извънpeднoтo 
пoлoжeниe. 
Проф. Калинов подчерта, че на ЦИК ѝ се вменява да се съобразява със закон, който е с изтекъл срок на действие. 
"Законът за извънpeднoтo пoлoжeниe беше валиден до средата на април 2020-а година. Той е с изтекъл срок", подчерта 
той. 
Според него няма реални противоепидемични мерки в тези предложения, те показват, че целта е да не се гласува масово. 
"На политиците не бива да се дава да променят и да пипат Изборния кодекс. Трябва по някакъв начин да се търси друго 
решение - да нямат право да пипат тази материя, даже да си помислят да пипат. Това е кодекс, не може кодекс да се 
променя със закон", категоричен е Калинов.  
Бившият член на Централната избирателна комисия обясни, че според Изборния кодекс ЦИК е длъжна да организира 
изборите, а защитата на населението от епидемията не е в компетенциите ѝ. 
По думите на проф. Красимир Калинов на предстоящия вот ще има много ниска избирателна активност, което ще бъде в 
полза на няколко партии. Той посочи, че освен коронавируса и липсата на избор за кога да се гласува ще е причината за 
малкия брой избиратели, които ще излязат да гласуват на 4 април. 
"Машините, с които ще се гласува, са стара и много лесно манипулируема технология, която не отговаря на съвременните 
стандарти. Другият проблем ще е с вписването на резултатите в протоколите - разписките ще се броят ли, или само от 
паметта на машината ще се взема резултатът. А какво става, ако има разминаване между двете? Все въпроси, които остават 
без отговор", подчерта проф. Калинов.  
Той изказа мнение, че за въвеждане на активна регистрация ще трябва да се промени Конституцията, защото не може чрез 
активна регистрация да се лишават хора от право на глас, което е конституционно право. 
Според него т.нар. мъртви души предопределят невъзможността да се гласува от чужбина по пощата.  
"Манипулациите, които тогава могат да се случат, ще бъдат такива, че сегашните манипулации, които се правят, ще ни се 
сторят като детска играчка", допълни той.  
 
БНТ 
 
√ Румен Радев обсъди домакинството на "Три морета" с Българската банка за развитие  
Президентът Румен Радев проведе среща на „Дондуков“ 2 с изпълнителните директори на Българската банка за развитие 
(ББР) Николай Димитров и Панайот Филипов във връзка с домакинството на страната ни на инициативата за подобряване 
на регионалната транспортна, енергийна и дигитална свързаност „Три морета“. 
В края на миналата година Българската банка за развитие се присъедини към Инвестиционния фонд на инициативата като 
акционер клас „А“ с парична вноска от 20 млн. евро. 
България, заедно с останалите държави, ще продължи да развива механизми за подобряване на процеса по взимане на 
решения в рамките на „Три морета“, подчерта на срещата Румен Радев. 
Като най-големи предизвикателства държавният глава открои информирането на обществото за критериите, по които се 
определят печелившите проекти, както и за механизмите за отпускане на финансиране. 
По думите на президента, реалните възможности на Инвестиционния фонд ще зависят от включването на все още 
колебаещите се страни по инициативата, както и на международни финансови институции и представители на частния 
сектор. 
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Изпълнителните директори подчертаха готовността на ББР за партньорство в рамките на „Три морета“. Те заявиха, че 
досега са се въздържали от участие в инициативата поради липсата на политическо решение за присъединяване към 
Инвестиционния фонд, което беше взето през септември 2020 г. 
До края на този месец се очаква банката да има утвърдено представителство в Управителния съвет и Надзорния съвет на 
Инвестиционния фонд, което ще допринесе за пълноценното участие на българската страна. 
Румен Радев подчерта, че България очаква инициативата „Три морета“ да се превърне в реален инструмент за социално и 
икономическо сближаване в Европа, за да се компенсират разликите в развитието на отделните региони на ЕС. 
 
√ Новият сръбски външен министър на първо посещение в България  
Напредъкът на газовите и инфраструктурни проекти беше част от темите, които премиерът Бойко Борисов обсъди със 
сръбския външен министър Никола Селакович, който е на посещение у нас. Първият дипломат се срещна и с президента 
Румен Радев. Конкретни стъпки за ускоряване на двустранните взаимоотношения бяха договорени по време на 
разговорите му с българския външен министър Екатерина Захариева. 
Ключовите за двете страни проекти като автомагистрала "Европа", газопровода "Балкански поток", и изграждането на 
газовия интерконектор обсъдиха премиерът и сръбският външен министър. 
Борисов подчерта, че въпреки пандемията, активната работа продължава, тъй като тези проекти са от изключително 
значение за свързаността, инфраструктурното и енергийното сътрудничество между двете държави, региона и Европа. 
На среща между външните министри Захариева и Селакович бяха набелязани и конкретни стъпки за задълбочаване на 
двустранното сътрудничество. 
"В края на тази година ще се завърши и последният малък участък от магистралата между София и Белград, 
всъщност от София до границата. Двамата днес се разбрахме да се фокусират ресорните министерства върху 
отварянето на нов граничен пункт на север от Стара планина", заяви Екатерина Захариева. 
Сръбският външен министър акцентира върху решимостта на Белград да повиши икономическото благосъстояние на 
западните покрайнини. 
"В две гранични области, в които живее българско национално малцинство - Бабушница и Димитровград, открихме 
две Свободни митнически зони. В момента завършваме тяхното инфраструктурно оборудване", коментира Никола 
Селакович. 
Той благодари за подкрепата на България по време на пандемията. 
"Използвам възможността специално да благодаря на колежката Захариева за помощта на Министерството на 
външните работи за осигуряване на зелените коридори, за евакуирането на нашите граждани, които през 
българските летища успяха да се върнат в Сърбия", каза още Селакович. 
"България осигури висококачествени защитни облекла за вашите доктори в началото на кризата, в началото на пролетта. 
Вие много съдействахте на българското правителство и на гражданите ни, които трябваше да се приберат през Сърбия за 
България", допълни Захариева. 
По-късно Никола Селакович бе приет и от президента Румен Радев. Държавният глава изрази задоволство, че всички поети 
ангажименти от сръбския му колега Вучич при посещението му в западните покрайнини се изпълняват. 
"И по отношението на вписването на женските имена, и по отношение на повишаването на финансирането на 
медиите и на благоустройството на региона. Вярвам, че със създаването и поддържането на всички необходими 
условия спрямо национално малцинство ще допринесе и за достойната интеграция на Република Сърбия в обединена 
Европа", заяви Радев. 
Посещението на Селакович у нас е първото на сръбски външен министър за последните 7 години. В сръбската делегация 
присъства и съпругата на президента Вучич, която е дългогодишен дипломат във външното министерство на западната ни 
съседка. 
 
√ Здравният министър за мерките: Няма да има разхлабване по области  
Здравният министър Костадин Ангелов потвърди позицията си, че ако няма покачване на заболеваемостта от 18 февруари, 
ще отворят ресторанти и молове. А ако тенденцията се запази, две седмици след това ще могат да отворят и нощните 
заведения. 
Министърът заяви, че няма да има разхлабване на мерките в отделни области с намаляване на заболяването, въпреки че 
такова предложение е било широко обсъждано. 
"Вече нямаме клъстерно разпространение на заболяването. Имаме дифузно, така че това са нашите мерки, които 
ще предложим. Решения под натиск никога не съм взимал", категоричен е здравният министър. 
Темата за отпускане на мерките за заведенията коментира и главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев. 
По думите му, диалогът с представителите на бранша е тежък - спорът е до колко часа ще работят заведенията и от кога да 
бъдат отворени. 
Според Кунчев е реалистично масовата имунизация да започне в края на април, ако бъде одобрена ваксината на "Астра 
Зенека". На Кунчев днес беше поставена първата доза от ваксината на "Пфайзер". 
"В четвърта фаза, когато всеки, който желае се записва при своя личен лекар и прави ваксината - то това е най-
масовата фаза. Включително и хора, които не са здравноосигурени и нямат личен лекар, за тях пък ще осигурим 
възможност да се имунизират при екипите на районните здравни инспекции. така че това е фазата, в която всеки 
който реши ще може да се имунизира.", обясни доц. Ангел Кунчев. 
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√ Ричард Алибегов: Ресторанти, кафета, сладкарници ще отворят на 1 февруари  
Вече е направена една стъпка с пускането на ресторантите в хотелите на 21 декември като тест, припомни в "Денят 
започва" Ричард Алибегов, председател на Асоциацията на заведенията в България. Месец по-късно резултатите са много 
добри - няма покачване на заразяемостта. Затова от бранша са готови да преминат към работен режим. 
"Сега ще направим следващата стъпка - да се разпуснат ресторанти, кафета, сладкарници - при определени изисквания - 
50% капацитет, отстояние от маси, всички с маски вътре, както беше и преди, с дезинфектанти, маски за персонала. И се 
надяваме на 1 март да могат да отворят и нашите колеги от нощните заведения, защото те са, може би, още по-пострадали 
от нас, тъй като те за 2020 г. са работили 4-5 месеца." 
Алибегов подчерта, че браншът търпи огромни загуби, при положение, че от общо 28000 заведения нарушения на 
противоепидемичните мерки са установени едва при 30-40. В същото време техните служители стоят вече три месеца без 
всякакви приходи. Помощите не са изплатени на всички, а през миналата година са натрупали много задължения. 
"Много е важно за бизнеса да се отвори и повече да не се затваря", каза Алибегов. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Какви са приоритетите на Националната стратегия за финансова грамотност? 
Калоян Симеонов, експерт в Министерството на финансите, Бизнес старт, 20.01.2021 
Приоритетите на Националната стратегия за финансова грамотност включват създаване на рамка на компетентностите; 
създаване на независимо съдържание, което да е безплатно; младите хора; уязвимите групи от обществото. Това 
заяви Калоян Симеонов, експерт в Министерството на финансите, в предаването “Бизнес старт” с водещ Христо Николов. 
Симеонов отбеляза, че анализите по отношение на финансовата грамотност у нас показват, че България е малко над 
средното равнище за региона (сравнението е направено с Румъния, Хърватска, Северна Македония, Черна гора, Молдова 
и Грузия).  
"Това, което ни мотивира да вървим по-напред и по-нагоре е, че България е под средното ниво за страните членки на 
Европейския съюз", добави Симеонов.  
Симеонов обясни, че целта е страната ни да се възползва не само от добрия пример на държави членки на ЕС, но и на 
глобално ниво. 
“Идеята е изграждането на общ портал за финансова грамотност, който да предоставя на едно единно място 
информацията в областта”. 
По думите на госта порталът ще включва базисна инфромация по темата, онлайн игри и програми, чрез които всеки да 
може да направи свой собствен семеен бюджет. 
“Много е важен примерът, който дават родителите”, изтъкна Симеонов. 
Целия разговор вижте във видео материала. 
 
√ Бизнесът в България е все по-отворен към гъвкави форми на заетост 
Мария Стоева, мениджър „Продажби и бизнес развитие“ в „ManpowerGroup България“, В развитие, 20.01.2021 
Работодателите са отворени към гъвкави форми на заетост, като почасова работа, наемането на външен персонал и 
аутсорсване на определени услуги. Това заяви Мария Стоева, мениджър „Продажби и бизнес развитие“ в „ManpowerGroup 
България“ в предаването „В развитие“ с водещ Вероника Денизова. 
Тя допълни, че в момента не се наблюдава намалено предлагане и търсене на работа. 
„Стандартно януари месец е не толкова активен за икономиката, но през декември наблюдавахме сериозен ръст на 
заетостта в различни индустрии, като бизнеса с бързооборотни стоки и търговията.“ 
На фона на секторите, които са засегнати най-много от пандемията – хотелиерството, туризмът и транспортните услуги, 
други сфери продължават да се развиват и да наемат нов персонал, стана ясно от разговора. 
„Сферите на информационните технологии, киберсигурността и интернет търговията, продължават да наемат 
изключително много хора. Това, че има по-малко обяви за работа, не означава, че предлагането е по-малко. Голяма част 
от компаниите се научиха да използват своите вътрешни бази данни и компании за подбор на персонал“, отчита Стоева. 
По думите й в определени индустрии пандемията е наложила замразяване на заплатите, докато при информационните 
технологии темповете на растеж не са се забавили, а напротив – заплащането продължава да се увеличава. 
"През настоящата година очакванията са най-търсените професии да продължат да бъдат в сферата на онлайн 
търговията, киберсигурността, информационните технологии и здравното обслужване". 
„Разчитаме, че ще има раздвижване, особено след като започна и процесът по ваксинация. Очакванията са ни, че около 
лятото пазара на труда ще бъде по-спокоен отколкото беше през 2020 г.“, казва Стоева. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Над 320 милиона лева са набрани през БФБ за развитие на бизнеса през 2020 г. 
Стойността на набрания капитал е най-високата от 12 години насам 
На над 320 милиона лева възлиза набраният капитал през Българска фондова борса за 2020 г., което е най-високата 
стойност в последните 12 години, отчита оператора. 
БФБ записа успешна година и отличи допринеслите за развитието на капиталовия пазар в страната ни през 2020 г. 
Ръст от 39% до 61 173 отбелязва броят на сделките на регулиран пазар през 2020 г. в сравнение с предишната година. 
На 397 499 741 лв. възлиза оборотът на БФБ през 2020 г. като това е с 19% повече в сравнение с предходната година. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/87856-kakvi-sa-prioritetite-na-natsionalnata-strategiya-za-finansova-gramotnost
https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/87888-biznesat-v-balgariya-e-vse-po-otvoren-kam-gavkavi-formi-na-zaetost
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На церемонията, която се провежда за юбилеен, 20-ти път в историята на Фондовата борса, бяха наградени следните 
компании: 
За инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот на БФБ през 2020 г.: 
- 1-во място: Елана Трейдинг АД; 
- 2-ро място: Евро - Финанс АД;  
3-то място: АБВ Инвестиции ЕООД.  
За инвестиционен посредник, сключил най-много сделки на БФБ през 2020 г.: 
- 1-во място: Карол АД; 
- 2-ро място: Елана Трейдинг АД; 
- 3-то място: БенчМарк Финанс АД. 
Карол АД получи и наградата за инвестиционен посредник с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през 
2020 г. 
За емитент с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година беше наградена Телелинк 
Бизнес Сървисис Груп АД. 
Г-жа Маринела Петрова, заместник-министър на финансите беше отличена за личност с най-голям принос за развитието 
на капиталовия пазар през 2020 г. 
Наградата за медия с най-голям принос при популяризирането на капиталовия пазар през 2020 г. беше връчена на 
Bloomberg TV Bulgaria. 
 
√ Министърът на финансите Кирил Ананиев е с Covid-19 
Ананиев е в добро общо състояниe  
Министърът на финансите Кирил Ананиев е с положителен PCR тест за COVID-19. 
Той е в добро общо състояниe и без симптоми към момента, съобщават от финансовото ведомство и уточняват, че тестът 
е регулярен. 
Заместник-министърът на финансите Росица Велкова ще изпълнява правомощията на министър на финансите за периода, 
в който министър Ананиев е под карантина. 
Припомняме, че премиерът Бойко Борисов, спортният министър Красен Кралев, зам.-регионалният министър Николай 
Нанков вече изкараха COVID-19. 
 
√ Нови проекти и над 20 силни събития в календара на Investor Media Group за 2021 година 
Бизнес събитията започват още през март с онлайн конференциите Knowledge City и Tech Of Tomorrow, след което 
през юни ще бъде излъчен нов формат на "Предприемачи на бъдещето", а есента е запазeна за The Next Big Thing и 
Investor Finance Forum 
Нови мултиплатформени журналистичеки проекти и над 20 силни събития е подготвила Investor Media Group в календара 
си за 2021 година. Медийната група с най-разнообразното портфолио на пазара, от която се информират повече от 2,9 
милиона потребители (по данни на Gemius за 11.2020 г.) и тази година ще даде приноса си към бизнес общността като 
организира най-утвърдените си конференции, дискусии и бизнес закуски. 
Бизнес събитията започват още през март с две онлайн дискусии на конференцията Knowledge City и ще продължат с две 
дигиални издания на тех конференцията Tech Of Tomorrow. 
През юни в нов формат ще гледаме „Предприемачи на бъдещето“, която ежегодно ни запознава с едни от най-ярките 
предприемачески умове, а есента на 2021 година е запазена за нови много силни издания на Годишната конференция на 
Bloomberg TV Bulgaria The Next Big Thing и на най-големия финансово-инвестиционен форум за страната и региона 
– Investor Finance Forum. Всички събития ще се излъчват едновременно на няколко платформи, включително и на живо в 
ключовите сайтове и канали на медийната група, където всеки ще може да ги гледа безплатно. 
Паралелно с това Bulgaria ON AIR, която също е част от Investor Media Group, ще зарадва аудиторията с нов 
мултиплатформен журналистически проект - „Бъдещето“. Поредицата от три специални студиа ще представи най-важните 
тенденции, които да очакваме в сферите на дома, парите и комуникациите. 
Мултиплатформен проект, посветен на новите технологии, стартира и Bloomberg TV Bulgaria. Tech21 е поредицата от 
четири дискусии, които ще очертаят как ще се развият здравеопазването, строителството, автомобилите и застраховането 
в следващите 10 години. 
През лятото Investor Media Group ще проведе и още няколко ключови събития, които през годините си спечелиха лоялна 
многохилядна аудитория – през юли предстои най-голямото събитие в сектора на недвижимите имоти – 6-ото издание 
на Годишните награди на Imoti.net, което ще бъде съпътствано и от серия бизнес закуски на Imoti.net в 7 града в страната. 
Подготвя се и втората национална класация на „Най-добрите болници“, а любимият „Форум бременност и детско 
здраве“ на Puls.bg тази година ще отиде при майките в София, Варна и Пловдив. 
В същото време Tialoto.bg и първият женски уебсайт у нас Az-jenata.bg ще предложат много вълнунващи дигитални тв 
студиа и влогове, с които да задоволят интереса на аудиторията за полезно и качествено лайфстайл съдържание. Какво 
предстои да видите в дигиталното тв студио „Светът на Tialoto” и влога на Az-jenata „Ето как“ - следете в каналите на 
Investor Media Group и ефира на Bulgaria ON AIR. 
 
 
 

https://events.bgonair.bg/
https://reklama.investor.bg/uploads/File/BLOOMBERG-event-TECH21.pdf


 

11 

 

√ Германия трябва да се изправи срещу икономическите рискове от пандемията 
Дори последната блокада да приключи в края на януари, както е планирано понастоящем, производството през 
първото тримесечие ще намалее с около 2% 
Германия рискува тежки икономически последици, ако не успее да постави пандемията под контрол, смята един от 
водещите икономисти в страната. 
„Вярвам, че подценяваме масово икономическите рискове от втората вълна“, каза Марсел Фрацшер, президент на 
Германския институт за икономически изследвания или DIW, цитиран от Bloomberg. По думите му много компании са 
свръхзадлъжнели и са изчерпали резервите си. 
„Боя се, че сме твърде големи оптимисти за бързото излизане от тази криза", добави той. 
 

 
Германия изпитва трудности да постави пандемията под контрол. Графика: Bloomberg 

 
Предупрежденията на Фрацшер рязко контрастират с доклад, публикуван по-рано във вторник, показващ, че 
инвеститорите са по-уверени в перспективите на Германия в началото на годината, залагайки, че зараждащото се глобално 
възстановяване ще засили износа. 
Германската икономика вероятно е избегнала свиване през четвъртото тримесечие, благодарение отчасти на щедрата 
държавна подкрепа и силния производствен сектор, който не е толкова пряко засегнат от ограниченията срещу вируса, 
тежащи над перспективите пред ресторантите и туристическия сектор. 
Канцлерът Ангела Меркел и федералните премиери вероятно ще разширят и без това строгите ограничения поне до 
средата на февруари и може да наложат още по-строги мерки за лични контакти, полицейския час и броя на хората, които 
могат да работят заедно в офис. 
Дори блокадата да приключи в края на януари, както е планирано понастоящем, производството през първото тримесечие 
ще намалее с около 2%, каза Фрацшер. 
„Икономическия рестарт“ на страната ще започне най-рано през третото тримесечие в зависимост от завършването на 
ваксинациите и постигането на колективен имунитет, добави той. 
„Политиците трябва да бъдат подготвени и да информират хората, че ако втората вълна не може да бъде овладяна, 
последиците ще бъдат огромни“, каза Фрацшер. 
Икономиката се сви с 5% през 2020 г., отчитайки най-големият си спад от световната финансова криза и повечето прогнози 
сочат, че Германия ще възстанови загубените позиции едва през 2022 г. 
Германското правителство не трябва да се страхува да засили фискалните стимул, ако пандемията забави икономическото 
възстановяване, завиха от Международния валутен фонд. 
Базираният във Вашингтон кредитор призова администрацията на канцлера Ангела Меркел да обмисли допълнителна 
помощ за неликвидни или несъстоятелни, но жизнеспособни предприятия и да поддържа подкрепата си за пазара на труда 
в страната, за да се избегнат по-трайни белези от кризата. 
„Когато сте в криза от такъв мащаб и има толкова много несигурност около пандемията и пътя на възстановяването, винаги 
е по-добре да грешите от страна на предпазливостта“, каза Шекхар Айяр, ръководителят на мисията на МВФ за Германия. 
„Ако това означава, че една или две фирми, които би трябвало да са фалирали, не фалират, това всъщност е по-добре, 
отколкото да рискувате бъдещето на жизнеспособни бизнеси, защото не са получили достатъчно подкрепа“, заяви той. 
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√ Твърдият Brexit може да стане още по-твърд 
Британският премиер Борис Джонсън призовава компаниите да бъдат търпеливи 
За всеки, който смяташе, че Brexit е приключил заедно с 2020 г., ранните признаци са, че след като се уредят 
неприятностите от вируса, той ще се превърне отново в най-голямото главоболие на Борис Джонсън, пише коментаторът 
Тереза Рафаел за Bloomberg. 
Тя продължава като отбелязва, че не е добър знак, когато бивше лоби, подкрепящо Brexit, изведнъж се вбеси от част от 
сделката, която беше обявена за триумф. 
„Ключът е, че си върнахме рибите и те вече са британски риби и са по-добри и по-щастливи от това“, каза пламенният 
поддръжник на Brexit Джейкъб Рийс-Мог пред почти празния парламент миналата седмица. Дали рибите са по-щастливи, 
или не е недоказано, но рибарите, които ги ловят, със сигурност не са. 
Шотландски и някои английски риболовни компании изразиха негативното си мнение по-рано тази седмица заради 
увеличените разходи за правене на бизнес. Проблемът е не толкова в сложните условия на новите договорености за 
споделяне на квоти, а в бюрокрацията, която заплашва да съсипе бизнеса, който работи в продължение на поколения. 
Износителите на животни и животински продукти трябва да представят здравни сертификати за износ (EHC), както и 
сертификати за улов, които се издават от ветеринари и длъжностни лица, занимаващи се с въпросите по околната среда. 
Търсенето на EHC надмина предлагането и много фирми се борят с объркващи документи или ИТ проблеми. 
Някои рибари са загубили десетки хиляди лири, тъй като живият улов е загинал, преди да достигне дестинацията си през 
Ламанша. По-големите риболовни кораби започнаха да разтоварват улова си в Дания, за да избегнат закъсненията, но това 
означава по-малко работа за шотландските преработватели. Вместо това някои ще трябва да продават замразена риба на 
по-ниски цени. 
Риболовният бизнес не е единственият, който изпитва затруднения. Базиран в Лондон износител на месо се оплака от 
контейнери с уж прясно свинско, което гние в пристанището в Ротердам. „Вече не можем да го продадем и дори не можем 
да го върнем обратно в тази страна, защото нямаме правилните формуляри за това“, каза управляващият директор на DH 
Foods пред Times. 
Собствениците на фризьорски салони заявиха, че изпитват затруднения с доставките на бои за коса (предимно от Франция). 
Уелският търговец на вино Даниел Ламбърт също изрази опасенията си, че новите документи, надбавките по веригата за 
доставки и други проблеми ще се отразят на цената на бутилка вино. Пазаруващите в Северна Ирландия намериха някои 
рафтове на супермаркетите празни. 
Междувременно неприязънта на бизнеса към границата с Ирландско море беше толкова голяма, че фериботният оператор 
Stena Line отклони голям кораб, предназначен да проведе пътниците от Белфаст и Ливърпул към ирландско-френския 
маршрут. 
Правителството на Джонсън има две думи за онези, които се оплакват: „дребни проблеми“. Или по-скоро бъдете 
търпеливи. Според него проблемът не е в самия Brexit, а промените в неизбежните и временни разходи. Пропуските в 
изпълнението ще бъдат отстранени. На риболовната индустрия е обещано обезщетение. 
Разбира се, някои от проблемите ще се решат с времето. Търговската сделка беше постигната в последния момент и много 
фирми не бяха напълно подготвени. Съобщава се, че свинското месо, заседнало в Ротердам, е резултат от ветеринарен 
сертификат, който не е попълнен правилно. ИТ системите ще се подобрят и обработката на документи ще стане по-рутинна. 
Това все още обаче прави ситуацията по-сложна, отколкото правителството иска да признае. Както търговските експерти 
през цялото време предупреждаваха, бариерите, извън митата, ще станат постоянни характеристики на пейзажа след 
Brexit, дори когато попълването на формулярите и митническите декларации станат по-рутинни. 
Част от препятствия включват така наречените правила за произход, които изискват от предприятията да докажат в коя 
държава са произведени техните стоки. Изискванията за данък върху добавената стойност също стават много по-сложни. 
Търговското споразумение не включва взаимното признаване на оценката на съответствието, което би позволило 
базираните в Обединеното кралство лаборатории за тестване да удостоверят, че британските продукти отговарят на 
изискванията на ЕС. 
Потребителите все повече откриват и тези неща. 
„Бях помолена да платя мита за артикул, който поръчах онлайн, изпратен от Франция. Отказах. Купуването на продукти от 
други страни от ЕС някога е се случваше толкова често, колкото американците в Калифорния си поръчват продукти, 
произведени в Пенсилвания или Охайо. Оказва се, че това сега ще бъде скъпа услуга. HM Revenue & Customs са изчислили, 
че тези нови изисквания ще добавят 9,6 милиарда долара бюрократични разходи към търговията в ЕС“, пише коментаторът 
на Bloomberg. 
Brexit вече е необратим поне за едно поколение. Но отношенията с ЕС никога няма да бъдат статични, което е в основата 
и на вечните преговори. Джонсън може да се опита да смекчи някои от тези търкания в търговското споразумение, като 
работи в рамките на една от 19-те специализирани комисии, обхващащи различните области, за да намали някои от 
главоболията. 
Но както има начин да се намали малко поражението от Brexit, има и много възможности старото напрежение да бъде 
отключено отново и да ескалира. Предвид последните няколко десетилетия на британската политика, би било глупаво да 
залагаме срещу това. Или Великобритания, или ЕС могат да прекратят споразумението след 12-месечен срок за 
предизвестие. 
Не е трудно да се разбере как връщането към ролята на изкупителна жертва може да се превърне в привлекателен вариант 
за някои от управляващата консервативна партия на Джонсън. Докато новата партия на Найджъл Фараж „ Реформирай 
Обединеното Кралство “ не представлява сериозна заплаха, тя може да повлияе на дебата, както популисткият политик в 
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миналото, дори без да спечели място в Парламента. Някои вече призоваха за задействане на разпоредба от 
Северноирландския протокол за предприемане на едностранни мерки. 
Стартирането на нова игра по размяна на обвинения или търсенето на начин да се оттеглят договорни ангажименти би 
подкопало усилията за възстановяване на икономиката след Covid-19 и след Brexit. Това също би разрушила търговските 
отношения, които остават изключително важни за Великобритания. Джонсън трябва да се противопостави на това на всяка 
цена. 
 
√ Шарл Мишел призовава Байдън за нов трансатлантически пакт между ЕС и САЩ 
По думите му Европа и САЩ трябва да работят заедно по няколко основни приоритета, като многостранното 
сътрудничество, борба с Covid-19 и справянето с изменението на климата 
„Искам горещо да поздравя президента Джо Байдън като 46-ия президент на Съединените щати и Камала Харис, първата 
жена, която стана вицепрезидент на страната. Пожелавам им всичко най-добро, тъй като те се стремят да излекуват 
американския народ и да изведат страната си от пандемията“. Това заяви във видеообръщение председателят на 
Европейския съвет Шарл Мишел. 
„Подобно на хората от всички нации, американският народ заслужава лидери, които приемат присърце своите надежди и 
грижи. И вярвам, че президентът Байдън и Камал Харис ще направят точно това“, каза Мишел. 
„Поставям предложение на масата: Нека изградим нов учредителен пакт. За по-силна Европа. За по-силна Америка. За 
един по-добър свят“, заяви още председателят на Европейския съвет Шарл Мишел. 
По думите му Европа и САЩ трябва да работят заедно по няколко основни приоритета. Това са насърчаването на 
многостранното сътрудничество, борба с Covid-19, справянето с изменението на климата, възстановяване на икономиките, 
осигуряването на лоялна търговия и насърчаване на дигиталната трансформация. 
„ЕС и САЩ, ние имаме своите различия. Приятелите имат различия. Но сега е време да върнем убеждението и здравия 
разум. Сега е време да подновим сътрудничеството си. Инвестираме и търгуваме помежду си повече, отколкото с всеки 
друг“, каза още председателят на Европейският съвет. 
„Днес нашето партньорство е по-важно от всякога, тъй като нашите споделени ценности се оспорват. Нашето 
сътрудничество е в най-добрия интерес и на двете страни. И в най-добрия интерес на света“, завършва обръщението си 
Мишел. 
Председателят на парламентарната група на Европейската народна партия Манфред Вебер заяви, че първата визита на 
Байдън би трябвало да е в Европейския парламент. 
„Мисля, че би било чудесно Байдън да представи в Европа идеите си за бъдещето на трансатлантическите отношения като 
го направи в реч пред Европейския парламент, вероятно в Страсбург, защото той познава европейската история и това би 
било наистина страхотно място за рестарт“, заяви Вебер. 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че трябва да се мисли в законодателна насока за 
ограничаването на речта на омразата в социалните медии. 
По думите й блокирането на профила на президента Тръмп трябваше да се осъществи по-рано като превенция, а не 
постфактум, визирайки щурма в Капитолия. 
 
√ Глобалните разходи за зеления преход удариха рекордните 500 млрд. долара 
Инвестициите в капацитет за възобновяема енергия нарастват с 52% в Европа  
През 2020 г. светът е похарчил рекордните 501,3 млрд. долара за възобновяема енергия, електрически превозни средства 
и други технологии, за да намали зависимостта на глобалната енергийна система от изкопаеми горива. Така инвестициите 
в прехода към нисковъглеродна икономика отбелязват ръст от 9% спрямо 2019 г., се казва в доклад, публикуван във 
вторник от BloombergNEF. 
Но отделените средства не са разпределени равномерно в световен мащаб. Инвестициите в капацитет за възобновяема 
енергия, които представляват най-голямата част от разходите, изчислени от BNEF, нарастват с 52% в Европа в сравнение с 
миналата година, но спадат с 20% в САЩ и 12% в Китай. 
Рекордната инвестиция идва на фона на увеличения натиск за намаляване на емисиите на парникови газове и избягване 
на най-тежките последици от изменението на климата. Но дори огромното увеличение на разходите за вятърни и слънчеви 
ферми, съхранение на енергия и електромобили няма да бъде достатъчно, за да се постигне целта на Парижкото 
споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до под 2 градуса по Целзий, смятат анализаторите. 
„Много е обнадеждаващо, че инвестициите се извършват на високо ниво, но са много по-малко от необходимите, за да се 
постави светът на пътя към затопляне от 2 градуса“, каза Ангус Маккроун, главен редактор на BNEF. 
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Глобалните разходи за енергийния преход са водени от възобновяемите източници и транспорта.  

Графика: Bloomberg 
 
Разходите за възобновяеми енергийни източници са се увеличили с 2% в световен мащаб, стимулирани от най-голямото 
досега разширяване на слънчевата енергия и 56-процентовия скок в средствата за офшорни вятърни проекти, показва 
доклада. Въпреки че не беше рекордна година за разходи за чисто електричество, спадащите разходи позволиха на 
разработчиците да инсталират повече възобновяеми източници от всякога, добавяйки 132 гигавата слънчева енергия и 73 
гигавата от вятър. 
Спадът в разходите за чиста енергия в САЩ миналата година дойде, след като инвестициите достигнаха рекорд през 2019 
г., тъй като разработчиците на вятърни паркове се възползваха от данъчните кредити преди изтичането им. 
„Пандемията от коронавирус задържа напредъка по някои проекти, но общите инвестиции във вятърна и слънчева енергия 
бяха стабилни и продажбите на електрически превозни средства нараснаха повече от очакваното“, каза Джон Мур, главен 
изпълнителен директор на BNEF. 
Един от най-големите двигатели на разходите за енергийния преход през 2020 г. беше чистия транспорт. Европа поведе 
класацията с инвестиции от 64,7 милиарда долара за електрически транспорт, изпреварвайки Азия за първи път. Китай 
изостава с 45,3 милиарда долара инвестиции - най-малкото, което е похарчено за сектора от 2016 г. насам, според BNEF. 
 

 
Електрифициране на транспорта. Графика: Bloomberg 
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И докато акциите на производителя на електрически превозни средства Tesla поскъпнаха значително и превърнаха Илон 
Мъск в най-богатия човек в света, конкуренцията беше във възход. EV компаниите са събрали около 24,5 милиарда долара 
от фондовите пазари миналата година спрямо само 1,6 милиарда долара през 2019 година. 
Според доклада глобалните инвестиции в улавянето и съхранението на въглерод са се утроили до почти 3 милиарда 
долара през 2020 г. Тази технология може да изиграе ключова роля за намаляване на емисиите от тежко замърсяващите 
индустрии. Голяма част от растежа през 2020 г. се дължи на нов проект, получил одобрение от норвежкото правителство, 
за изграждане на съоръжения за съхранение на въглеродните емисии под Северно море. 
 
Мениджър 
 
√ Правната комисия съгласна карантинираните да гласуват с подвижни урни  
С 14 гласа "за", 7 "против" и без "въздържали се" правната комисия в парламента одобри на първо четене предложението 
на управляващите за осигуряване на право на вот на карантинираните. Предстои то да бъде гласувано в пленарна зала на 
първо четене в петък, предава Агенция "Фокус".  
Предложението е заложено в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Законороектът бе 
внесен съвместно от ГЕРБ и "Обединени патриоти" на 15 януари. С него се дава възможност на лицата под карантина да 
гласуват чрез подвижни избирателни кутии.  
Част от разпоредбите предвиждат при провеждане на избори през 2021 г. по време на на извънредна епидемична 
обстановка ЦИК да изработи правила за органиацията на изборите, с които да се гарантират живота и здравето на 
членовете на избирателни комисии. Срокът, предвиден за изработване на тези правила е не по-късно от 50 дни преди 
изборния ден.  
 
√ До 10 години България може да има изградена нова ядрена мощност  
До 10 години България може да има изградена нова ядрена мощност. В тази връзка вчера правителството одобри доклад 
на министъра на енергетиката за предприетите действия и за резултатите от направеното проучване на възможностите за 
изграждане на нова ядрена мощност на площадка № 2 в АЕЦ „Козлодуй“.  Действията по проекта са в контекста на 
постигане на целите на Европейския съюз за климатична неутралност до 2050 г. и диверсификация на енергийните ресурси, 
съобщиха от правителствената информационна служба.  
В рамките на заседанието министърът на енергетиката Теменужка Петкова докладва на премиера Борисов и припомни, 
че на 14 октомври 2020 г. Министерският съвет взе решение, с което беше даден мандат на АЕЦ „Козлодуй“ да влезе в 
преговори с американски компании, които разработват последните достижения в областта на ядрената енергетика. 
„Целта бе да търсим възможност за реализация на 7-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ на одобрената с решение на Агенцията за 
ядрено регулиране площадка №2 в АЕЦ „Козлодуй“ и влязлата в сила оценка за въздействие на околната среда по 
отношение на този проект“, подчерта Петкова. 
Със заповед на министъра на енергетиката се сформира работна група от експерти от АЕЦ „Козлодуй“, АЕЦ „Козлодуй - 
Нови мощности“, както и с привлечени и международни експерти. В рамките на вчерашния ден бе завършен докладът, 
отразяващ резултатите от свършената работата и предложенията на сформираната работна група. 
„В хода на работата на групата са проведени разговори, разменена е кореспонденция, включително с колегите от 
„Уестингхаус“, тъй като три са одобрените технологии по ОВОС. Едната технология е американската за реактори „AP 1000“, 
другите две са руски технологии, които са реакторите за АЕЦ „Белене“, уточни министър Петкова. 
В доклада на експертите се отбелязва, че се подкрепя реализацията на 7-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ с наличното оборудване 
от проекта за АЕЦ „Белене“. 
„Това са изключително важни инфраструктурни проекти, които гарантират и националната сигурност, и енергийната 
сигурност, и диверсификацията. Освен това използват и платеното от държавата и данъкоплатците оборудване за АЕЦ 
„Белене“. Мисля, че след 7-и, ще отидем и на 8-и реактор“, заяви министър-председателят Бойко Борисов в хода на 
заседанието. 
Премиерът определи доклада като добра стратегия, в която има записани важни и бързи стъпки за действие по проекта. 
„С нашия доклад сме дали възможност да се вземе едно обосновано, аргументирано и информирано решение за 
бъдещето на нашата енергетика. 
„И този проект не е лесен, но при добра организация можем до десет години да пуснем един нов блок“, категоричен бе 
изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй“ Наско Михов. 
Според гласувания от правителството доклад, министърът на енергетиката следва да предприеме необходимите действия 
за пълно използване на капацитета на одобрената със заповед на Агенцията за ядрено регулиране площадка №2 в АЕЦ 
„Козлодуй“ за изграждане на нова ядрена мощност, включващо рационалното използване на доставеното оборудване за 
АЕЦ „Белене“. 
Министърът на енергетиката трябва да организира изготвянето на модел за финансово структуриране на проекта за 
изграждане на нова ядрена мощност и на правен анализ на приложимата национална, европейска и международна правна 
рамка. Също така министърът ще разреши продължаване на действията по проучване на възможностите за изграждане на 
нова ядрена мощност чрез използване на нови ядрени технологии за малки модулни реактори.  
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√ Излишъкът по платежния баланс бележи понижение с 58% на годишна база  
Текущата и капиталова сметка на България е положителна и възлиза на 1,25 млрд. лв. за първите 11 месеца на 2020 г., 
показват актуалните данни на БНБ за платежния баланс на страната ни. 
Това е значителен спад спрямо същия период на 2019 г., когато този показател възлиза на 2,99 млрд. лв. Понижението е 
58% на годишна база. 
Както е известно, текущата сметка включва входящите и изходящите потоци от търговия със стоки, парите, изпращани от 
емигрантите у нас, както и текущите трансфери между страната и останалия свят. Капиталовата сметка от своя страна 
включва капиталовите трансфери и придобиване. 
При услугите България има положително външнотърговско салдо, възлизащо на 2,6 млрд. лв., което е обаче много по-
малко в сравнение със същия период на 2019 г., когато този показател възлиза на 4,7 млрд. лв. 
Търговското салдо на страната за периода  януари – ноември 2020 г. е отрицателно и възлиза на 1,5 млрд. евро, докато 
през 2019 г. този дефицит е бил 2,3 млрд. евро.   
 
√ Инвестициите в България намаляват с 30% заради спад в дяловия капитал  
Инвестициите в България за периода януари-ноември 2020 г. възлизат на 844 млн. евро, което е с цели 31% по-малко в 
сравнение същия период на 2019 г., показват предварителните данни на БНБ. 
Разбивката показва, че реинвестираната печалба възлиза на 543 млн. евро, което представлява спад от 25% на годишна 
база.  Освен това за същия период дълговите инструменти, тоест задълженията между дружествата с чуждестранно 
участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити, възлизат на 1,3 млрд. лв. 
Това е с 40% повече в сравнение със същия период на миналата година. 
Това обаче което води до понижаването на инвестициите е  нивото на дяловия капитал, тоест чуждестранното участие в 
капитала на български дружества. То се е понижило с 1 млрд. евро, над 2 пъти повече в сравнение със същия период на 
2019 г. 
Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари – ноември 2020 г. са от Нидерландия (492 млн. евро), 
Австрия (230 млн. евро) и Германия (141 млн. евро). 
 
√ ЕК одобри 79 млн. евро за микро, малките и средните предприятия у нас  
Европейската комисия одобри българската схема в размер на 79 млн. евро (приблизително 156 млн. лв.) в подкрепа на 
микропредприятията, малките и средните предприятия, засегнати от пандемията от коронавирус. Схемата е одобрена 
съгласно Временната рамка за държавна помощ, приета от ЕС, и ще бъде съфинансирана от Европейския фонд за 
регионално развитие, съобщиха от пресцентъра на ЕК.  
Помощта ще бъде достъпна за предприятия, осъществяващи дейност в определени сектори и отговарящи на определени 
изисквания, определени от България, чиито дейности са били преустановени или ограничени от правителствени 
ограничителни мерки срещу разпространението на коронавируса. 
Размерът на безвъзмездните средства, които всеки бенефициер може да получи, ще бъде изчислен чрез сравняване на 
неговия оборот (без ДДС) през засегнатия период със същия период на предходната година (или оборота за октомври 2020 
г. за бенефициери, открити след 1 януари 2020 г.). Безвъзмездните средства ще възлизат или на 10 %, или на 20 % от 
оборота, в зависимост от сектора на дейност на бенефициера, до максимум 150 000 лева (приблизително 76,694 евро).  
Подкрепата ще помогне на фирмите да покрият част от своите оперативни разходи и да подкрепят дейностите, 
необходими за преодоляване на недостига на средства или липсата на ликвидност в резултат на пандемията. Комисията 
установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка. По-специално, помощта няма да 
надвишава 800 000 евро на дружество и може да се предоставя до 30 юни 2021 г. Комисията стигна до заключението, че 
мярката е необходима, целесъобразна и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на 
държава членка в съответствие с договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и условията, определени във 
Временната рамка. Въз основа на това Комисията одобри мярката съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.  
Неповерителната версия на решението ще бъде представена под № SA.60454 в регистъра на държавните помощи на 
уебсайта на Комисията, посветен на конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността на 
данните, бъдат решени.  
 
√ Нов граничен пункт ще бъде отворен между България и Сърбия  
Сътрудничеството между България и Сърбия в областта на инфраструктурни проекти, енергетика и туризъм беше 
сред темите на вчерашната среща между министъра на външните работи Екатерина Захариева и колегата й от Сърбия 
Никола Селакович. Двамата са се разбрали ресорните министерства да се фокусират върху отварянето на нов граничен 
пункт. 
"Свързани сме от векове и имаме близки и прагматични отношения, които дори и във времена на криза и пандемия остават 
динамични. Успяваме да реализираме инфраструктурни проекти, важни за целия регион, и да си помагаме", заяви 
Захариева след разговора със сръбския външен министър. Тя информира, че до края на тази година ще се завърши 
последният участък от магистралата между София и Белград, по-конкретно отсечката от София до границата. Захариева 
отчете, че България е осигурила високачествени защитни облекла за лекарите в Сърбия в началото на пандемията, а 
сръбската страна е съдействала на български граждани за прибирането им в България през Сърбия. 
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"Нямаше как кризата, предизвикана от COVID-19, да не се отрази и на обмена на туристи между двете страни, но все пак 
това е един от най-перспективните сектори", посочи българският външен министър, като отбеляза, че Сърбия е четвърта 
дестинация за България. 
Захариева коментира и темата за българското национално малцинство в Сърбия и посочи, че то е мост и още един стимул 
за добрите отношения между двете страни. Тя каза, че Сърбия има съвременно законодателство по отношение на 
националните малцинства. Външният ни министър подчерта, че България винаги е подкрепяла Сърбия за европейската й 
перспектива. "Имаме желание да споделяме опита, който имаме", допълни Захариева и увери, че подкрепата на страната 
ни ще продължи. 
Сръбският външен министър Никола Селакович посочи, че София е една от първите столици, които посещава по време на 
своя мандат и допълни, че това е не само символика, но и желание и занапред двете страни да подобряват отношенията 
си. Той благодари за подкрепата за европейската интеграция на Сърбия и декларира, че Сърбия е държава, която вижда 
бъдещето си в ЕС. Селакович отбеляза сътрудничеството на двете държави в инфраструктурни проекти като предстоящото 
завършване на магистралата между Белград и София. И не пропусна да посочи и сътрудничеството в областта на 
енергетиката, като даде примери както с проекта "Балкански поток", така и с изграждането на газопреносната връзка 
между България и Сърбия. "Това са проекти от взаимен интерес и от голямо значение за развитието на нашите икономики", 
коментира той и посочи добрите връзки в областта на туризма.  
Селакович благодари на българския си колега за помощта на МВнР за осигуряване на зелените коридори и за 
хуманитарната помощ по време на пандемията. Той посочи, че на срещата е обърнато внимание на осигуряването на 
максимална защита на правата на българското малцинство, което живее в Сърбия и двамата министри са се договорили 
да поддържат директна комуникация. Той информира, че в две от граничните области, където живее българско 
национално малцинство - Бабушница и Димитровград, са открити два отдела на свободната митническа зона, което ще 
даде възможност за инвестиции и за работа на хората, които живеят там. 
Попитан защо премиерът Бойко Борисов не е поканен на откриването на "Балкански поток", Селакович отговори, че заради 
пандемията не са канени чуждестранни гости.  
 
√ Байдън подписа 15 указа след стъпването си в длъжност, отменяйки политики на Тръмп  
Американският президент Джо Байдън подписа 17 указа и прокламации след встъпването си в длъжност, отменяйки 
ключови политики на своя предшественик Доналд Тръмп и предприемайки първи ходове във връзка с пандемията от 
коронавирус и климатичните промени, предадоха световните агенции, цитирани от БТА. 
В първия си ден като президент Байдън издаде изпълнителни заповеди за връщане на САЩ към Парижкото споразумение 
за климата и за задължително носене на маски във федералните сгради и на федерални земи. 
При подписването на няколко указа пред репортери в Овалния кабинет той заяви, че "няма време за губене". 
"Някои от изпълнителните актове, които ще подпиша днес, ще помогнат да се промени ходът на кризата с COVID-19, ще се 
борим с климатичните промени по начин, по който не сме действали досега, и ще се стремим към напредък към расово 
равенство и оказване на подкрепа на други общности, които не са получавали подходящо отношение", каза президентът. 
Мярката за маските ще е в сила за поне 100 дни. Според Байдън носенето на маски не е партиен въпрос, а патриотичен 
акт, който може да спаси безчет човешки животи. 
Байдън разпореди отмяна на разрешението за изграждане на нефтопровода "Кийстоун Екс Ел". Вероятно това ще бъде 
тема и на разговора му с канадския премиер Джъстин Трюдо, първия чужд лидер, с когото той има намерение да 
разговаря. 
Байдън също така отмени обявеното от Тръмп извънредно положение, помогнало за финансиране на строителството на 
стена по границата между САЩ и Мексико, и сложи край на забраната за пътуване, засягаща някои страни с преобладаващо 
мюсюлманско население. В списъка на тези страни влизаха Еритрея, Йемен, Нигерия и Судан. 
Мексико приветства решението за стената по границата. 
Във връзка с имиграционната политика Байдън прати законопроект в Конгреса с цел промяна на имиграционната система. 
Нормативният акт цели да проправи път към американското гражданство на хората, които сега са без документи, да се 
справи с причините, в които се корени миграцията, да ускори обединяването на семействата на мигранти, след като деца 
бяха разделени от родителите си на граница на САЩ с Мексико. 
Новата администрация на Байдън ще отложи за 100 дни някои депортации, за да се увери, че в тези случай ще има 
справедливо и ефикасно имиграционно правоприлагане, се казва освен това в документ на министерството на вътрешната 
сигурност. Байдън планира да подпише и меморандум, който опълномощава ведомството и американския главен 
прокурор да запазят програмата за защита от депортация на мигранти, пристигнали като деца в САЩ. 
На 29 януари Байдън планира да подпише още документи, в това число и такива в областта на имиграцията и политиката 
за убежище. Тогава Байдън ще вдигне и пречките пред законната имиграцията, въведени от Тръмп. Той ще сложи и край 
на програма на Тръмп, която остави десетки хиляди кандидати за убежище да чакат в Мексико, докато американски 
съдилища се произнесат по техните случаи. В много случаи тези хора живеят при тежки условия в палаткови лагери по 
границата. 
Новият президент изпрати и писмо до генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, в което казва, че САЩ имат 
намерение да останат в Световната здравна организация. По този начин той спря разпореденото от Доналд Тръмп 
изтегляне, което трябваше да стане през юли тази година. Мотивът на Байдън за тази отмяна, беше, че САЩ искат да са 
пълноправни участници и глобален лидер в битката с COVID-19 и други заплахи за общественото здравеопазване. 
Още днес прочутият американски имунолог Антъни Фаучи ще представя САЩ на заседание на организацията. 
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В първия си ден на работа Байдън взе на прицел политики на Тръмп и първите му конкретни действия белязаха скъсване 
с президенството на предшественика му, обобщават световните агенции. 
 
√ Спад на цените на петрола след изненадващо увеличение на запасите в САЩ 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в четвъртък, след като изненадващият ръст на запасите от суров петрол 
в САЩ подновиха опасенията за търсенето на суровината, предаде Ройтерс. Надеждите за нови икономически стимули в 
САЩ след встъпването в длъжност на Джо Байдън обаче ограничиха загубите. 
Към 8:45 часа българско време цената на сорта Брент се понижи с 0,08 долара, или 0,14%,  до 56 долара за барел, докато 
американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,10 долара, или 0,19%, до 53,20 долара за барел. 
Според данните на Американския петролен институт (АПИ) запасите на САЩ от суров петрол са нараснали с 2,6 млн. барела 
през седмицата до 15 януари. Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха спад от 1,2 млн. барела. 
„Цените на петрола изглеждат уязвими за потенциално прибиране на печалба, след като американските запаси се 
повишиха с 2,56 млн. въпреки консенсусната прогноза за спад“, коментира анализаторът Стивън ИНес от Axi. 
Същевременно с това записите от бензин и дестилати, които включват дизел и горивото за отопление, нараснаха по-малко 
от очакваното. 
Утре се очаква Енергийната информационна администрация да представи своите данни за запасите от петрол. 
„Това, което спъва пазара, са продължаващите притеснения относно търсенето“, коментира Уорън Патерсън от ING, като 
добави, че нарастващият брой на заразените с COVID-19 в Китай може да доведе до нови блокади в азиатската страна и 
съответно до спад на търсенето на петрол. 
„Правителството ще иска да постави всяко огнище под контрол, особено като се има предвид наближаването на китайската 
Нова година“, коментира той. 
 
√ Европейските борси намират подкрепа в секторите на луксозните стоки и технологиите  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха повишения в ранната търговия в сряда, след като 
финансовите отчети на компанията за оборудване за производство на чипове ASML и на швейцарската група за луксозни 
стоки Richemont обнадеждиха инвеститорите, които се надяват на повече икономически стимули в САЩ след встъпването 
в длъжност на президента Джо Байдън, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,57 пункта, или 0,63%, до 410,49  пункта, като технологичният 
подиндекс SX8P напредна с 1,73% до най-високото си ниво от близо две десетилетия. Немският показател DAX напредна с 
90,86 пункта, или 0,66%, до 13 905,92 пункта, Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 6,59 пункта, или 
0,1%, до 6 719,54 пункта. Френският измерител CAC 40  добави 33,62 пункта към стойността си, или 0,6%, до 5 632,23 пункта. 
Акциите на ASML поскъпнаха с 4,17%, след като нидерландската компания отчете по-добри от очакваното продажби през 
четвъртото тримесечие на миналата година и заяви, че има силни поръчки за 2021 г.  Технологичният сектор бе подкрепен 
и от отличното представяне на американската компания за стрийминг на видео Netflix, която обяви, че вече има над 200 
млн. абоната в света. 
„Може да се каже, че наблюдаваме вълна, която повдига всички кораби. Такъв може да е случая с резултатите на Netflix и 
технологичния сектор“, коментира Конър Кембъл от SpreadEx. 
Секторът на луксозните стоки също регистрира добро представя, след като Richemont отчете 5% ръст на продажбите през 
тримесечието. Този резултат се дължи основно на силния растеж при бижутерските марки в Азиатско-тихоокеанския 
регион и Близкия изток. Акциите на компанията поскъпнаха с 1,89%, докато тези на конкурента й Swatch Group напреднаха 
с 1,30% Акциите на британската марка Burberry поскъпнаха с 207%, след като тя отчете 11-процентов ръст на продажбите 
за третото си фискално тримесечие в Азиатско-тихоокеанския регион. 
„Всеки знак, че разходите за търговия на дребно в Китай растат, ще подкрепи западните пазари, които са силно зависими 
от азиатската страна“, коментира Кембъл. 
Италианският бенчмарк FTSE MIB напредна с 0,60% до 22 576,18 пункта, след като премиерът Джузепе Конте спечели вот 
на доверие в Сената на Италия. 
Днес вниманието на инвеститорите е насочено към встъпването в длъжност на избрания за президент на САЩ Джо Байдън. 
Той ще положи клетва на стълбите на Капитолия във Вашингтон в 12 часа местно време (19 часа българско) 
Ръст на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения във вторник, след като инвеститорите бяха 
окуражени от добрите резултати от започналия сезон на отчетите, както и от сигналите за по-големи икономически 
стимули в САЩ и по-бързо разпространение на ваксините, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши със 116,26 пункта, или 0,38%, до 30 930,52 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 напредна с 30,66 пункта, или 0,81%, до 3 798,91 пунктa, поведен от енергетиката и 
комуникационните услуги. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете спад от 198,68 пункта, или 1,53%, 
до 13 197,18 пункта. 
Някои акции на технологични компании се възстановиха след загубите от миналата седмица, като книжата на Facebook и 
Alphabet поскъпнаха съответно с 3,87% и 3,29%, докато тези на Microsoft, Apple и Amazon поскъпнаха с 1,78%, 0,54% и 0,53%. 
Книжата на Goldman Sachs изтриха печалбите, натрупани в ранната търговия, и приключиха сесията със спад от 2,31%, след 
като инвеститорите прибраха печалбите си на фона на по-добрия от очакваното финансов отчет за последното тримесечие. 
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Цената на акциите на Bank of America падна с 0,76%, след като кредитора отчете приходи за тримесечието, които не 
отговориха на очакванията на анализаторите. Загубите обаче бяха ограничени от факта, че печалбата на банката надмина 
прогнозите. 
Първата седмица от сезона на отчетите дава причини за оптимизъм, като 88% от компаниите от S&P 500, които вече са 
представили финансовите си резултати за тримесечието, са надминали очакваният на анализаторите, сочат данни на Bank 
of America. 
Междувременно номинираната за министър на финансите в администрацията на президента Джо Байдън - Джанет Йелън 
призова федералното правителство да приеме по-големи стимули за подкрепа на икономикта. 
„Нито избрания за президент, нито аз, предлагаме този пакет без да взимаме предвид нарастващото дългове бреме на 
страната. В настоящия момент, когато лихвите са на исторически ниско ниво, най-умния подход е да се действа мащабно“, 
заяви тя по време на изслушването си пред финансовата комисия към Сената. 
Оптимизъм в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в сряда 
на фона на поскъпването на акциите на интернет гиганта Alibaba на борсата в Хонконг , след като основателят на 
компанията Джак Ма се появи публично за първи път от миналия октомври, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 бе единственият, който се оцвети в червено, записвайки спад от 
110,2 пункта, или 0,38%, до 28 523,26 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 16,71 пункта, или 0,47%, до 3 3 583,09 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 33,9 пункта, или 1,42%, до 2 412,56 пункта. 
Хонконгският индекс Hang Seng отчете ръст от 320,19 пункта, или 1,08% до 29 962,47 пункта. Акциите на Alibaba поскъпнаха 
с 8,52% при появата на МА във видеоклип, публикуван в китайските социални мрежи, в който той се обръща към учителите 
от различни райони на страната повод Деня на просвещението на Буда. Ма страни от светлината на прожекторите от 
няколко месеца насам, след като отправи критики към китайския финансов регулатор. 
Южнокорейският показател Kospi се повиши с 21,89 пункта, или 0,71%, до 3 114,55 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 27,8 пункта, или 0,41%, до 6 770,4 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният 
бенчмарк SOFIX отчете ръст от 15,87 пункта, или 3,33%, до 492,81 пункта. BGBX40 напредна с 1,66 пункта, или 1,54%, до 
109,51 пункта. BGTR30 се повиши с 5,41пункта, или 1,04%, до 525,15  пункта. BGREIT записа минимален спад от 0,01 пункта, 
или 0,01%„ до 140,18 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Борисов ще участва в среща на Европейския съвет относно пандемията  
Министър-председателят Бойко Борисов ще вземе участие във видеоконференция на членовете на Европейския съвет. 
Акцентът на разговорите ще бъдат действията на Европейския съюз в отговор на пандемията от COVID-19, включително 
широкомащабното разпространение на ваксини и използването на всички налични инструменти за ограничаване на 
разпространението на вируса. 
По време на срещата Европейската комисия ще представи актуалното състояние във връзка с разгръщането на 
ваксинациите и начините за гарантиране на бъдещото увеличение на производството и на справедливия достъп до 
ваксини. Лидерите на страните членки ще споделят своя опит във връзка с провеждането на кампании за ваксинация. В 
хода на разговора членовете на Европейския съвет ще обсъдят също евентуален общ подход към сертифицирането на 
ваксинацията в рамките на ЕС. 
Освен това те ще разгледат въпроса за сътрудничеството с трети държави във връзка с ваксините. 
 
√ Средният осигурителен доход за ноември е 1099,10 лв.  
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец ноември 
2020 г. е 1099,10 лв. 
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 декември 2019 г. до 30 ноември 2020 г. е 1060,85 лв. 
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на 
новоотпуснатите пенсии през месец декември 2020 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. 
 
√ Евролидерите заседават онлайн, за да обсъдят общите действия в ЕС срещу Covid-19  
Европейските лидери ще обсъдят общия подход по издаване на паспорти за ваксиниране, както и разгръщането на 
кампанията за имунизиране срещу коронавируса. 
В края на миналата седмица председателят на Европейския съвет Шарл Мишел определи темата за паспортите като 
"чувствителна". В писмото до лидерите той допълва, че трябва да се изясни при какви обстоятелства те биха могли да се 
използват - нещо, което преди това беше казано и от министрите по европейските въпроси. Тогава заместник-
председателят на Европейската комисия Марош Шефчович заяви, че се вземат необходимите мерки, за да не се третират 
по различен начин хората, които не могат да се ваксинират по здравословни причини или не желаят да го направят. 
Като друг дискусионен въпрос той спомена обработката на личните данни, която, според него, трябва да се използва само 
за медицински цели. 
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Като абсолютен приоритет в момента Шарл Мишел откроява ускоряването на процеса на ваксиниране и допълва, че ще 
настоява Европейската комисия да информира за състоянието на кампанията за имунизиране, увеличаването на ваксините 
в бъдеще и тяхното справедливо разпределение. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Джо Байдън начело на Съединените щати. Какво следва?; 
- Лидерът на НФСБ Валери Симеонов за енергийните проекти и предстоящите избори; 
- Директно - как се оцелява 30 часа при минус 20 градуса високо в планината?; 
- Как подпочвените води на Перловската река спряха влаковете по част от третата линия на метрото?; 
- Кой надраска с графити тестови жп мотриси, веднага след като пристигнаха в България?; 
- Кога и при какви условия ще отворят фитнесите?; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- 20 години затвор за убийството на Дарина и Никол. Защо прокуратурата определи присъдата за несправедлива?; 
- На живо от Вашингтон - след клетвата на Джо Байдън, ще се промени ли политиката на Америка към България?; 
- Какво е състоянието на майка и малко дете, блъснати на пешеходна пътека в София?; 
- Ще има ли подвижни урни и видеонаблюдение на парламентарните избори? Дискусия с депутати; 
- Историята на жената, която оцеля 20 часа в Рила при минус 20 градуса; 

Нова телевизия - Здравей България 
- Над 20 часа при -20 градуса. Спасиха жена, оцеляла при екстремни условия в Рила; 
- Ще се отрази ли новият щам на COVID-19 върху заболеваемостта у нас. Математикът Лъчезар Томов; 
- Нова страница за Америка и света. Какво се променя с президента Джо Байдън?; 
- Междусъседски войни или как се краде ток? Пълен абсурд с Румен Бахов; 
- Как оставиха на тъмно семейство заради неплатена сметка в друг имот?; 
- Жители на села до Пловдив се готвят за протест! Канят премиера на път, който не е ремонтиран от десетилетия; 
- Новите ваксини и страничните ефекти. Опасни ли са хора с филъри и естетични корекции - проверка в „На твоя 

страна"; 
- Французи произвеждат екологични, високозащитни маски от коноп. Какви са предимствата им? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - По пощата ще пращат вече попълнени бюлетини на висока пазарна цена; 
в. Труд - Гласуваме и с невалидни документи; 
в. Телеграф - Привикват ученици на изпит в клас; 
в. Монитор - 300 лв. месечна компенсация, за неприетите в забавачка деца; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Вадят две ядрени куфарчета заради отлитането на Тръмп; 
в. 24 часа - Карантинираните ще гласуват, прие правната комисия; 
в. Труд - Сменяме топломерите с дистанционни; 
в. Труд - 300 лв. компенсация за дете в частна градина; 
в. Телеграф - След заседание на кабинета премиерът Борисов обяви: До 10 г. България може да има нова ядрена 
мощност; 
в. Телеграф - Метрото влезе в бокса, сменят релсите; 
в. Монитор - Само един от пет маршрута безопасен; 
в. Монитор - Страната ни с нова ядрена мощност до 10 години; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитър Димитров говорител на ЦИК: Щетите от "организиран" хаос след вота може да са по-големи от тези 
от пандемията; 
в. Труд - Рашко Иванов, председател на Националната общност на българите в Хърватия, пред "Труд": Асимилацията е 
процес, който не може да се спре; 
в. Телеграф - Тв водещият Драгомир Драганов на 50 г.: Лили Иванова ми показа как да общувам с хората; 
в. Монитор - Ивайло Филипов, изпълнителен директор на "Информационно обслужване": От 1 май всички направления и 
рецепти ще бъдат само под формата на електронни документи; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - В безкрайния ужас COVID е глупаво да мерим кой е на далавера; 
в. Труд - Кога е необходима данъчна реформа в България; 
в. Телеграф - Не е достатъчно да назубриш закона, за да носиш тога, трябва и морал; 
в. Монитор - Не се ли нарани, чедо? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 21 януари 
София 

- От 09.00 часа в сградата на Народното събрание ще се проведе редовното пленарно заседание. 
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- От 10.00 часа в сграда на Министерски съвет ще се състои брифинг на Националния оперативен щаб за 
разпространението на COVID-19 и противоепидемичните мерки. 

- От 11.30 часа в зала 132 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията за борба с корупцията, 
конфликт на интереси и парламентарна етика. 

- От 14.30 часа в зала 356 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по културата и медиите. 
- От 14.30 часа в зала 248 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по регионална политика, 

благоустройство и местно самоуправление. 
- От 14.30 часа в зала 142 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по земеделието и 

храните. 
- От 14.30 часа в зала 3 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по околната среда и 

водите. 
- От 15.30 часа в зала 130 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по здравеопазването. 
- От 15.00 часа в централата на партията ще се проведе пресконференция на ПП АБВ. 
- От 9.30 часа онлайн ще се проведе международният симпозиум на студентите по библиотечно-информационни 

науки на тема „Дигиталната трансформация". 
- От 11.00 часа в БТА гражданско сдружение „Достойнството на един народ"-ДЕН ще дадат брифинг във връзката с 

предстоящите парламентарни избори. Участие ще вземат председателят Найден Зеленогорски и членовете на 
управителния съвет Виолета Донева и Ангел Диков. 

- От 11.00 часа чрез платформата Teams.microsoft ще се проведе уебинар, посветен на превенцията, лечението и 
контрола на рака на маточната шийка. 

- От 14.00 ч. в хотел „Анел" ще се проведе първата среща на БСП с извънпарламентарни партии и НПО за 
обсъждане на общи действия за честни и свободни избори. 

- От 14.30 часа в Апелативния съд ще се проведе разпоредително заседание по делото за катастрофата с Милен 
Цветков. 

- От 16.00 часа в галерия „Credo Bonum" ще бъде представена изложбата „Димова What's Next". 
*** 
Пловдив 

- От 9.00 часа в храм „Св. вмца Марина" ще бъде отслужена Божествена св. Литургия. 
*** 
Сливен 

- От 8.00 часа на Огневи комплекс „Батмиш" ще се проведат планирани стрелби. 
*** 
Смолян 

- От 13.00 часа в Сесийната зала на Общината ще се проведе заседание на Общинския съвет. 

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

