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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

 
АИКБ 
 
√ АИКБ, КНСБ и АКАБ с писмо до премиера заради забавените промени в наредбата за бъдещите шофьори 

ДО 
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, 

МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

КОПИЕ 
РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ, 

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА 
 
 

Относно: Необходимо влизане в сила на промени в Наредба № 37 на МТИТС 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, 
Обръщаме се към Вас с настоящето писмо, за да Ви информираме и да потърсим съдействие от Ваша страна във връзка 
със следното: 
В сектор обучение на кандидати за водачи на МПС делът на сивия сектор е достигнал около 90% и продължава да расте. 
Расте и броят на загиналите на пътя при ПТП. По този показател България е на първо място от страните членки на ЕС 
(показателят е брой загинали на един милион души население). 
В тази връзка и с цел намаляване процента на сивия сектор, подобряване на обучението на бъдещите шофьори и по-малко 
загинали на пътя, са необходими спешни мерки и промени в Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление 
на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение. Предложенията ни за 
промени в Наредба № 37 многократно са предоставяни на вниманието на Министерство на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията (МТИТС), както и представяни и обсъждани на редица национални, браншови и регионални 
форуми с участието на законодателната и изпълнителната власт, социалните партньори, неправителствени организации, 
бизнеса и медиите. В допълнение - през 2019 г. КНСБ, съвместно с АКАБ, реализира мащабна национална кампания 
„Сивото убива“1, в рамките на която един от акцентите беше поставен именно на необходимостта от спешни 
законодателни промени, които да ограничат сивите практики и да гарантират подобряване качеството на обучение на 
бъдещите шофьори, намаляване броя на убитите на пътя и защита интересите на гражданите.    
На фона на тези стряскащи показатели за нас е необяснимо забавянето и протакането за влизане в сила на предложените 
промени в Наредба № 37, които със сигурност ще доведат до подобряване на обучението на бъдещите шофьори, 
намаляване на броя на загиналите на пътя и защитата на интересите на гражданите. 
Бихме искали да Ви обърнем внимание, че проблемите в БДП и сивия сектор не са нито в пътищата, които стават все по-
добри, нито в държавата. Те се коренят в мудността и незаинтересоваността на МТИТС за реформирането на установения 
нормативен ред за обучение на водачи на МПС и за повече постъпления в хазната. За това ние се обръщаме към Вас с 
ясното съзнание и увереност, че ще ни помогнете за постигане на по-добро обучение на бъдещите водачи на МПС, за 
намаляване процента на загиналите на пътя, за намаляване на сивия сектор в бранша и за осигуряване на по-големи 
приходи в държавния бюджет. Всичко това, обаче, е невъзможно без приемане на необходимите промени в Наредба № 
37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на 
моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение. 
 
 

 
1 Интегрираният пакет от препоръки и мерки за борба с неформалната икономика и недекларираната заетост в България, 

разработен в края на 2019 г. и в резултат на кампанията „Сивото убива“ може да намерите на следния линк:  

http://sivotoubiva.bg/docs/knsb-paket_merki_siva_ikonomika_opdu_zakluchitelen_forum-2020.12.09.pdf  

http://sivotoubiva.bg/docs/knsb-paket_merki_siva_ikonomika_opdu_zakluchitelen_forum-2020.12.09.pdf
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С УВАЖЕНИЕ, 
 
 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА  
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ 
КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ, 
ПРЕЗИДЕНТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА 
НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В  
БЪЛГАРИЯ 

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АСОЦИАЦИЯ ЗА 
КВАЛИФИКАЦИЯ НА  
АВТОМОБИЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 
 
√ Становище на АИКБ и АДВИБ относно обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация. 
 

ДО 
Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА  

И ТУРИЗЪМ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, 
 

 
СТАНОВИЩЕ 

на Асоциацията на индустриалния капитал в България и на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в 
България 

 
ОТНОСНО: Обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална 

инвестиционна цел и дружествата за секюритизация 
 

 
УВАЖАЕМИ Г-Н КЪНЕВ, 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е най-представителната организация на работодателите на 
национално равнище, представляваща 3/4 от икономическите дейности и над 10 000 компании, и единствената 
работодателска организация, обединяваща публичните компании в страната, Асоциацията на директорите за връзки с 
инвеститорите в България (АДВИБ) е единствената представителна организация в страната на директорите за връзки с 
инвеститорите в публичните дружества, чийто акции са допуснати до търговия на регулиран пазар, организиран и 
поддържан от „Българска фондова борса“ АД („БФБ“ АД). 
Като благодарим за предоставената възможност за експертно участие в обсъждането на проекта на Закона за дружествата 
със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) в рамките на ръководената от Вас 
парламентарна комисия, бихме желали да подчертаем, че АИКБ и АДВИБ активно участваха във всички етапи на 
процедурата за обществено обсъждане на законопроекта, предоставяйки свои становища и да оценим високо 
ползотворното междуинституционално и експертно сътрудничество при обсъждането на законопроекта. Възприети бяха 
редица наши предложения за подобряване на правната рамка. Считаме, че резултатът от общественото обсъждане като 
цяло е положителен, но бихме желали да насочим вниманието Ви, към някои текстове от законопроекта, които считаме, 
че следва да бъдат прецизирани. В тази връзка представяме на вниманието Ви конкретни бележки по законопроекта: 

1. По чл. 15, ал. 1 във връзка с § 10 ПЗР от Проекта 
Предвид заложените завишени изисквания по отношение на кандидатите за членове на Съвета на директорите на ДСИЦ, 
предлагаме от приложното поле на чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦДС, респективно от одобрителния режим, да бъдат изключени 
случаите на „подновяване на мандатите“ на веднъж одобрени от КФН лица, предложени като кандидати за изборна 
длъжност за следващ мандат без прекъсване на членството в съвета на директорите. Предлагаме следната редакция на 
разпоредбата: 
 Чл. 15. (1) Промяна в устава или лицата по чл. 10, ал. 2 и 4 се допуска след одобрение от Комисията, с изключение 
на случаите на подновяване на мандатите на членове на съвета на директорите, които веднъж са одобрени за такива и 
не са прекъсвали членството си“. 
Видно от мотивите, с които това наше предложение е отхвърлено, вносителят е съгласен по същество, но го отхвърля с 
мотива, че „ в чл. 15 се предвижда одобрение при промяна в състава съвета на директорите (СД) на ДСИЦ. В този смисъл, 
в случай на подновяване на мандат на член на СД, не се изисква одобрение от КФН. Одобрение се изисква само за член на 
СД, който се избира за първи път.“ За съжаление посочените мотиви не кореспондират с предложената от вносителя 
редакция, тъй като видно от текста не съдържа изключения от режима за одобрение на членове на СД.  
Обръщаме внимание, че съгласно константната практика на Комисията за финансов надзор, изборът за нов мандат - 
„удължаване“ или „подновяване“ на мандат, се третира като нов избор и се провежда при спазване на изискванията за 
такъв, включително с представяне на всички изискуеми за нов избор документи. Впрочем, това е и широкозастъпената, 
макар и не унифицирана, практика на ТРРЮЛНЦ, като при заявяване за вписване на нов мандат на членовете на СД се 
изискват всички документи, съгласно приложимия закон, включително и решение на КФН за одобрение. 
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В светлината на § 10 ПЗР на проектозакона, която разпоредба е разбираема и удачна, повдигнатият по-горе въпрос 
придобива още по-голяма значимост. 

2. По чл. 24, ал. 1 от Проекта. 
Считаме, че се въвежда допълнителна административна тежест за ДСИЦ, които възнамеряват да инвестират в нови видове 
активи, като се предвижда освен в устава, възможността за инвестиране да бъде уредена изрично и в проспекта. Неясно 
остава, поради какви причини се изисква освен в устава, тази възможност за инвестиране да бъде предвидена изрично и 
в проспекта на ДСИЦ. Това на практика означава, че в случаите, когато ДСИЦ възнамерява да смени видовете активи, в 
които инвестира (напр. от ваканционни имоти в индустриални площи), същият, за да се съобрази с посоченото изискване, 
ще следва задължително да увеличи капитала си и да внесе за одобрение в КФН проспект, където да бъде предвидена 
тази възможност, при положение, че дружеството разполага с достатъчно парични средства за това. Предложената 
разпоредба не кореспондира с Регламент 2017/1129, който изрично определя в кои случаи и при какви хипотези се изготвя 
проспект от публичното дружество, било то и ДСИЦ. В тази връзка считаме, че текстът следва да бъде прецизиран. 
Предвид горното, предлагаме следната редакция на чл. 24, ал. 1: 
Чл. 24 (1) Дружеството със специална инвестиционна цел може да придобива нов вид актив или активи – недвижими 
имоти, съответно нов вид или вземания, само ако това е предвидено в устава на дружеството и в проспекта за публично 
предлагане на ценни книжа. 
Според нас надзорът, който се осъществява по повод изменение в устава (изрично одобрение от КФН, изрично решение 
от ОСА на ДСИЦ, вписване в търговския регистър по партидата на съответния ДСИЦ), е напълно достатъчен и с участие на 
всички заинтересовани лица. Целта да бъде пределно ясно за всички инвеститори в какъв вид активи инвестира ДСИЦ ще 
се постигне и чрез производството по одобрение на изменения и допълнения на устава на дружеството. 

3. По чл. 30 от Проекта  
Текстът на чл. 30, ал. 1, въвежда бланкетно правило за прилагане на глава единадесета от Закона за публичното предлагане 
на ценни книжа (ЗППЦК), без да става ясно каква цел се преследва с въвеждането ѝ. Следва да се има предвид, че с така 
предложената редакция не се въвеждат различни изисквания и/или допълнителни такива, каквито са предвидени 
например в чл. 31 от законопроекта, където е направена препратка към определена глава от ЗППЦК, но са въведени и 
допълнителни, специални за ДСИЦ правила. В тази връзка, предлагаме чл. 30, ал. 1 от проекта на закона да отпадне, с 
оглед преодоляване на колизията с § 4 от ДР на закона, съгласно, който за неуредените в този закон въпроси по отношение 
на дружествата със специална инвестиционна цел се прилагат съответно разпоредбите на ЗППЦК. Подобен параграф 
съществува и в действащия ЗДСИЦ (§2 от ПЗР на ЗДСИЦ). Въвеждане в проекта на закона за изрично прилагане на една 
глава от ЗППЦК по този начин ще доведе до объркване кога се прилагат текстове на ЗППЦК, след като такива липсват в 
проекта на ЗДСИЦДС. 

4. По чл. 65, ал. 1 от Проекта. 
Предлагаме при определяне на санкциите по този закон, да се прецизира разпоредбата на чл. 65, ал. 1 като с оглед 
постигане на яснота на кръга на задължените лица, както и по отношение на естеството на нарушенията, предлагаме в чл. 
65, ал. 1, т. 3, в описаните хипотези на „представи неверни данни или документи с невярно съдържание, ако деянието не 
съставлява престъпление“ да отпаднат. Мотивите ни за това са, че подобна санкция е уредена изчерпателно, подкрепена 
със съответна съдебна практика по чл. 100м от ЗППЦК. 
Разпоредбата на чл. 100м от ЗППЦК гласи: 
(1) Отчетите, уведомленията и другата информация, които се разкриват публично по този закон, трябва да съдържат 
информацията, необходима на инвеститорите, за да вземат обосновано инвестиционно решение. Отчетите, 
уведомленията и информацията не могат да съдържат неверни, подвеждащи или непълни данни. 
(2) Членовете на управителния орган на емитента отговарят за съставянето и публичното разкриване на уведомленията по 
чл. 100о1 и финансовите отчети. 
(3) Членовете на управителния орган на емитента, както и неговият прокурист са солидарно отговорни за вредите, 
причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в отчетите, уведомленията и другата информация, която се 
разкрива по тази глава. Лицата по чл. 18 от Закона за счетоводството са солидарно отговорни с лицата по изречение първо 
за вредите, причинени от неверни, подвеждащи или непълни данни в уведомленията и финансовите отчети на емитента, 
а регистрираният одитор - за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети. 
Считаме, че препратката в § 4 от ДР на законопроекта към чл. 100м от ЗППЦК е достатъчна за гарантиране на пълнотата, 
верността и законосъобразността на оповестяваната информация. Предложената в законопроекта редакция на чл. 65, ал. 
1, в описаните хипотези на „представи неверни данни или документи с невярно съдържание, ако деянието не съставлява 
престъпление“, съдържа неяснота по отношение на кръга от лицата, спрямо които може да бъде приложена, както и 
неяснота по отношение на вида информация, чрез която може да бъде осъществено нарушение, предвид което създава 
несигурност в пазара и създава възможност актосъставителите да тълкуват по различен начин една и съща фактическа 
обстановка. Отделно от това, сравнението на размера на предвидените санкции за нарушение на чл. 100м от ЗППЦК и за 
представяне на неверни данни или документи с невярно съдържание по чл. 65, ал. 1, т. 3 от законопроекта, показва 
съществени разлики. За нарушението по ЗППЦ от физически лица диапазонът е от 7 000 до 10 000 лв., за юридически лица 
– от 10 000 до 20 000 лв, а по ЗДСИЦДС – за ф.л. – от 10 000 до 20 000 и от 20 000 до 40 000 лв. за ю.л.  
Предвид горното, предлагаме в чл. 65, ал. 1, т. 3 от проекта, изразът „представи неверни данни или документи с невярно 
съдържание, ако деянието не съставлява престъпление“ да бъде заличен.  
Надяваме се нашите бележки да бъдат взети предвид и сме на разположение за допълнителни разяснения по направените 
предложения, в случай на необходимост. 
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В. Банкеръ 
 
√ Стигат ли помощите до бизнеса: 6000 фирми чакат 92 млн. от НАП 
Близо 6000 пострадали от кризата фирми все още очакват да получат плащане по схемата за държавно подпомагане с 
оборотен капитал. Националната агенция по приходите съобщи, че 2 223 фирми вече са получили подпомагане, при над 
8100 търговци, кандидатствали за подкрепа. Засега са изплатени 22.2 млн. лв., при 115 млн. лв., поискани от бизнеса. 
В следващите няколко дни предстои да бъдат одобрени за подкрепа и дружествата, подали заявления през изминалата 
седмица. На останалите предприятия, кандидатствали за финансова помощ, които не са включени в заповедите, се 
извършват допълнителни проверки от инспекторите по приходите в НАП, като при необходимост от тях ще бъдат поискани 
допълнителни уточнения, поясняват от приходната агенция. 
Тромавите процедури 
Бизнесът не спести критики към администрацията за бавното изплащане на средствата по различните програми. Преди 
дни председателят на АИКБ Васил Велев обяви, че помощите за първата вълна, за затварянето през март и април, още не 
са получени от средните предприятия. 
"Нито едно от средните предприятия не е получило своите от 30 до 150 хиляди - от тези, които са кандидатствали и са 
одобрени. Говорим за тези, които са пострадали - със спад от над 20% за продажбите. За средните поне има яснота и 
класиране и се знае кой ще получи някога. Докато за малките не е стартирала още мярката", изтъкна Велев. 
В писмо до правителството от Българската ритейл асоциация заявиха, че подкрепата на държавата по програмите за 
подпомагане на малки и средни предприятия - "Запази ме" или 10% от намаления оборот са били крайно ненавременни, 
за да спасят едни, или крайно недостатъчни, за да помогнат на други. До трети пък изобщо не са достигнали. 
"Минимални забавяния" 
Икономическият министър Лъчезар Борисов смята, че при изплащането на средствата има "минимални забавяния, които 
са от обективна гледна точка, защото администрацията трябва да обработи хиляди заявления, хиляди банкови кодове, 
айбани".  
Борисов посочи, че държавната интервенция за подкрепа на бизнеса в момента реално е към 1.5 млрд. лв., като още около 
половин милиард са в ход. "Средствата по мярката 60 на 40 са до края на септември. Мерките, които минават през ББР за 
безлихвени кредити за физически лица и компании с облекчени условия за кредитиране, ще работят до средата на 
годината, но считам, че имаме достатъчен ресурс и те да бъдат удължени до септември. В Бюджета за 2021 г. са заложени 
и още нови мерки", обобщи икономическият министър. 
Парите са изхарчени? 
Реално средният бизнес очаква помощ за над 263.6 млн. лева. С редица фирми вече сключен договор за подпомагане. По 
нея са постъпили 1932 предложения, изпратени са покани до одобрените за финансиране 1285 кандидати да представят 
доказателства, че отговарят на изискванията и са подписани около 500 броя договора, като се очаква до средата на 
февруари да се сключат останалите договори. 
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев парите обаче са похарчени 
предварително. 
“Очакването им от съконтрагенти, от кредитори само отлага на този етап обявяването във фалит. Ситуацията никак не е 
розова. И това, че се пазят работните места по мярката 60/40, всъщност тези работни места ще изчезнат, защото ще бъдат 
затворени предприятията и те няма да има къде да се върнат”, поясни Велев. 
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√ Субсидираните работни места се увеличават с 12% през 2021 г. 
Близо 15 хиляди безработни ще започнат работа по Националния план за действие по заетостта през годината  
Близо 15 хиляди безработни ще започнат работа по Националния план за действие по заетостта през 2021 г., а 11 599 души 
ще бъдат включени в обучения по програми и мерки. Планираният брой на субсидираните работни места ще се увеличи с 
12,2 % в сравнение е 2020 г. Това предвижда документът, който беше одобрен на днешното заседание на правителството. 
Предвидени са и средства за обучение по ключови компетентности на 1 000 заети лица в средни, малки и микро 
предприятия. Финансирането на заложените дейности ще бъде в рамките на утвърдените средства от държавния бюджет 
за активна политика на пазара на труда - 83 млн. лв. В резултат от реализирането на заложените действия, програми, 
проекти и мерки през 2021 г. се очаква коефициентът на безработица да бъде 5,2%. 
Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост ще бъдат съобразени с минималната работна заплата, 
която от началото на 2021 г. е 650 лева при пълен работен ден. Увеличава се субсидирането на средствата за трудово 
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възнаграждение - от 500 лв. на 550 лв. ежемесечно за едно лице по мерки от Закона за насърчаване на заетостта, като при 
наемане на безработни с висше образование ще се субсидират 630 лв., както и дължимите осигуровки. Останалата част от 
трудовото възнаграждение ще се осигурява от работодателя. 
 Трудовото възнаграждение на младежите, включени в програма „Старт на кариерата“, се увеличава от 700 лв. на 800 лв., 
на младежките медиатори към общините - от 730 лв. на 830 лв., на психолозите - от 750 лв. на 950 лв., на мениджърите на 
случай - от 750 лв. на 900 лв., на ромските медиатори със средно образование - от 650 лв. на 750 лв. Ще се повишат и 
заплатите на ромските медиатори с висше образование - от 700 лв. на 800 лв. по програма „Активиране на неактивни 
лица“. Увеличават се средствата за наставник - от 180 лв. на 200 лв. 
За насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица се повишават средствата за транспортни разходи за 
представяне пред работодател - до 20% от трудовото възнаграждение за субсидирана заетост (до 130 лв.), посочва се в 
решението на правителството. 
По регионалните програми за заетост на 28-те области се предвижда през 2021 г. работа да започнат 2 500 безработни. По 
проект „Красива България” ще се осигури заетост на 230 души. Ще бъдат обучени 2 800 лица от различни групи в 
неравностойно положение на пазара на труда. 
По проекти, реализирани от социалните партньори, 6 859 безработни лица ще се включат в обучения за придобиване на 
ключови компетентности и професионална квалификация по търсени на пазара на труда професии. 
 
√ Обсъжда се добавка от 50 лв. към пенсиите и за април 
Два месеца неплатен отпуск се води за осигурителен стаж и през 2021 г., обяви социалният министър 
Подкрепата от 50 лв., която държавата отпуска към пенсията, може да продължи и през април. Това каза социалният 
министър Деница Сачева в рамките на блиц контрола в ресорната парламентарна комисия, предаде репортер на БГНЕС. 
Сачева посочи, че добавката към пенсиите ще се дава, „докато има нужда или докато има епидемиологична обстановка“. 
През април държавата ще отпусне еднократно по 120 лв. за храна на 392 хил. пенсионери. Условието е техните пенсии да 
са между 300,01 и 369 лв. Предстои да се обсъди дали този кръг от хора ще получи бонуса от 50 лв. 
Подкрепата за пенсионерите възлиза на 106 млн. лв. на месец. 
Припомняме, че още през есента на миналата година премиерът Бойко Борисов заяви, че изплащането на надбавката от 
50 лева за всички пенсионери ще продължи до края на пандемията, а след това ще има индексация на пенсиите.  
До 31 януари ще бъдат изплатени всички дължими суми за ноември и декември по мярката “Запази ме”, каза още Деница 
Сачева. Вече са изплатени над 10 млн. лв. на 37 хил. работници и служители от общо 42 хил. На около 3 хиляди е отказана 
тази компенсация поради различни причини, посочи министърът. 
„От 1 февруари започва приемът на документи за януари, когато вече компенсацията не е 24 лева, а 75% от осигурителния 
доход на работниците и служителите“, каза министърът. И припомни, че сумата се изплаща директно на работниците и 
служителите, като до момента са кандидатствали около 8 хил. работодатели за 42 хил. работници и служители. 
„Има сбъркани документи, неподадени декларации от изискуемите и сгрешени банкови сметки“, посочи социалният 
министър и добави, че също така ситуацията е съвпаднала с коледните и новогодишни празници и е трябвало да изчакат 
нотификацията от ЕК, която се е забавила. 
Сачева поясни, че около 35 хил. са регистрираните безработни от сектора на хотелиерството и ресторантьорството от 
началото на извънредното положение. 
По думите й днешният им протест е разбираем, защото хората очакват да почнат веднага работа. Според нея причината 
за големия натиск от страна на ресторантьорите е, че там има много хора в сивия сектор. По думите й подкрепата е 
изсветлила 1/3 от работните места, но не можа да реши напълно този проблем. Сачева каза, че удължаването на срока, в 
който трябва да останат затворени още месец, ще струват допълнителни средства на държавата. 
Социалният министър обяви още, че два месеца неплатен отпуск се води за осигурителен стаж и през 2021 г. 
„Остава отворен въпросът със здравните осигуровки. Здравните осигуровки дължат тези хора, които в момента получават 
компенсации, те сами трябва да платят здравните си осигуровки, за да не изгубят правата си след третия месец. Иначе 
всички други права са запазени“, посочи Сачева. 
 
√ Вицепрезидентът Илияна Йотова е с коронавирус 
Тестът на президента Румен Радев е отрицателен, не се съобщава дали той се е самоизолирал 
Вицепрезидентът  на България Илияна Йотова е направила тест за коронавирус, който е с положителен резултат, съобщиха 
от прессекретариата на държавния глава. Вицепрезидентът е в добро общо състояние с леки симптоми, взети са тестове 
от най-близките й сътрудници, които са с отрицателен резултат. 
От прессекретариата на държавния глава посочват още, че Румен Радев, чийто тест е отрицателен, се чувства в добро 
здраве. Последният контакт на държавния глава с вицепрезидента е от 20 януари. 
Резултатите излизат в седмицата, в която двамата трябваше да отчетат четвъртата година от мандата си. Освен това става 
ясно, че тестовете са направени две седмици след края на консултациите за организацията на парламентарните избори на 
"Дондуков" 2, които двамата водеха. 
От съобщението на президентството не става ясно  от кога са симптомите на Йотова, а само, че последният контакт между 
двамата е преди седем дни. Не се дава и информация дали президентът се е самоизолирал. По закон карантината за 
заразените е 14 дни, а контактните лица се поставят под карантина за 10 дни, ако не дадат положителен тест. Според 
последните мерки за контактни се смятат всички лица, осъществили контакт със заразения 48 часа преди появата на 
симптомите. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/borisov-po-50-lv-dobavka-za-pensionerite-dokato-ima-pandemiia-312745/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/sobstvenici-i-slujiteli-v-zavedeniia-izliazoha-na-protest-320761/
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√ Борисов: Реагираме веднага и при бедствията, и при пандемията  
Заради мерките България има нисък брой заразени и настанени за интензивно лечение - коментира премиерът Бойко 
Борисов. Да не се търсят начини да избухне пандемията - призова той по повод исканията на част от 
ресторантьорския бранш за по-ранно отваряне. 
Държавата е активирала около 3 млрд. лв. в антикризисни мерки и добавки за пенсионерите. Подпомогнати са 37 000 
работници, а 50-те лева за пенсионерите може да продължат да се изплащат и през април, обясни социалният министър. 
Премиерът заяви, че разбира ресторантьорския и хотелиерския бизнес, но само след дни още половин милион ученици и 
учители ще влязат присъствено в училище. Ще отворят фитнес и културните зали. 
"Рискът е огромен и вие виждате, че България има най-добрите параметри, защото много майсторски по всеки един 
важен за пандемията момент ние го предотвратявахме, така както в момента с бедствията и авариите", каза 
министър-председателят Бойко Борисов. 
Борисов напомни на ресторантьорите и хотелиерите, че в Испания има вечерен час, а мерките се затягат в Нидерландия, 
Белгия, Германия, Франция и Гърция. 
"Нашите показатели до момента за брой заразени, починали и съответно в интензивните структури е най-добър. И 
вместо да му се радваме, сега ще си търсим начин да избухне пак пандемията и да затворим всичко, както в другите 
държави, трябва ли да го направим, логично ли е? Ето, отпускаме, отпускаме, отпускаме, докато параметрите са 
тези", каза премиерът Борисов. 
2 млрд. лв. са отпуснати в подкрепа на бизнеса, а с помощите за пенсионерите сумата набъбва до 3 млрд. От помощта за 
бизнеса се възползват най-вече ресторантьорите и хотелиерите. 
"Ясно го обясних, кой както иска така да го разбере, разбираме ги и тях, затова и социалното министерство, и 
икономиката - толкова мерки за подкрепа. Огромни пари, нека да кажат кое правителство е дало толкова пари целево 
за хората, директно само за възнаграждения", каза Борисов 
Изплатени са 10 млн. лв. на 39 000 работници по мярката "Запази ме", повечето от които са от ресторантьорския и 
хотелиерския бранш. 3000 са получили отказ, обясни социалният министър. 
"От 1 февруари започваме приема на документи за януари, когато вече компенсацията не е 24 лв., а е 75% от осигурителния 
доход на работниците и служителите", каза министърът на труда и социалната политика Деница Сачева. 
Реално към бизнеса са преведени 1,4 млрд. лв., обясни икономическият министър. Още 500 млн. лв. са в ход по договорени 
процедури. 
"Има минимални забавяния, които са от обективна гледна точка, защото администрацията трябва да обработи 
хиляди заявления, хиляди банкови кодове, айбани", каза министърът на икономиката Лъчезар Борисов. 
До момента с всичките мерки държавата е подпомогнала 300 000 работни места в 50 000 компании. 
"Интервенцията от страна на Министерство на икономиката към бизнеса към момента е в размер на 550 млн. лв., 
като има договорени още 440 млн. лв. Очакваме и 211 млн. лв. по механизма "Реакт ЕУ", каза министърът на 
икономиката. 
Мярката 60 на 40 ще остане в сила до септември. Има опция схемите за безлихвени кредити към физически лица и фирми 
също да бъдат удължени. 
Пред кметове на общини кабинетът отпусна и 5,7 млн. лв. за справяне с последствията от бедствия. 600 000 лева - за ремонт 
и строителство на детски градини и ясли и училища. 
 
√ Томислав Дончев: Имаме здравен и икономически алгоритъм за действие в дадена ситуация, свързана с  
коронавируса  
Има увеличаване на темпото, с което съответната администрация отпуска средствата за подпомагане на бизнеса, 
каза вицепремиерът Томислав Дончев, който гостува в "Още от деня". Макар да не даде подробно обяснение на 
данните за икономически ръст при намаляване на потреблението, той изтъкна, че въпреки затварянето на бизнеси, 
са отчетени много по-добри приходи от ДДС. 
Вицепремиерът коментира и протестите на собствениците на заведения, които днес поискаха оставката на здравния 
министър. Дончев призна тяхното право на протест и отстояване на своите интереси. 
Изхождайки от позицията на управляващите обаче, той даде да се разбере, че задачата на правителството е да отстоява 
интереса на цялото общество. 
"Всяка ограничителна мярка е обект на дълги дискусии, в които участват лекари, експерти. Задачата на политиците, 
които носят отговорност за финалното решение, е да направят комплексен анализ и доколкото е възможно, да се 
съобразят с интереса на всички. Тук водещият е интересът, свързан с общественото здраве", коментира 
вицепремиерът. 
Дончев подчерта, че управляващите имат алгоритъм - и здравен, и икономически - за действия в дадена ситуация, свързана 
с разпространението на вируса. Но по думите му трябва да се има предвид, че пандемията е предизвикателство, което не 
познаваме достатъчно добре. Той увери, че внимателно се анализират данните за броя на заболелите. Сега например, 
след като някои ученици тръгнаха присъствено на училище, броят на заболелите не се е увеличил, изтъкна Дончев. 
Вицепремиерът отхвърли като спекулации подозренията, свързани с поръчката от нашата страна на 4,5 дози от ваксината 
на "Астра Зенека". Според него ЕС е в правото си да поиска обещаното от тази компания. 
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По отношение на предстоящите избори Томислав Дончев изрази съжаление, че темата за честността на вота е в центъра 
на вниманието, вместо да се дискутират политически идеи и платформи. 
 
√ Министър Николова обсъди възможностите за туристически обмен с Кралство Саудитска Арабия  
Министрите на туризма на Република България г-жа Марияна Николова и на Кралство Саудитска Арабия Н.Пр. Ахмед 
Ал Хатиб обсъдиха възможностите за започване на силен туристически обмен между двете страни. 
С откриването да чартърни и редовни полети тази цел ще бъде силно улеснена. Министър Ал Хатиб подчерта, че със своя 
климат, природни дадености и исторически забележителности България много скоро може да стане предпочитана 
дестинация за саудитските туристи, които са едни от най-харчещите туристи в света. 
Бяха обсъдени и възможности за взаимна реклама на двете страни, отчитайки факта, че двата народа знаят малко един за 
друг. 
В срещата участва и нейно Височество Принцеса Хайфа Мохамед Ал Сауд, съветник на министър Ал Хатиб. 
Стана ясно, че е финализирана работата по споразумението за въздухоплаване между България и Саудитска Арабия и в 
най-скоро време министрите на транспорта на двете страни предстои да го подпишат. Към момента е в ход процедурата 
по одобряване с Решение на Министерския Съвет на договорения проект на Спогодба като основа за водене на преговори 
и за упълномощаване за подписването й, при условие на последваща ратификация. 
След приключване на българската вътрешна процедура, българската страна ще има готовност за подписване на 
двустранната междуправителствена Спогодба. Очакваме процедурата да бъде финализирана в рамките на следващите 2 
седмици. Това заявих по време на разговора си с Абдулхади Алмансури, президент на Генералните власти за гражданска 
авиация на Саудитска Арабия .Двамата разговаряхме в рамките на работното ми посещение в Кралство Саудитска Арабия. 
Откриване на директна линия между България и Кралство Саудитска Арабия ще улесни връзките между двете страни и ще 
даде възможност за стартиране на чартърни програми. 
Предвид географското си положение страната ни е „Врата към Европа“ за страните от Близкия Изток и предоставя достъп 
до пазар Югоизточна Европа с над 150 млн. потребители и общ пазар на ЕС с близо 500 млн. потребители. 
Скоро между двете държави ще има директна самолетна линия, което ще доведе до значително увеличение нивата на 
туристическите посещения между двете държави. България разглежда Кралство Саудитска Арабия като един от своите 
най-важни партньори в района на Близкия изток. Имаме амбицията заедно да изградим устойчиво, многопластово 
сътрудничество, което да покрива ключови сфери като енергетика, инвестиции, търговия, продоволствие, образование и 
борба с тероризма, заявих по време на разговора. Контактите между двете страни не са нарушени, въпреки пандемията 
от коронавирус, подчертах по време на срещата. Българските експерти са в постоянен контакт със саудитските си колеги, 
като обсъждат различни инициативи в сфери от общ интерес. Важно е активният двустранен диалог да продължи да се 
развива интензивно, подчерах по време на срещата. В тази връзка, подобряването на въздушната свързаност между 
България и Саудитска Арабия би допринесло за увеличаване потока на пътници и товари помежду им и за активизирането 
на отношенията на всички нива между нашите две страни. Удовлетворени сме, че преговорите за Спогодбата за въздушен 
транспорт са в заключителен етап, заявих пред президента на Генералните власти за гражданска авиация на Саудитска 
Арабия. 
От своя страна Абдулхад Алмансури ми благодари за това посещение, както и на посланика на България в Саудитска Арабия 
Н. Пр. Димитър Абаджиев. Срещата е свързана с подобряване на нашите връзки в областта на гражданската авиация, 
уточни той. Искам да благодаря на краля за това, че развива този важен сектор като авиацията, тъй като тя е връзката със 
света и по този начин можем да търсим възможности за партньорство в тази област, каза още той. По думите му чрез 
добрите отношения и спогодбата ще се градят нови мостове между нашите две държави. 
 
√ Христо Терзийски: Изборите не са предизвикателство за МВР, а опазването на здравето на гласуващите 
Организацията по изборния процес ще бъде за нас малко по-трудна с оглед условията за спазване на 
противоепидемичните мерки, иначе за нас няма да представлява трудност организацията, логистиката, охраната 
на изборните книжа, изборните места и машините. Това заяви в "Денят започва" министърът на вътрешните 
работи Христо Терзийски. 
"Важно е да има доверие към нашите действия. Създаден е вече щаб. Ръководител е главният секретар на 
Министерство на вътрешните работи, подготвяме необходимите документи за координация с главния прокурор и с 
прокуратурите по места", каза Терзийски. 
За нас няма да бъдат предизвикателство тези избори, а опазването на здравето на хората, участващи в изборните процеси 
и противоепидемичните мерки, категоричен бе той. 
Министърът на вътрешните работи подчерта, че през последните 6 години няма получени сигнали, "че директорите на 
областните дирекции на МВР оказват някакво влияние с цел увеличаване гласовете на някаква политическа сила" и 
отбеляза, че докладват при постъпване на сигнали за изборни нарушения. 
"Директорите на областните дирекции на МВР са служители с абсолютно богата, дълга и професионална кариера, 
преминали са през много избори, справяли са се перфектно и това са спекулации", каза министър Терзийски. 
Относно битовата престъпност в България той каза, че последните няколко години действията на МВР, които са в 
изключително тясна координация с прокуратурата, водят до все по-добри резултати. 
"Имаме такива случаи, те стават обществено достояние, ни знаете ние колко бързо действаме и реагираме за всеки 
един сигнал, особено за нападения на възрастни хора, при кражби и грабежи", продължи Терзийски. 
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Дейността на МВР е насочена именно към лицата, които извършват такива противоправни деяния. "Извели сме т. нар. 
криминален контингент, който се наблюдава и от униформените служители, това са младши полицейските инспектори, 
които отговарят за дадена територия или за определени населени места и оперативните работници, които наблюдават 
активните криминалнодействащи лица", каза министърът на вътрешните работи. 
Той подчерта, че през последната година имаме намаление в регистрираните престъпления в битовата престъпност. 
Министър Терзийски каза, че от 13 март миналата година близо 5000 полицая са били заразени с коронавирус, в момента 
на лечение са около 300. Починали са 32-ма души. Заразяването не е задължително да е било по време на изпълнение на 
служебни задължение, но доста ресурси са отделени за МВР болницата. По думите му процентът на заболелите е 
сравнително малък. 
"В края на миналата година бяха отделени извънбюджетни средства в размер на 7 млн. лв. за закупуване на нова 
техника и апаратура. В момента започна ваксинацията на лекари - 113 лекари от МВР болница са ваксинирани, около 
100 от тях и с втората ваксина", заяви Терзийски. 
Приблизително 11 000 служители на МВР ще бъдат ваксинирани, което е около 25%. 
"Когато дойдат ваксините и когато дойде моят ред, ще се ваксинирам", категоричен бе Терзийски. 
Няма регистрирани телефонни измами, свързани с ваксините. 
"Всяка доставка на ваксини е предварително организирана, изчаква се на летище София или на границата и се поема 
от автомобили на Министерство на Вътрешните работи и се прекарва, до където са разпоредили здравните власти, 
включително Варна и Бургас", каза Терзийски. 
Над 3 хиляди досъдебни производства за неспазване на карантината са образувани от 13 март миналата годна досега, 
съобщи той. 
Министърът на вътрешните работи бе категоричен, че няма да има отново затваряне на градовете и изграждане на КПП-
та. 
 
√ Парите от Европа: 2021 г. е обявена за Европейска година на железопътния транспорт  
2021-ва е обявена за Европейска година на железопътния транспорт. Инициативата е част от Европейския зелен пакет. От 
2014 г. насам подкрепата на Брюксел за влаковия транспорт надхвърля 35 млрд. евро. Част от тези средства са на 
разположение и на Национална компания железопътна инфраструктура. 
Над 217 хил. км е дължината на жп линиите в Европа. Инфраструктурата и новите технологии позволяват жп транспортът 
успешно да конкурира колесния и по-често да бъде предпочитан от гражданите на съюза. 
Проучване на Евробарометър сред европейските граждани от 2013-а г. досега показва, че 75% от анкетираните са доволни 
от улесненията, които получават при купуването на билети. 66% от допитаните са доволни от честотата на влаковете, други 
60 на сто - от връзката на влаковете с друг тип транспорт, а 55 на сто от анкетираните твърдят, че са доволни от 
информацията, която получават по време на пътуването. Национална компания Железопътна инфраструктура поддържа и 
стопанисва над 4000 км мрежа и 298 гари. Тя е и най-големият работодател у нас с над 11 000 служители. 
"За 2021 г. проектите, които са подготвени като проекти за стартиране, най-вече са насочени в изграждане на нови 
тягови подстанции, изграждане на нови постове, изграждане на фотоволтаични системи, които да обезпечат 
захранването на жп инфраструктурата, най-вече в гаровите райони, изграждане на лед осветление, което да намали 
разходите за ел. енергия и изцяло да се възползваме от производството на фотоволтаичните системи, които ще 
бъдат изградени на гарите", заяви генералният директор Красимир Папукчийски. 
Компанията е на едно от първите места по елктрифициране на трасетата. 
"Приключваме един проект за електрификация, който свързва гарите Симеоновград и Нова Загора и през май месец 
ще бъде пусната електрифицирана линия. Т.е. ние ще отчетем около 80% електрификация на нашата ЖП мрежа и по 
този начин ще се борим за намаляване на вредните емисии от жп транспорт", допълни Папукчийски. 
Безопасността на жп транспорта пред автомобилния и автобусния е друго предимство, което гражданите на Европа отчитат 
при избора си на превоз. И тук България се стреми да покрие най-високите стандарти. 
"Изграждане на нови системи за управление на влаковия трафик и изграждане на системи за сигнализация и 
телекомуникация - т.е. модерно поколение маршрутно-компютърни централизации, които нивото на риска е сведен 
до минимум", обясни Папукчийски. 
Но без съвременни мотриси, локомотиви и вагони, дори и най-добрата железопътна инфраструктура е безполезна. Поради 
тази причина БДЖ още от 2019-а започна модернизация и ремонт на подвижния състав. 
"Вече имаме подписан договор за 15 локомотива,10+5, поетапно пристигат. Вече са по жп мрежата на страната. 
Изключително модерни, два пъти по-мощни и по-енергийно ефективни от локомотивите, които имаме на 
въоръжение в БДЖ. До края на 2021 г. ще пристигнат новите "Сименс" локомотиви. Рециклираните или след 
капитален основен ремонт локомотиви "Шкода", също предстои поетапно да влязат в движение до 2021г., говорим 
за 20 капитални ремонта. Първите вече се движат в България. През 2021 г. планираме, в момента тече процедура, 
която е за закупуване на нови мотрисни влакове, ще можем да закупим до 16 мотриси", обясни директорът на 
"Обслужване и продажби" на БДЖ Константин Азов. 
В Плана за устойчивост и развитие е планирано изграждането няколко интермодални терминала у нас - в Горна Оряховица, 
София и Видин. Такъв вече има в Пловдив и с него България прави първа крачка към намаляване на вредните емисии от 
транзитния шосеен товарен превоз. 
"От март месец до момента ние имаме превозени повече от 22 хил. ремаркета, които не са минали по 
автомобилната инфраструктура, а са минали по жп инфраструктурата", допълни Папукчийски. 
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Основните източници на финансиране, които ползва железопътната компания, освен националното, са европейските 
фондове. 
"В момента имаме сключени договори по механизъм "Свързана Европа" и ОП "Транспорт" в участъка от Септември до 
Драгоман, сръбска граница, като ресурсът е повече от 2 млрд. Имаме 1 млрд. и 200 млн. усвоени средства по 
изпълнението на проектите и ние предвиждаме, че до 2024 г. първо ще усвоим всички средства и ще изградим модерна 
ЖП инфраструктура в участъка от сръбска граница до Септември, където ще свържем с вече изградените проекти. 
Т.е. можем да говорим, че коридорът, който преминава през България изток-запад, ще бъде готов и ние ще имаме 
линия, която позволява скорост 160-200 км за пътническо движение и 120 км за товарните влакове", обясни 
генералният директор. 
Заедно с ремонтите и обновяването железопътните компании в България разширяват и услугите, за да привлекат още 
клиенти. Новата електронна система на БДЖ, например, улеснява пътниците. Част от нея е новият сайт, чрез който в реално 
време може да се следи движението на влака. 
"Така нареченият трейн радар или влаков радар. Лайв електронните табла на гарите. През сайта, разбира се, могат 
да се купят билети, през онлайн ревърсионната система, издаваща билети за всички влакове", допълни Константин 
Азов. 
Целта на БДЖ е поетапно да се увеличи пътникопотокът с около 30% до 2027-а. 
 
√ Областният управител на Варна: Ситуацията е критична  
Заради бедствената ситуация във Варненска област бяха затворени ключови пътища, включително Варна - Добрич. 
"Критична е ситуацията към момента. Знаете, че основният проблем във Варна е вятърът и снощи в следствие на тези 
снегонавявания имаше доста преспи, които затвориха пътищата, още е затворен пътят Варна - Добрич, надявам се до час-
два да бъде отворен", каза областният управител на Варна Стоян Пасев. 
Цяла вечер екипите работят. Основната задача на екипите е била да няма бедстващи хора по пътищата. 
В доста населени места нямаше ток през вчерашния ден. В момента само три населени места са без ток. 
В момента две общини са обявили частично бедствено положение - Суворово и Долни чифлик. 
 
√ В Област Добрич пътищата са затворени 
Обстановката в Добричка област е усложнена от вчера. Пътищата са затворени. До някои села няма достъп. 
"В територията на Община Добричка няма обявено бедствено положение, но въпреки това Републиканската пътна мрежа 
все още е затворена, което затруднява почистването на общинската питна мрежа и да осигурим достъп на нашите 68 
населени места до центъра на град Добрич", заяви за "Денят започва" кметът на Област Добрич Соня Георгиева. 
Няма бедстващи хора. През нощта се е налагало снегопочистващите фирми да издърпват от пътното платно закъсали 
автомобили. 
С помощта на Пожарна безопасност и защита на населението екип на бърза помощ е оказала лекарска помощ на жена. 
Вижте още във видеото. 
 
БНР 
 
√ НАП: Над 2200 фирми получиха плащания за подкрепа с оборотен капитал 
Над 2 200 фирми вече са получили плащания по програмата за подкрепа с оборотен капитал в размер на 22 милиона и 200 
000 лв., съобщиха от Националната агенция за приходите. Тези дружества са преминали автоматизирана софтуерна 
проверка, която сочи пълно съответствие на посочените в заявленията данни с наличните в НАП. 
До края на седмицата предстои да бъдат одобрени за подкрепа и дружествата, подали заявления през изминалата 
седмица, за които след автоматизирана проверка има пълно съответствие на данните, допълват от приходната агенция. 
На останалите предприятия, кандидатствали за финансова помощ, се извършват допълнителни проверки от инспекторите 
по приходите в НАП, като при необходимост от тях ще бъдат поискани допълнителни уточнения чрез системата ИСУН по 
електронната им поща. 
Над 8100 търговци кандидатстваха за подкрепа с оборотен капитал през Националната агенция за приходите до крайния 
срок. 
Общият размер на поисканата подкрепа е 115 млн. лева. 
 
√ Отбелязваме Деня за защита на личните данни 
На днешния ден, преди точно 40 години, Съветът на Европа приема специална конвенция за защита на личните данни. 
Затова и 28 януари се отбелязва като професионален празник.  
Комисията за защита на личните данни ще отбележи Деня за защита на личните данни с редица събития, чиято цел е да 
насърчи осведомеността на хората относно политиките за обработване на лични данни.  
Комисията ще организира традиционната приемна за администратори на лични данни и граждани от 11:00 до 12:30 часа. 
Заради епидемичните мерки посетителите ще бъдат в специално обособена приемна, откъдето ще имат 
видеоконферентна връзка с експерти от администрацията на Комисията, които ще отговарят на въпросите им. 
Чрез сайта на институцията ще бъде предоставен дигитален Инструмент за самооценка на малки и средни предприятия за 
съответствието им с Общия регламент относно защитата на личните данни.  

https://bntnews.bg/news/v-oblast-dobrich-patishtata-sa-zatvoreni-1093327news.html
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Ще бъде обявено и началото на анкета, насочена към администраторите на лични данни от частния сектор, като целта е 
да се получи информация относно готовността им да ползват специфични трудови умения на лица в неравностойно 
положение.  
 
√ От февруари природният газ може да поскъпне с повече от предвидените 7% 
Предложението природният газ да поскъпне с около 7 процента от февруари ще се обсъжда в КЕВР. 
Тези разчети обаче са правени преди повече от две седмици, а през това време цените на синьото гориво на европейските 
пазари останаха високи и се очаква да се отразят у нас. 
Окончателно решение енергийният регулатор ще вземе на 1 февруари. 
От февруари природният газ може да поскъпне с повече от предвижданите към момента 7 процента. Това стана ясно от 
думите на изпълнителния директор на „Булгаргаз“ Николай Павлов  по време на общественото обсъждане на цените. 
Причината е по-голямото търсене и значителният скок в цените на синьото гориво на европейските пазари. Дори и при 
това положение обаче газът у нас ще се продава с около 15-20 на сто по-евтино, отколкото на европейските борси, обясни 
Николай Павлов: 
„Борсовите цени на европейските газови пазари само за периода 1 декември – 27 януари са се покачили с над 45%. На 
българския пазар „Булгаргаз“ продава на своите клиенти на значително по-ниска цена спрямо европейските пазари като в 
тази цена са отразени нагнетените количества в „Чирен“ през лятото, цените на „Газпром“ и цените, по които „Булгаргаз“ 
получава доставките от Азербайджан. 
 
√ САЩ може да се върнат в ядреното споразумение с Иран 
Съединените щати ще се върнат в споразумението по иранската ядрена програма, след като Иран започне отново да спазва 
произтичащите от него ангажименти. Това заяви американският държавен секретар Антъни Блинкън, цитиран от 
информационните агенции. 
Документът, чието официално название е Съвместен всеобхватен план за действие, бе подписан от Иран и шест световни 
сили през 2015 година с цел ограничаване на иранската ядрена програма в замяна на облекчаване на американските и 
други санкции. 
През 2018 година президентът Доналд Тръмп изтегли Съединените щати от сделката и върна санкциите, а сега Иран 
настоява първо за отмяна на санкциите, след което да се върне към спазването на задълженията си, произтичащи от 
споразумението.  
 
√ Норвегия затваря от петък границите си за всички посещения от несъществено значение 
Премиерът на Норвегия Ерна Солберг обяви в сряда, че от полунощ четвъртък срещу в петък границите на страната ще 
бъдат официално затворени за всички чужденци без постоянно местожителство в страната с изключение на посещенията 
със съществено значение. 
Мярката ще отбележи едно от най-строгите ограничения за пътуване в Европа с оглед на коронавирусната пандемия. "На 
практика границата ще бъде затворена за всички, които не живеят в Норвегия", каза Солберг, цитиран от Ройтерс. 
Премиерът потвърди постепенното намаляване на случаите на Covid-19, но обясни, че новоналожените мерки са за 
допълнителна защита на страната от мутиралите варианти на болестта, открити във Великобритания и в други държави. 
Солберг посочи също, че докато здравните работници се считат за такива съществено значение и ще бъдат освободени от 
тази забрана, работниците мигранти няма да имат право да преминават границата. 
Единствените изключения ще са здравни работници, пристигащи от Швеция и Финландия. Забраната няма да важи и за 
превозвачи. 
Условията за затварянето на норвежките граници ще бъдат преразгледани след две седмици. 
От Министерството на външните работи на нашата страна посочиха, че изключения от изискването се прави по 
хуманитарни причини, сред които оказване на специални грижи за граждани в Норвегия, за чужденци, които се събират с 
деца си; близки членове на семейството на постоянно пребиваващи в Норвегия, като кръгът обхваща единствено съпрузи, 
партньори, малолетни деца, родители. Изключения се прилагат и за журналисти и персонал на чуждестранни медии, за 
моряци и екипажи в авиацията, за чужденци, ангажирани с превоз на стоки и пътническия транспорт, за чужденци, 
ангажирани с критични социални функции и др. 
Две седмици след въвеждането на новата мярка норвежките компетентни органи ще направят оценка за нейната 
ефективност и за нуждата на евентуалното ѝ продължаване. 
В сила остава изискването допусканите пристигащи да предоставят отрицателен тест за коронавирус при влизане в 
Норвегия, както и предварителна регистрация на пътуващите, задължителен тест на границата и задължителна карантина. 
 
В. Дума 
 
√ Правната комисия одобри фигурата на специален прокурор 
След часове на остри дебати, в крайна сметка правната комисия одобри създаването на специален прокурор, който да 
разследва главния. От БСП и ДПС се противопоставиха, обявиха случващото се като грешка и безумие. 
Законопроектът показва обърканост и липса на перспектива от гледна точка на ефективността, заяви Крум Зарков от 
левицата. Според него новите текстове са концептуално сгрешени. "Когато възложите отделните действия, какво точно се 
постига със създаването на шумно прокламираната фигура? Цялата идея за уникалност и независимост се пропуква и 
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напълно се обезсмисля с такива предложения. Когато този нов прокурор, втория главен, както искате го наречете, е в 
невъзможност да изпълни функциите си, то се предлага шефът на спецпрокуратурата да избира на случаен принцип кой 
да извършва действия по разследването. Стои въпросът защо специализираната прокуратура? Защо тази специализирана 
структура малко по малко се превръща в специален съд за властимащите", коментира по време на дебата Зарков. 
Според Йордан Цонев от ДПС това е идея на „един известнен български юрист със своя стаж и академични постижения“, 
визирайки Христо Иванов. 
Крум Зарков взе думата и напомни, че промените не се налагат по искане на Христо Иванов, а заради осъдителното 
решение на Европейския съд по правата на човека в Страсбург по делото "Колеви срещу България", както и от множество 
становища и препоръки на редица европейски институции. Обръщайки се към Цонев, Зарков коментира и че "фиксацията 
в Христо Иванов" не е нужна". 
Той отправи въпроси към ГЕРБ: "Вие нямате ли усещането, че тази тема ще продължи безкрайно? По тази причина 
гласуваме "въздържал се". Защо ЕС и нашите партньори казваха, че всичко е ОК, а сега изведнъж нищо не е ОК по тази 
тема. Хайде да си казваме нещата такива, каквито са. Трябва да има контрол - да. Трябва да има механизъм - да. Но след 
като приемем това, ще има ли други препоръки? Ето това определям като правни безумия", коментира Цонев. 
Законпроектът гласи, че разследващият главен прокурор ще се избира от пленума на ВСС и това ще става с поне 15 гласа 
"за" от общо 25 членове на съвета. Ако при първото гласуване никой от кандидатите не е получил поне 15 гласа, изборът 
ще продължава с балотаж между двамата кандидати с най-много гласове. 
Правото да номинират е дадено на поне шестима членове на целия ВСС, т.е. това могат да правят и членовете на 
съдийската колегия. Магистрат, който желае да заеме тази длъжност, ще може и сам да внесе документи и да се 
самономинира. 
 Предвижда се новият прокурор да бъде избиран с мандат от 5 години, а след края на мандата му той "се назначава на 
заеманата преди избора длъжност, на равна по степен длъжност или на длъжност с една степен по-висока от заеманата 
преди избора в органите на съдебната власт". 
За първи път по изключение за разследващия главния прокурор се въвежда съдебен контрол над отказите за образуване 
на досъдебно производство, а процедурата ще се провежда в специализирания наказателен съд и в апелативния 
специализиран съд. Съдебен състав от един съдия ще се произнася в закрито заседание дали отказът за образуване на 
досъдебно производство на прокурора е основателен. Произнасянето ще става с определение не по-късно от един месец 
от постъпването на материалите по преписката. 
 
√ Бюрокрация съсипва малкия бизнес 
Има доста сериозно забавяне при мерките и схемите, насочени към засегнатите фирми от пандемията. Някои от тях дори 
се съмняват, че ефектът ще бъде положителен за тях. Това коментира в ефира на "Блумбърг тв" Елеонора Негулова, 
председател на Националното сдружение на малкия и среден бизнес. Когато една помощ не идва навреме, нейната 
ефективност намалява драстично и това рефлектира както върху самите фирми, така и върху техните доставчици и клиенти, 
заяви тя. 
Според негулова причината за тези административни смущения е огромната бюрокрация както при кандидатстването и 
одобрението за получаването на помощи, така и при отчитането на процеса. Елеонора Негулова е категорична, че 
конкретните проблеми се изразяват в огромното количество документи, които трябва да се попълват от фирмите. "Ако не 
е достатъчно дигитализирано и неговото счетоводство или обслужващата счетоводна фирма няма капацитет, даденото 
предприятие ще бъде изправено пред много големи проблеми при оформянето на отчетните документи. Ако документите 
не бъдат предоставени в срок, има риск да се наложи връщането на тази подкрепа", допълни Негулова. Според нея 
дигитализацията на малкия бизнес е стратегически проблем и се нуждае от спешно решение. "Нивото е отчайващо ниско, 
въпреки че България има високоскоростен интернет и това е едно от нещата, с които се гордеем", допълни председателят 
на Националното сдружение на малкия и среден бизнес. Според нея много фирми се намират в състояние на технически 
фалит, но не са го обявили официално, защото процедурите за фалит и ликвидация в България са доста тежки. 
 
√ Ресторантьори искат да отворят на 1 февруари 
Протестиращите настояват за оставката на здравния министър  
Стотици собственици на ресторанти заедно със служителите си проведоха обещания протест под наслов "Марш на 
свободата". На митинга-дискотека под прозорците на Министерския съвет и Народното събрание потестиращите носеха 
плакати "Не искаме помощи, искаме работа", "Развлекателната индустрия е част от свободата, да свалим маските" и пр., 
имаше и изказвания, че именно този бранш се грижи за психическото здраве на българския народ. Основното искане на 
протестиращите бе ресторантите да отворят врати на 1 февруари. Ние не очакваме нищо от здравния министър, а очакваме 
от премиера Бойко Борисов и от правителството, заяви председателят на Българската асоциация на заведенията (БАЗ) 
Ричард Алибегов. Ресторантьори декларираха, че ще отворят протестно на 1 февруари при 50% заетост на местата и до 
22,30 ч. 
Пред медиите мнозина от протестиращте заявиха категорично, че не са получавали никакви компенсации.  
Протестиращите все пак настояха за оставката на здравния министър Костадин Ангелов. "Протестират за какво? За 
проявяване на разум ли? Ако проявя безразсъдство, какво ще ми поискат тогава?", коментира Ангелов. 
Припомняме, че по разпореждане на премиера здравният министър във вторник се срещна с представители на 
Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и се разбраха тези заведения да отворят на 1 март. Другата 
организация - БАЗ, обаче обвини БХРА в подмолност и излезе на протест. 
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Истинско напрежение сред протестиращите настана, когато един от прозорците на МС бе отворен от човек, който силно 
прилича на зам.-председателя на парламента и лидер на НФСБ Валери Симеонов, задържа се на прозореца няколко 
секунди и, преди да го затвори, вдигна ръка в жест, който прилича на показване на среден пръст, съобщи Dir.bg и поясни, 
че разстоянието било твърде голямо, за да се прецени със сигурност дали това е Симеонов и дали жестът му е този. По-
късно Симеонов потвърди, че е бил той, но категорично отрече да е правил неприличния жест, тъй като не било в стила 
му, а и подкрепял протестиращите.  
Ако заведенията отворят сега, ще бъдат глобени, закани се министърът на икономиката Лъчезар Борисов. Протестиращите 
заявиха, че очакват да им бъдат наложени глоби, ако отворят на 1 февруари. Някои обявиха, че са готови да платят, други 
ще обжалват. 
 
В. Труд 
 
√ Без касови бележки при доставки до дома 
Електронните магазини ще избират как да отчитат оборота си 
Получаваме електронен бон за покупката на телефона или компютъра 
Изпращат данните директно до НАП 
Хартиените касови бележки може да изчезнат при пазаруване по интернет и доставка на стоки до дома или до офис на 
куриерска фирма. Това предвижда проект за софтуерна фискализация, който обсъжда работна група между представители 
на НАП и бизнеса. Идеята е касовите апарати при онлайн търговията да бъдат премахнати, а търговците да изпращат данни 
за оборота чрез използвания от тях софтуер директно до НАП. 
Онлайн търговците ще имат право на избор как да отчитат оборота си - по досегашния ред с издаване на касови бележки 
или по новия начин с изпращане на електронни съобщения на клиентите за направената покупка. Изборът как да бъде 
отчитан оборотът ще става за всеки електронен магазин. Т. е., ако един търговец има няколко сайта, от които продава, ще 
може да избере за кой от тях да използва хартиени касови бележки и за кой - директна онлайн връзка с НАП. 
Участниците в работната група са били единодушни, че режимът за софтуерна фискализация трябва да се прилага за всички 
видове плащания, които предлага съответния електронен магазин. Това означава, че ако търговец избере да подава 
директно на НАП данни за продажбите чрез конкретен онлайн магазин, то всички сделки трябва да се отчитат по този ред, 
независимо от начина на плащане. 
 
√ ООН: Светът е загубил над 255 млн. работни места през 2020 г.  
През изминалата година пандемията от коронавирус е донесла огромни последици за работните места по света, като над 
четвърт милиард от тях за загубени, обяви ООН. 
В ново проучване Международната организация на труда на ООН (МОТ) установи, че през 2020 г. са загубени цели 8,8% от 
глобалните работни места в сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. Това се равнява на над 255 милиона работни 
места на пълен работен ден или „приблизително четири пъти повече от броя на загубените по време на световната 
финансова криза през 2009 г.“, се казва в изявление на МОТ, пише БГНЕС. 
“Това е най-тежката криза за света на труда от Великата депресия през 30-те години на миналия век,” каза шефът на МОТ 
Гай Райдър пред репортери на виртуален брифинг. 
Откакто възникна в Китай преди малко повече от година, вирусът е убил повече от 2,1 милиона души, заразил е десетки 
милиони други и е смазал глобалната икономика. 
Светът е свидетел на “безпрецедентни нива на загуба на заетост” през миналата година, се казва в съобщение на МОТ. 
Официалната безработица в световен мащаб е нараснала с 1,1%, или с 33 милиона повече души, до общо 220 милиона и 
световна безработица от 6,5% през миналата година. 
Райдър подчерта, че още 81 милиона души не са се регистрирали като безработни, а “просто са отпаднали от пазара на 
труда”. 
Загубеното работно време през миналата година е свило глобалните доходи от труд с цели 8,3%, съобщи МОТ. Това 
възлиза на спад от около 3,7 трилиона долара, или 4,4% от общия брутен вътрешен продукт (БВП), добавя той. 
 
Капитал 
 
√ ИПИ: Възстановяването на местните икономики ще е голямо предизвикателство 
Безспорно пандемията промени траекторията на развитие на регионите в България както в социален, така и в 
икономически план. Макар че областите навлизат в кризата с добри показатели по отношение на заетост, безработица, 
заплати и добавена стойност, разликите остават големи и тези, които имат повече квалифицирани кадри, ще бъдат в по-
добра позиция за бързо възвръщане към предкризисни нива на развитие. Възстановяването на местната икономика и на 
изгубените работни места през последната година е и основното предизвикателство пред местните власти през 2021 г. 
Това са част от изводите от ежегодния доклад "Регионални профили: показатели за развитие", който се изготвя за девета 
поредна година от Института за пазарна икономика (ИПИ). 
Икономическият спад по региони в резултат на кризата тепърва ще се отчита в числата за БВП, инвестиции и заетост през 
следващите 12 месеца, но и сега има показатели, които загатват за ефекта на пандемията върху българските области. 
Безработицата нараства във всички области, като детайлен анализ показва и връзката между динамиката на пазара на труд 
и налагането и разхлабването на ограничителните мерки през пролетта и есента на 2020 г. 

https://www.regionalprofiles.bg/var/docs/Regional-profiles-2020-BG.pdf
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"В социалната среда неизбежно ще се отчете промяна в здравеопазването, което е на първа линия срещу коронавируса, 
както и в демографията - най-вече заради по-високата смъртност, но и поради връщането на българи от чужбина и ръста 
на регистрациите по настоящ адрес в малките населени места", пишат от ИПИ. 
В навечерието на пандемията 
Най-актуалните данни за БВП по региони са към 2018 г., поне до края на тази седмица. Те показват, че произвежданата 
добавена стойност в столицата, Пловдив и Варна расте с двуцифрен темп. Разликите между регионите в България обаче 
остават големи. Докато София е лидер с 29 хил. лв. произведена добавена стойност на човек от населението, Силистра, 
Сливен и Видин остават под 7 хил. лв. Профилите също варират значително - като индустриалните области Стара Загора, 
Враца, София-област и Габрово, или там, където доминират услугите, като София-град (предимно аутсорсинг), Бургас и 
Варна (превес на туристическите). 
 

 
 
Без изненада инвестициите се вливат предимно във водещите икономически центрове в страната, но през последните 
години приток е видим и в по-малките региони. "Индустриални инвестиции в области като Шумен и Търговище на 
североизток или Кърджали и Хасково на юг, както и навлизането на дигитални компании в области като Русе и Велико 
Търново повишиха инвестиционната активност извън големите центрове", пишат от ИПИ. 
България като цяло влезе в кризата с безработица от под 5% в края на 2019 г., но и тук има големи различия - докато София, 
Пловдив и Варна отчитат безработица от около 2-3%, на северозапад показателят достига 20%. 
В образованието въпреки пандемията тенденциите до голяма степен се запазват заедно с познатите досега лидери - водят 
столицата и Смолян със средни оценки над 4.50 от зрелостните изпити по български и литература през 2020 г., а на дъното 
са Шумен, Кърджали, Силистра и Търговище с под 4.00. В здравеопазването пък един от ключовите индикатори - брой 
хора, които се падат на един лекар специалист, зависи до голяма степен от наличието на медицински университет на 
територията на областта. Най-положителни са числата в Плевен, София-град, Пловдив и Варна, където се падат под 400 
души на лекар специалист, докато в Кърджали, Ямбол и Добрич, са около 700 души през 2018 г. 
 

https://www.capital.bg/shimg/zx980_4167722.png


 

14 

 

 
 
Въпреки пандемията икономиката ще продължи процеса на дигитализация, започнал и преди кризата. "В някои аспекти 
процесът дори може да се ускори и кадрите ще играят централна роля в него", казва Петър Ганев от ИПИ. Хората са ключови 
за двата основни аспекта на трансформацията - промяната в индустрията (към влагането на повече знания и по-малко 
ръчен труд за продукти с по-висока добавена стойност) и навлизането на дигиталните услуги във всеки икономически 
сектор през последните години. 
Пазарът на труд след два локдауна 
Заедно с годишното издание "Регионални профили" институтът публикува и детайлен анализ за ефекта на пандемията 
върху пазара на труд в страната на база на подробни данни от Агенцията по заетостта. "През 2020 г. виждаме много ясно 
как в момента, в който бъдат въведени ограничителни мерки от какъвто и да било вид, веднага има поток към бюрата по 
труда", казва Адриан Николов от ИПИ. "В момента, в който бъдат отпуснати, пазарът на труда много бързо се активизира 
отново, хората се преориентират към нови работни места", допълва той. 
 

 
 
Резкият ръст се дължи на първо място на самите ограничения - затворени заведения, прекъснати транспортни връзки, 
забрана за пътуване между отделни градове в страната. Това замрази дейността на предприятията в страната. Второ, 
икономическата несигурност доведе до по-ниско потребление и отлагане на инвестиции, което пък охлади създаването на 
работни места. Третият фактор е забавянето със седмици на мерките в подкрепа на заетостта от страна на правителството. 
Тези фактори са и причината вторият локдаун да се отрази значително по-меко на пазара на труд спрямо първия. През 
декември 2020 г. повечето общини увеличението на безработица е с едва 2 пр.п. спрямо нивото през декември 2019 г., 
показват данните на ИПИ. 
 
 
 
 
 

https://ime.bg/var/images/IME_Regional_labor_market_covid19_260121.pdf
https://ime.bg/var/images/IME_Regional_labor_market_covid19_260121.pdf
https://www.capital.bg/shimg/zx980_4167723.png
https://www.capital.bg/shimg/zx980_4167724.png
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Мениджър 
 
√ Кабинетът отпуска над 600 000 лв. за ясли, детски градини и училища  
Допълнителни 613 316 лева отпусна правителството на вчерашното си заседание за подобряването на образователната 
инфраструктура в страната. Средствата са по линия на тригодишната програма на Министерството на образованието и 
науката за изграждане и реконструкция на ясли, детски градини и училища. Общо по програмата се предвижда да се 
отпуснат 210 млн. лв. – по 70 млн. лв. за всяка от трите години.  
„На 13 януари отпуснахме първите близо 2 милиона лева по линия на тригодишната програма“, припомни 
премиерът Бойко Борисов.   
Общо 136 проекта са били одобрени миналата година, след като правителството прие програмата. За нови детски ясли и 
градини и надграждане на съществуващи са одобрени 89 предложения. Предвидено е 41 училища и 6 професионални 
гимназии да получат средства за нови сгради и учебни корпуси и реконструкция, надстрояване и пристрояване на 
съществуващите.  
Одобрените вчера средства по програмата на МОН ще бъдат използвани за реконструкция на сградата на 
Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи и за строеж на нова детска градина в Стара 
Загора, както и за изготвяне на проект за нов учебен блок на Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Гоце 
Делчев.  
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев подчерта, че средствата за община Стара Загора ще помогнат 
за превръщането на града в един от центровете на развитие на информационните технологии. „С програмата съдействаме 
на общината за преодоляване на недостига и на места в детските градини, както и цялостното подобряване на 
инфраструктурата в образованието в цялата страна“, допълни министър Вълчев. 
 
√ Министърът на туризма възрази срещу задължителния PCR тест за влизане в България 
Министърът на туризма Марияна Николова е изпратила писмо до здравния си колега Костадин Ангелов с искане 
задължителният PCR тест за влизане в България да отпадне. Това съобщи самата тя. Както е известно, здравният министър 
разпореди, от 29 януари, всички, които влизат в България, да предоставят негативен PCR тест. По последни данни страната 
ни в момента е сред малкото в ЕС, които излязоха от зоната с най-висока степен на зараза. 
"С въвеждането на тестовете в последния момент и без голямо предизвестие, веднага са започнали анулации за зимните 
курорти Банско, Боровец и Пампорово", коментира министър Николова пред Travelnews, като добавя, че хотелиерите я 
предупреждават за пълен провал на зимния сезон. Най-много туристи в момента се очакват от съседните страни Румъния, 
Сърбия и Северна Македония, които премахнаха вече PCR тестовете за влизане от България.  
От началото на зимния сезон Николова неколкократно повтаря, че ще работи за свободното и неограничено преминаване 
на границите между съседните ни страни, за да се осигурят туристи за зимните ни курорти. 
Марияна Николова иска още отпадане на забраната за организирани пътувания от 1 март, както и да започнат да се 
организират събития от тази дата с по-малък капацитет участници от 50%, както се предвижда да започнат работа 
ресторантите. 
По-рано подобна позиция зае и изпълнителния директор на Националния борд по туризъм, организация, чиито членове 
генерират над 20% от всички приходи в бранша у нас. 
По думите  на председателят на борда Полина Карастоянова решението е поредният много тежък удар върху българския 
туризъм, като основните гости в зимните ни курорти са от съседните страни и изискването за PCR-тест ще означава „каската 
от анулации” на направените резервации. 
Вместо да се изискват PCR тестове от борда предложиха на границите да се правят бързи антигенни тестове, както и в 
самите места за настаняване. 
 
√ БФБ въвежда нови кодове за компаниите от средата на февруари  
Българската фондова борса ще промени кодовете на компаниите с нови, интуитивни и по-близки до техните имена. 
Промяната влиза в сила на 15 февруари 2021 г. 
Операторът счита, че това ще улесни всички участници на капиталовия пазар. Процесът по обсъждане на новите борсови 
кодове започна в средата на месеца като те бяха съгласувани с близо 300 емитенти на БФБ. Междувременно Борсата, която 
също е публична компания, смени кода си на „BSE“ в понеделник. 
Предвид необходимостта борсовите членове, информационните агенции и другите потребители на информационни 
услуги да адаптират системите си, промяната в кодовете на емитентите на акции и на финансови инструменти, допуснати 
до търговия на Сегмент за борсово търгувани продукти, ще бъде ефективна от 15 февруари 2021 г. 
Новите борсови кодове могат да бъдат видени на интернет страницата на БФБ на линк: https://www.bse-sofia.bg/bg/market-
segmentation 
БФБ изпрати слаба 2020 г., през която основният показател на борсата SOFIX се понижи от 560 пункта на 444 пункта – спад 
от около 20%. Началото на 2021 г. обаче беше белязана от успешното IPO на първата компания на пазара за растеж BEAM 
– технологичната Biodit, която привлече 2,6 пъти повече поръчки от търсените 1 млн. лв. финансиране. Това доведе до 
раздвижване на пазара, като SOFIX се увеличи от 444 на 505 пункта, което представлява ръст от 13% дори и преди края на 
първия месец от новата година. 
 
 

https://www.bse-sofia.bg/bg/market-segmentation
https://www.bse-sofia.bg/bg/market-segmentation
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√ ЕК с остро предупреждение към производителите на ваксини  
Нито едно дружество да не се заблуждава, че не сме в състояние да разберем какво се случва. Това заяви вчера 
еврокомисарят по здравеопазването Стела Кириакидис по повод споровете с "АстраЗенека" за липсващи количества от 
предвидените доставки на ваксини за ЕС. 
Тя отбеляза, че засега е насрочена нова среща с фирмата, за да продължат обясненията къде са ваксините, поръчани от ЕС. 
Кириакидис уточни, че предварителното споразумение с този производител не предвижда ваксини да се доставят по реда 
на получаването на заявките. По нейни думи до миналия петък ЕК не е била уведомена, че очакваните количества няма да 
бъдат доставени навреме, съобщава БТА. Категорично отричам да сме били предупреждавани, заяви тя. 
В споразумението са записани четири равнопоставени завода и сега е необходимо произведените количества да бъдат 
доставени в ЕС. "Поехме риска да инвестираме във ваксина, която може да не бъде одобрена, но не и която няма да може 
да бъде произведена (навреме)", коментира Кириакидис. Еврокомисарят настоя производителят да изпълни 
обществените, моралните и договорните си задължения. "Всеки ден умират хора. Ще защитим вложените пари на 
данъкоплатците (336 милиона евро - бел. кор.), в дух на отговорност и сътрудничество", добави тя. 
По-рано вчера източници, свързани пряко с преговорите за ваксините уточниха, че от "АстраЗенека" са предложили четири 
завода за производство - два във Великобритания и по един в Белгия и Германия. Според източниците сега е необходимо 
дружеството, което е разчитало главно на британските заводи, да внесе ваксините от там в ЕС. 
По техните думи производителят е предупредил преди няколко дни, че до края на март ще може да достави едва 25 на 
сто от договорените количества (над 300 милиона дози), а за по-нататък няма никаква яснота. Източниците допълниха, че 
ЕК не знае какви са истинските затруднения за производство и се очаква проверка поне на завода в Белгия, която зависи 
от разрешението на белгийските власти. 
Те поясниха, че от съображения за сигурност ЕС възнамерява да внася ваксини единствено от САЩ. По техните думи 
митническите заявления в ЕС показват, че към няколко страни в последните седмици е бил осъществен износ на ваксини. 
По техните думи сключените предварителни споразумения подлежат на надзор от Европейския съд, а изявленията на 
представители на дружеството може да бъдат разглеждани като нарушения на условията за поверителност. Както БТА 
съобщи, по-рано вчера ЕК изрази очакване "АстраЗенека" да не участва в нови срещи с комисията заради това, че не е 
определен представител на дружеството. По-късно това съобщение бе отречено и от комисията, и от "АстраЗенека". 
Според европейски експерти днешният спор няма пряко отношение към очакваното в петък одобрение за приложение в 
ЕС на ваксината на тази компания. 
Неритмичните доставки дават първи ефекти. Здравните власти в испанската столица Мадрид преустановиха 
ваксинирането срещу COVID-19 през тази и следващата седмица, тъй като наличните количества не достигат, съобщи вчера 
заместник-председателят на регионалното правителство Игнасио Агуадо, цитиран от Ройтерс. 
Автономна област Мадрид спря ваксинирането на нови хора, запазвайки малкото дози, с които още разполага, за втора 
имунизация, каза Агуадо пред журналисти. Той съобщи, че от началото на кампанията по ваксиниране в региона вече са 
ваксинирани 180 000 души. "За съжаление, както се опасявахме, скоростта на доставките беше нарушена", посочи Агуадо. 
Каталуния също съобщи вчера за проблеми с доставките на ваксини. В резултат всички налични дози в богатата 
североизточна испанска област ще бъдат изчерпани до няколко дни, което ще забави прилагането на втората от 
необходимите на човек две дози, предупреди регионалният министър на здравеопазването Жозеп Мария Аржимон. Той 
даде пример с недоставена пратка ваксини на американската компания Модерна (Moderna), която е трябвало да 
пристигне тази седмица. 
В Испания е поставена първата от необходимите две дози ваксина на повече от 1,3 милиона души. Те включват настанени 
в старчески домове и работещи на първа линия медици. Около 10 на сто от тях вече са получили и втора доза, съобщава 
БТА. През този първи етап до края на следващия месец испанското правителство планира да ваксинира около 2,5 милиона 
човека. 
 
√ Руският парламент удължи с 5 години договора Нов СТАРТ  
Руският парламент ратифицира споразумението със САЩ за продължаване с пет години на действието на двустранния 
договор Нов СТАРТ за ограничаване на стратегическите ядрени оръжия, предадоха световните агенции.  
Първо долната камара, Държавната дума, а след това и горната, Съветът на Федерацията, бързо одобриха текста с 
единодушие. Това стана след телефонния разговор между руския президент Владимир Путин и новия му американски 
колега Джо Байдън, в който двамата изразиха задоволство от размяната на дипломатически ноти за продължаване на 
действието на договора, отбелязва Асошиейтед прес. Агенцията уточнява, че продължаването на действието на Нов Старт 
не изисква одобрението на Конгреса на САЩ, посочва БТА.  
Единственият останал в сила договор между двете страни за ограничаване на ядрените оръжия изтичаше на 5 февруари. 
Байдън предложи той да бъде продължен с пет години и Кремъл бързо се съгласи.  
Договорът бе подписан през 2010 г. от тогавашните президенти на САЩ и Русия, Барак Обама и Дмитрий Медведев. Той 
предвижда всяка от двете страни да има не повече от 1550 разгърнати ядрени бойни глави и 700 разгърнати ракети и 
стратегически бомбардировачи, припомня АП.  
Русия отдавна се обявява за продължаване на действието на Нов СТАРТ без каквито и да било промени. Администрацията 
на предишния американски президент Доналд Тръмп обаче се съгласи да започне преговори по въпроса едва миналата 
година и постави редица условия, които блокираха преговорите. По време на кампанията за президентските избори в САЩ 
през ноември Байдън даде да се разбере, че предпочита да бъде удължен договорът, който бе договорен по времето, 
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когато той бе вицепрезидент на Обама, припомня още АП. Преговорите за продължаване на Нов СТАРТ бяха затруднени и 
от напрежението, влошило американско-руските отношения като цяло. 
 
√ Антъни Блинкен е новият държавен секретар на САЩ  
Сенатът на САЩ избра наследник на Майк Помпейо на поста държавен секретар – новият топ дипломат на страната 
е Антъни Блинкен. 
Горната камара на Конгреса одобри 58-годишния демократ, предложен по-рано от администрацията на Джо Байдън със 
78 гласа „за“ и 22 „против“, предаде „Асошиейтид прес“. 
Държавният секретар е четвъртият наследник на президентски пост след вицепрезидента и председателя на Камарата на 
представителите. 
Блинкен е служил като заместник-държавен секретар, както и заместник-съветник по националната сигурност в 
администрацията на Барак Обама. 
Малко след одобрението му, на церемония в Държавния департамент той положи клетва на 7-ия етаж в сградата на 
учреждението. Новият държавен секретар изпълнява служебните си задължения от вчера. 
„Американското лидерство все още има значение“, заяви Блинкен по време на изслушването му на 19 януари. Той обеща 
администрацията на Байдън да подходи към света както със смирение, така и с увереност, отбелязвайки, че „имаме много 
работа у дома, за да подобрим положението си в чужбина“. 
 
√ Байдън обяви мораториум върху сондажите за петрол и газ  
Новият президент на САЩ Джо Байдън обяви мораториум върху сондажите за петрол и газ във федерални земи и води. 
Освен това той съобщи, че ще организира през април световна среща на високо равнище за климата, предаде Франс прес, 
като се позова на комюнике на Белия дом. Мораториумът, който Байдън обеща предизборно, няма да важи за вече 
отпуснати концесии за сондажи, уточнява БТА. Новият американски президент се ангажира да запази 30 процента от 
федералните земи и води незасегнати от човешка дейност до 2030 г., за да бъде спряна загубата на биоразнообразие. 
Той също така ще нареди на ресорните федерални агенции да инвестират в районите, които са икономически зависими от 
изкопаемите горива, и да окажат помощ на хората, най-засегнати от климатичната криза. Близо една четвърт от 
парниковите емисии на САЩ се падат на енергия, добита във федерални земи и води, показва правителствен доклад от 
2018 г. В същото време, по данни на министерството на вътрешните работи, концесиите за петролни и газови сондажи, 
както и добивът на въглища, са донесли близо 11,7 милиарда долара приходи на федералното правителство през 2019 г., 
отбелязва АФП. 
Байдън си е поставил за цел американската енергиен сектор да постигне т. нар. въглеродна неутралност през 2035 г., а 
цялата икономика на страната - до средата на века. Плановете на новия президент на САЩ му навлякоха критики от страна 
както от петролния и газовия сектор, според който мораториумът просто ще доведе до засилване на зависимостта от вноса 
заради нарастващото търсене на енергия, така и от природозащитници, които недоволстват, че екологичните цели на 
Байдън не са достатъчно амбициозни, отбелязва АФП. 
Новата американска администрация освен това ще организира световна среща на високо равнище на 22 април - 
Международния ден на Земята. 
 
√ Топ 10 на компаниите, които купуват най-много зелена електроенергия  
Глобалната платформа за онлайн търговия Amazon  е компанията, която през 2020 г. е инвестирала най-много зелена 
електроенергия за нуждите си. Тя е сключила 35 отделни сделки за купуване на общо 5,1 гигавата електроенергия, 
генерирана от възобновяеми енергийни източници. Така компанията е купила общо 7,5 гигавата „зелена“ енергия, с което 
изпреварва другите водещи компании в този сектор – Google (6,6 гигавата) и Facebook (5,9 гигават). Това показва доклад 
на BNEF, звеното за анализ на „зелената“ енергия на Блумбърг. 
 

Компании с най-големи сделки за 
"зелена" енергия (в гигавата) 

  
Слънчева 
енергия 

Вятърна 
енергия 

ОБЩО 

Amazon 3.092 2.000 5.092 

Total 3.000   3.000 

TSMC 1.200   1.200 

Verizon 0.721 0.290 1.011 

Facebook 0.692 0.199 0.891 

General 
Motors 

0.797   0.797 
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AT&T 0.650   0.650 

Microsoft 0.650   0.650 

Dow 
Chemical 

0.558   0.558 

Anglo 
American 

0.330 0.195 0.525 

Източник: BNEF 

 
През 2020 г. нов 65 глобални корпорации са се включили към инициативата RE100, в която участват компании, поставили 
си за цел да постигнат пълна въглеродна неутралност – тоест да използват 100% възобновяеми енергийни източници за 
дейностите си. Прогнозата на BNEF сочи, че всички 285 членове на RE100 ще трябва да купуват нови 269 тераватчаса 
„зелена“ електроенергия, за да постигнат поставените си цели до 2030 г. Това означава, че ще  трябва да бъдат изградени 
нови 93 гигавата мощности от соларни и вятърни електроцентрали. 
„Фондовете, които финансират подобни сделки се увеличиха с 300% през последните две години, поради неимоверният 
интерес на компаниите към възобновяемите източници. Това важи дори и за компании, чиято основна дейност са 
добиването на изкопаеми горива“, коментира Кайл Харисън, основен ръководител на анализа. 
Данните още сочат, че през 2020 г. корпорациите в глобален мащаб са направили сделки за общо 23,7 гигавата „зелена“ 
енергия, което е с 18% повече в сравнение с 2019 г. Въпреки че отбелязва спад от 17% на годишна база американският 
пазар остава водещият по този показател, като над 80% от него се представлява от компаниите в САЩ. 
 

Корпоративни покупки на зелена енергия  
(в гигавата) 

  
Северна и 
Южна 
Америка 

Европа, 
Близък 
изток, 
Африка 

Азия ОБЩО 

2017 3.9 1.1 1.3 6.2 

2018 9.1 2.3 2.3 13.6 

2019 16.3 2.6 1.2 20.1 

2020 13.6 7.2 2.9 23.7 

Източник: BNEF 
  

 
√ Петролът поевтиня на фона на опасенията за търсенето в Китай  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в четвъртък на фона на подновените притеснения относно отслабването 
на търсенето на гориво, след като Китай – вторият най-голям потребител на петрол в света, започна да  затяга 
противоепидемичните мерки преди предстоящата Лунна Нова година, предаде Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време цената на сорта Брент се понижи с 033 долара, или 0,59%,  до 55,48 долара за барел, докато 
американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,33 долар,а или 0,62%%, до 52,53 долара за барел. 
„Изглежда, че пазарът започна да обръща истинско внимание на опасенията около търсенето. Случващото се в Китай е 
привлича най-много внимание“, коментира Вивек Дар от Commonwealth Bank. 
Китайското министерство на транспорта прогнозира, че пътуванията за предстоящата Китайска Нова година ще бъде с 15% 
повече в сравнение с 2020 г. и с 40% по-малко спрямо 2019 г. 
„Подкрепата за пазара идваше от Китай, така че ако там има проблеми, това веднага се отразява на търсенето“, коментира 
Дар. 
По-рано тази седмица пазарът бе подкрепен от неочаквано големият спад на запасите от суров петрол в САЩ в седмицата 
до 22 януари. По данни на американската Енергийна информационна администрация запасите от петрол са намалели с 9,9 
млн. барела до най-ниското си ниво от месец март насам. Запасите от бензин са се увеличили, а тези от дестилати са 
намалели. 
 
√ Спад на борсите в Европа в очакване на края на заседанието на Фед  
Европейските борсови индекси записаха понижения в ранната търговия в сряда, след като инвеститорите останаха 
предпазливи преди края на заседанието на Федералния резерв на САЩ. 
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Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 2,07 пункта, или 0,51%, до 405,63 пункта, следвайки загубите на 
американските борси. Немският показател DAX отчете спад от 103,56 пункта, или 0,75%, до 13 767,43 пункта. Водещият 
индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 28,7 пункта от стойността си, или 0,43%, достигайки ниво от 28,7 пункта. 
Френският измерител CAC 40 се понижи с 28,92 пункта, или 0,52%, до 5 494,6 пункта. 
Очакванията са Федералният резерв на САЩ да не промени политиките си и да не представи нови икономически прогнози. 
Инвеститорите се надяват  управителят на централната банка Джером Пауъл отново да акцентира върху ангажимента на 
централната банка за поддържане на хлабава парична политика 
Силните резултати на Microsoft не успяха да подкрепят европейският технологичен сектор, като индексът SX8P се понижи 
с 1,30%. 
„Фондовите пазари отчитат смесени резултати въпреки добрия старт на сезона на отчетите в САЩ. Това се дължи на 
страховете около разпространението на ваксините и капацитета за производство.“, коментира Себастиен Гали от Nordea 
Asset Management. 
Акциите на френският производител на луксозни стоки LVMH поевтиняха с 0,51%, въпреки че бумът на продажбите на 
модните марки като Louis Vuitton, особено в Китай, помогна за смекчаване на въздействието на пандемията върху 
финансите на компанията. Акциите на нейния конкурент  Kering поевтиняха с 0,16%. 
Като цяло сезонът на отчетите в Европа върви добре, като анализаторите прогнозират 24-процентов спад на печалбите на 
компаниите от STOXX 600 през четвъртото тримесечие, показват данни на Refnitiv IBES. Миналата седмица очакванията 
бяха за спад от 26%. 
Акциите на френските оператори на търговски центрове Klepierre и Unibail поскъпнаха съответно с 18,4% и 14,87%, след 
като коментари от министър от правителството на Макрон потушиха опасенията от въвеждане на трети национален 
локдаун. 
Загуби на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения във вторник преди публикуването на 
корпоративни отчети за тримесечието на най-големите компании в страната, предаде Си Ен Би СИ 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 22,96 пункта, или 0,07%, до 30 937,04 пункта, като по-рано бенчмаркът бе 
паднал с над 150 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 записа спад от 5,74 пункта, или 0,15%, до 3 
849,62 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 9,93 пункта от стойността си, или 0,07%, 
завършвайки сесията при ниво от 13 627,07 пункта. 
Акциите на General Electric поскъпнаха с 2,73%, след като компанията отчете по-добри от очакваното парични потоци за 
четвъртото тримесечие и даде оптимистична прогноза за годината. Цената на книжата на Johnson & Johnson се повиши с 
2,71%, след като фармацевтичната компания също отчете по-добра от очакваното печалба. Силните резултати на 
индустриалния гигант 3M за тримесечието доведоха до поскъпване на акциите на концерна с 3,26%. 
Книжата на Microsoft поскъпнаха с над 5% в следборсовата търговия, след като компанията отчете 17-процентов ръст на 
приходите до 43,1 млрд. долара през финансовото тримесечие, приключило през декември. . Анализаторите очакваха 
приходи около 40 милиарда долара. Печалбата е скочила с 33% на годишна основа до 15,5 милиарда долара. 
Тази седмица се очакват още отчетите на Apple, Facebook, Caterpillar и Tesla. 
Компаниите започнаха сезона на отчетите с добри резултати. От фирмите в S&P 500, представили финансовите си 
резултати, над 70% са надминали очакванията на Уолстрийт, катко за печалбата, така и за приходите, сочат данни на Bank 
of America. 
„Комбинацията от ограничаване на разпространението на вируса и политиките за подкрепа трябва да подсили 
икономическия растеж през тази година, насърчавайки икономическата активност и силното възстановяване на печалбите 
в по-късните тримесечия“, коментира Лорън Гудуин от New York Life Investments. 
Администрацията на Джо Байдън даде сигнал във вторник, че е готова да внесе промени по плана за икономически 
стимули в размер на 1,9 трлн. долара, които предвижда директни еднократни плащания за повечето американци от 1400 
долара. 
Във вторник бившият управител на Федералният резерв Джанет Йелън бе одобрена от Сената на САЩ за финансов 
министър в новата администрация на Байдън, ставайки първата жена, заемаща този пост. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Азиатските борсови индекси записаха смесени резултати в сряда. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 89,03 пункта, или 0,31%, до 28 365,21 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 3,91 пункта, или 0,11%, до 3 573,34 пункта, докато по-
малкият измерител Shenzhen Composite отчете ръст от 6,76 пункта, или 0,28%, до 2 420,92 пункта. Хонконгският индекс 
Hang Seng  се понижи с 93,73 пункта, или 0,32%, до 29 297,92 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi регистрира спад от 17,75 пункта, или 0,57%, до 3 122,56 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 изтри 44,1 пункта от стойността си, или 0,65%, достигайки ниво от 6 780,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк 
SOFIX отчете ръст от 0,36 пункта, или 0,07%, до 505,05 пункта. BGBX40 се повиши с 0,20 пункта, или 0,18%, до 111,65 пункта. 
BGTR30 напредна с 1 пункта, или 0,19%, до 538,71 пункта. BGREIT записа спад от 0,16 пункта, или 0,11%, до 143,56 пункта. 
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Икономически живот 
 
√ Валутен курс наш славен, непробиваем 

1. Акценти от най-новата ни валутна история 
Началото на втората половина на 90-те години на миналия век беше драматична за българската икономика. Нерешаваните 
и лошо решавани проблеми на българската икономика рефлектираха в динамиката на комплексен макроикономически 
показател, какъвто е валутният курс – на местната валута (BGL, по това време) спрямо валутата на САЩ (USD). В началото 
на 1996 г. валутният курс бе около 71 BGL/USD, в средата на октомври 1996 г. прескочи 215 BGL/USD, а четири месеца по-
късно вече бе близо до 3000 BGL/USD. След достигнатото политическо решение валутният курс се оскъпи до 1700 BGL/USD 
(средата на лятото на 1997 г.). Към този момент бе въведен паричният съвет и българският лев беше фиксиран към 
германската марка в съотношение 1000 BGN/DEM. 
При въвеждането на паричния съвет годишната (12-месечна) обезценка на българската валута бе примерно около 700%. 
Паричен съвет бе въведен и в Балтийските републики, но той не беше предшестван от такава катастрофална обезценка на 
местните валути. 
Този силно и рязко обезценен български лев оставя отпечатък върху развитието на българската икономика вече почти 
четвърт век. 
В началото на новия век бе въведена общата европейска валута EUR. В съответствие с действащия Закон за БНБ фиксингът 
на българския лев (тогава вече BGN) бе прехвърлен към EUR при съхраняване на фиксираните съотношения. 
2. Неравновесен валутен курс 
В рамките на почти четвърт век след въвеждането на паричен съвет у нас местната валута не е подложена на пазарен тест. 
Косвена оценка за възможно пазарно неравновесие е динамиката на брутните валутни резерви (БВР). Към средата на 
първото десетилетие на ХХI век БВР покриват около пет месеца внос на стоки и услуги, докато 15 години по-късно 
относителното им равнище е примерно два пъти по-високо. В икономическата и финансова теория се доказва, че за 
поддържане на приемлива валутна устойчивост е достатъчно БВР да покриват около три месеца внос на стоки и услуги. 
Една от причините за значимия относителен прираст на БВР е поддържаният неравновесен валутен курс. Азбучна истина 
на финансовата теория е, че неравновесният валутен курс води до промяна на БВР – те нарастват, когато местната валута 
е подценена и намаляват, когато местната валута е надценена. 
Поддържането на високо относително равнище на БВР означава замразяване на национален капитал, който иначе би 
могъл да се използва за инвестиционни цели, т.е. за стимулиране на икономическия растеж. 
Неравновесният валутен курс в конкретния случай има ефект на преразпределение на богатството в рамките на 
европейския монетарен съюз. Относително подценената местна валута спрямо EUR води до замразяване на реални 
парични запаси във вид на свръх БВР, които се изнасят и се инвестират в богатите Западноевропейски държави. Така се 
формира българският капиталов парадокс – най-бедната в ЕС държава финансира de facto богатите държави в ЕС. А ефектът 
от позитивното въздействие на подценения валутен курс за икономическото развитие се преразпределя вътрешно, вкл. 
чрез корумпираната политическа прослойка, и подсилва социалното разслоение и социалното напрежение. 
3. Междустранова съпоставка 
На Фигура 1 е представена динамиката на номиналните валутни курсове на пет страни от Източна Европа в дерогация (по 
данни на БНБ), които са членки на ЕС. 
Всички посочени на Фигура 1 страни (без България) поддържат регулирано плаващи валутни режими без обявена 
специфична цел. Валутните курсове на тези страни се определят основно в съответствие с търсенето и предлагането на 
вътрешните валутни пазари. Централните банки на страните следят развитието на всички основни показатели на своите 
собствени икономики, преценяват и проектират краткосрочната и дългосрочна перспектива и се намесват на вътрешния 
валутен пазар като купувачи или продавачи на валута тогава, когато решат че националните им икономики имат нужда от 
контролирана промяна на валутния курс, както и когато разполагаемите валутни ресурси позволяват конкретна и 
определен вид пазарна валутна интервенция. 
 

 
Фигура 1 



 

21 

 

Позитивният тренд на кривите на Фигура 1 означава оскъпяване на съответните валути спрямо EUR, а негативният тренд – 
обезценяване на местните валути. 
На Фигура 1 може да се проследи оскъпяването на валутите на четирите Източноевропейски страни за периода преди 
финансово-икономическата криза от 2008 г. и обща тенденция на стабилизация или плавно обезценяване след 2008 г. 
По-ярко се проявява тенденцията за оскъпяване на съответните валути за 2004-2008 г. За периода от началото на 2004 г. 
до към средата на 2008 г. полската злота се оскъпява с 46%, чешката крона – с 41%, унгарският форинт – с 15%, румънската 
лея – с 15%. Присъединяването към ЕС за тези страни е време за адаптация на реалните валутни съотношения към 
европейските реалности. 
Финансово-икономическата криза от 2008 г. променя ситуацията. Страните се стремят да намерят възможно по-точно 
валутно съотношение в интерес на собствените си икономики. При тези страни се наблюдава обезценяване на местните 
валути в рамките на около половин година средно с близо една четвърт. Конкретният акт на валутно обезценяване 
съдейства за адаптация на националните икономики към променените условия, както и за стимулиране на икономическия 
растеж.   
От началото на второто десетилетие на XXI в. валутният пазар се успокоява, като в Чехия и Полша се поддържа относителна 
номинална валутна устойчивост, докато в Унгария и Румъния се наблюдава лек тренд на обезценяване. 
При шока с Covid-19 през пролетта на 2020 г. и в четирите страни се наблюдава обезценяване на местните валути в търсене 
на подкрепа за националните икономики. Наблюдават се различия по отделни страни, които видимо са свързани със 
икономически структурни особености, както и с възможността на националните икономики сами да абсорбират 
неблагоприятните екзогенни шокови въздействия. 
На Фигура 1 може ясно да се проследи стремежът на четирите европейски страни да използват валутния курс като 
инструмент за икономическо подпомагане и стимулиране. Паричният съвет в България допуска и предполага директното 
прехвърляне на всички външни екзогенни въздействия върху местните производители без смекчаващото посредничество 
на валутната политика. Към всичко това трябва да се добави фиксирането и преносът на валутните особености в България 
от драматичната за икономиката втора половина на 90-те години на миналия век директно към първата четвърт на текущия 
век. 
4. Заключение 
Още от времето на Хегел битува максимата, че единствена социална константа е промяната. Тя е вечна. Днес е различно 
от вчера, утре ще бъде различно от днес. Всичко се променя, няма вечно печеливш финансов актив, не съществува 
философски камък. Глупаво е да носиш ямурлук през лятото, само защото през отминалата зима той ти е спасил живота от 
бушуващия студ. Неразумно е да се придържаш към управленски похвати, възникнали при други условия и при друга 
социално-икономическа конфигурация, независимо от това, че някога и някъде те са дали добър резултат. 
Паричният съвет спаси българската икономика от катастрофата през 90-те години на миналия век, но е пречка за 
развитието на икономиката четвърт век по-късно. 
Паричният съвет бе въведен поради невъзможността на макроикономическото управление да контролира, овладее и 
ограничи развихрилите се мащабни корупционни практики в първата половина на 90-те години на миналия век у нас. И 
сега, винаги, когато се постави въпрос за възможна отмяна на паричния съвет, първосигналната реакция на 
преобладаващото множество българи е: „Ще се върне хаосът и грабежът от онова време“. 
Опасенията за вероятна нова кражбена вакханалия като масов психологически феномен остават свежи и неизживени. 
Широко се шири и се подхранва недоверието на българското население във възприемането на европейски управленски 
ценности от местните управници, т.е. в загърбването на доминиращия кражбен манталитет. Фактите, които съпътстват 
съвременното ни социално-икономическо развитие, подклаждат този вид обществено недоверие. 
Истинският проблем е в избора, който съвкупният български народ самостоятелно извършва. Действителността 
демонстрира, че българският народ като цяло не е дорасъл да извършва избор на честни, добре образовани и кадърни 
управници, на които да поверява съдбините си. Репликата „Всички са маскари“ неявно лансира разбирането, че целият 
български народ е съставен от принципно поддаващи се и потенциално корумпирани лица, което е трудно да се приеме 
безрезервно. Тогава изниква въпросът защо на повърхността изплуват предимно нечистоплътни политици. Отговорът 
опира до незадоволителното общо образователно равнище на средностатистическия българин, неговото неосъзнато и 
изкривено разбиране за същността на обществено-икономическите процеси, последвано от некачествено личностно 
промотиране. 
И когато изразяваме неудовлетворение от твърдата опашкарска позиция, която заемаме в ЕС, трябва да сме наясно, че 
българският народ е този, който сам избира пътя на своето собствено опашкарство. 
Безусловна вина за съществуващия дефицит на образование, знание и адекватна социално-икономико-политическа 
преценка на преобладаващата част от българското население, респективно за твърдото ни опашкарство в ЕС, носи 
пасивната и индиферентна позиция на българската интелигенция в цялост, която е загрижена много повече за своето 
собствено преуспяване и не се свени да го показва и да го доказва. 
 
√ Глобално сътрудничество и ваксинация, препоръчва МВФ за икономическо възстановяване  
Международният валутен фонд (МВФ) подобри прогнозите си за глобален растеж през тази година, с категоричната 
уговорка, че перспективите все още са обект на „изключителна несигурност“. 
В актуализираната си световна икономическа перспектива, фондът промотира световен икономически растеж до 5,5% тази 
година, след прогнозно свиване от 3,5% през 2020 г. Изтъква се, че прогнозата за 2021 г. е преразгледана с 0,3 процентни 
пункта спрямо предходната, като това отразява очакванията ваксинацията да донесе по-голяма стабилност. 
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За 2022 фондът очаква леко забавяне на растежа до 4,2%. 
Отбелязва се, че свиването за 2020 година е актуализирано с -0,9% до 3,5 на сто. 
 

 
 
Силата на възстановяването се очаква да варира значително в различните страни в зависимост от достъпа до медицински 
услуги, ефективността на политическата подкрепа, различни странични ефекти и структурни характеристики. 
За еврозоната прогнозата е тежка – 7,2% спад за 2020 година и слабо възстановяване от 4,2 и 3,6 на сто, съответно за 2021 
и 2022 година. 
Според МВФ най-голямата европейска икономика – германската, ще се свие с 5,4% през 2020-та, с последвано 
възстановяване с 3,5 и 3,1 за 2021/22 г. 
Фондът акцентира на необходимостта от силно и многостранно сътрудничество, за да може пандемията да бъде овладяна 
глобално. 
Отбелязва се, че много държави, особено развиващите се икономики с ниски доходи, са влезли в кризата с висок дълг, 
който ще нараства още по време на пандемията. Глобалната общност ще трябва да продължи да работи в тясно 
сътрудничество, за да осигури адекватен достъп до международна ликвидност за тези страни. 
Когато държавният дълг е неустойчив, държави трябва да работят с кредитори за преструктуриране на дълга си, съгласно 
общата рамка, договорена от Г-20, изтъкват още от МВФ. 
 
Cross.bg 
 
√ Официално: От 29 януари в България се влиза само с отрицателен PCR тест  
От 29 януари до 30 април 2021 г. всички лица, на които е разрешено влизането, се допускат на територията на Република 
България след предоставяне на документ, показващ отрицателен резултат на PСR тест за COVID-19, направен до 72 часа 
преди пристигането в страната. 
Българските граждани, които не предоставят такъв документ, се поставят под карантина. 
Изключение от изискването се допуска по отношение на водачите на автобуси, извършващи международен превоз на 
пътници; водачите на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки при 
влизане на територията на Република България; членовете на екипажите на плавателни съдове; членовете на екипажа на 
въздухоплавателно средство, което извършва полети от и до летища за обществено ползване на територията на Република 
България и лицата, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства; лицата, които преминават 
транзитно през територията на Република България. 
Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на 
Република България и членовете на техните семейства, които не представят документ, показващ отрицателен резултат от 
направен до 72 часа преди влизането в страната PSR тест за COVID-19, се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома 
или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Къде в страната зимата създаде проблеми? На живо - актуалната обстановка от най-проблемните райони; 
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- Как МВР изпълнява ангажиментите си по време на пандемия? Дават ли резултати мерките срещу битовата 
престъпност? В студиото гостува министър Христо Терзийски; 

- Къде в София можем да си купим билетчета за градския транспорт? На живо - проверка по зрителски сигнал; 
- Кои партии ще влязат в следващия парламент и как избирателите оценяват работата на институциите? 

Проучване на "Тренд"; 
- След извънредното заседание на транспортната комисия в СОС. Какви са решенията за аварията в метрото?; 
- Как по време на пандемия богатите станаха по-богати, а бедните - по-бедни; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- България в снежен капан - има ли бедстващи населени места без ток и откъснати от света?; 
- Защо протестиращи ресторантьори обвиниха Валери Симеонов, че им показва среден пръст? Гост лидерът на 

НФСБ; 
- Какви са предизборните нагласи два месеца преди парламентарния вот - коментар на Евелина Славкова от 

„Тренд"; 
- В „Дръжте крадеца!" - как столичанин успя да залови крадец и го задържа до пристигането на полицията?; 
- Измамници крадат лични данни с фалшиви обяви за работа. Може ли кандидатстване за нова позиция да 

завърши с празна банкова сметка? Проверка в „На твоя страна"; 
- Коя звезда се завръща в ефира на NOVA с роля в новия сезон на най-успешния български медицински сериал 

„Откраднат живот"? 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Не е ли опасно осъждани да пазят домове и бизнеси?; 
в. Труд - Частни линейки - опасни за здравето; 
в. Телеграф - 5000 трошки чакат паяка на тротоара; 
в. Монитор - Продават запорирани имоти и вещи на търг без такса; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - 60% от жилищата ще бъдат санирани до 2050 г., ще струва по 1 млрд. лв. на година; 
в. 24 часа - Гневен на министър Ангелов ресторантьор се оказа координатор на Мая Манолова; 
в. Труд - Без касови бележки при доставки до дома; 
в. Труд - Фишингът задмина хакерските атаки; 
в. Телеграф - Премиерът Борисов на правителственото заседание: Подкрепяме затворените бизнеси и пенсионерите с 
над 3 млрд. лв.; 
в. Телеграф - Хлябът нагоре с 30 ст., олиото гони 4 лева; 
в. Монитор - МС отпусна 5,7 млн. лева за покриване на щетите от бедствията; 
в. Монитор - При одобрение от ЕС до седмица: 261 997 дози от ваксината на AstraZeneca пристигат до края на февруари; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Кирил Вълчев, генерален директор на БТА: БТА става безплатна, внасям промяна в закона още другата 
седмица; 
в. Труд - Доц. д. ик. н. Георги Чанков - преподавател в УНСС пред "Труд": Навални е лабораторно отгледан политически 
COVID-20; 
в. Монитор - Проф. Радостина Александрова, д-р по вирусология към БАН: Няма данни, че английският щам може да 
компрометира ваксините; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Уникалната стратегия на човека с оркестъра; 
в. Труд - Локдаун до дупка; 
в. Телеграф - Привилегиите възпитават зле; 
в. Монитор - Законът и вечната вина. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 28 януари 
София 

- От 9.00 ч. Народното събрание ще проведе заседание. 
- От 10.00 ч. Столичният общински съвет ще проведе заседание. 
- От 10.00 ч. в Гранитна зала на Министерски съвет ще се проведе брифинг във връзка с разпространението на 

COVID-19. 
- От 10.00 ч. в залата за пресконференции на БТА ще се проведе пресконференция за резултатите от международния 

Индекс за възприятие на корупцията за 2020 г. 
- От 14.00 ч. в зала 3 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по околната среда и водите. 
- От 14.00 ч. ще се проведе онлайн разговор за върховенството на закона с Джесика Ким, постоянен юридически 

съветник на посолството на САЩ. 
- От 14.30 ч. в зала 1 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по вероизповеданията и 

правата на човека. 
- От 14.30 ч. в зала 232 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по отбрана. 
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- От 14.30 ч. в зала 134 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по бюджет и финанси. 
- От 15.30 ч. в зала 130 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по здравеопазването. 
- От 16.00 ч. евродепутатът Цветелина Пенкова ще участва в онлайн дискусия на тема „COVID19: А сега накъде?". 
- От 19.00 ч. в Унгарския културен институт ще бъде представена премиера на спектакъла на Николай Ламбрев – 

Михайловски "Утайка от кафе в Ла минор". 
*** 
Велико Търново 

- Общински съвет- Велико Търново ще проведе заседание. 
*** 
Кюстендил 

- От 14.00 ч. в в залата на читалище "Братство" Общинският съвет в Кюстендил ще проведе заседание. 
*** 
Перник 

- От 09.30 часа в зала „Панорама" ще се проведе заседание на Общински съвет Перник. 
*** 
Плевен 

- От 11.00 ч. апарат за плазмафераза и консумативи ще бъде дарен на официална церемония на УМБАЛ „Д-р 
Георги Странски" в Плевен. 

*** 
Пловдив 

- От 17.00 ч. в Градска Художествена Галерия - Пловдив в Зали за временни експозиции ще бъде представена 
изложба. 

*** 
Разград 

- От 9.30 ч. в църквата "Св. Николай Чудотворец" ще се отслужи водосвет и заупокойна молитва за загиналите руски 
воини и български опълченци за освобождението на града. 

- От 13.30 ч. от площад „Възраждане" към Руския паметник в село Езерче потегля рокерско шествие 
„Освобождението на Разград - по следите на паметта". 

- От 17.30 ч. на площад „Възраждане" започва ритуалът за поднасяне на венци и цветя пред Мавзолея-костница и 
паметника на Свети Георги, който ще завърши с празнични илюминации. 

*** 
Стара Загора 

- От 9.00 ч. чрез приложението Zoom ще се проведе заседание на Общински съвет Стара Загора. 
- От 11.00 ч. апарат за плазмафереза и консумативи ще бъде дарен на официална церемония на УМБАЛ „Проф. д-р 

Стоян Киркович" в Стара Загора. 
- От 17.30 ч. в къща - музей "Гео Милев" ще бъдат отбелязани 126 години от рождението на Гео Милев. 
- От 19.00 ч. в Драматичния театър ще се състои втората премиера на постановката "Да се провреш под дъгата". 

*** 
Търговище 

- От 9.00 ч. в зала "Христо Самсаров" ще се проведе заседание на Общински съвет - Търговище. 
*** 
Ямбол 

- Общински съвет - Ямбол ще проведе заседание. 

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

