Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

В. Стандарт
√ Искат промяна на мерките за бизнеса
Новият компенсационен механизъм, обсъден и договорен още през октомври 2020 г. в рамките на заседание на
Тристранката (Националния съвет за тристранно сътрудничество), все още отлежава в нечия канцелария. В същото време
приключва мандатът на сегашното Народно събрание.
Това е причината ръководствата на КНСБ, КТ "Подкрепа", АИКБ и КРИБ да поискат спешна среща с премиера Бойко
Борисов, за да го запознаят със своите аргументи. Те призовават и всички парламентарни групи и отделни народни
представители с молба за възможност да представят и аргументират предимствата на новия механизъм за компенсиране
и апелират за незабавна реакция от тяхна страна, с оглед необходимите нормативни решения да бъдат реализирани.
Основната идея в тяхното предложение е, че се въвежда постоянен нормативен ред и универсален подход за подкрепа от
страна на държавата за всяко предприятие, без значение от коя икономическа дейност, както и за неговите работници.
Условието е да има реализиран спад на нетните приходи от продажби 20 и повече на сто, по сравнение със същия месец
на предходната година, поради пазарен шок или друг непредвидим икономически стрес.
В тези случаи предприятието има право на финансова подкрепа до 25% от нетните приходи от продажби за съответния
месец на предходната година. Размерът на държавната подкрепа ще се определи с акт на Министерския съвет в
зависимост от икономическата дейност.
При въвеждане на непълно работно време от страна на работодателя работниците имат право на подкрепа в размер 75 %
от брутното трудово възнаграждение за месеца преди въвеждане на непълно работно време, пропорционално на
неотработените часове, но за не повече от 4 часа дневно и до 6 месеца в календарната година.
Заради продължаващата пандемична обстановка се предлага и нов, също универсален механизъм за подкрепа на
предприятията и работещите в тях, когато със заповед на държавен орган са затворени и поставени в принудителен
престой. В този случай работникът и служителят ще имат право на компенсация за сметка на държавата в размер на 75%
от брутното трудово възнаграждение за месеца, предхождащ този на заповедта за затваряне на предприятието.
За фирмите обезщетението ще бъде до 25% от нетните приходи от продажби за същия месец на предходната година.
Механизмът ще действа само през периода на принудителния престой, а редът и начинът на реализиране ще се уреди с
акт на правителството, уточняват предложението си работодатели и синдикати.
Идеята беше работещите и предприятията да заменят от 1 април сега прилаганите мерки, различни за отделните
икономически сектори и изискващи сравнително повече административни усилия, известни като 60/40, 80/20, 24 лв. на
ден и пр.
Авторите на становището изтъкват, че аргументите и конкретните предложения са получили одобрението на
правителството.
Предложението ще остане на хартия, ако проектът не бъде одобрен от народните представители.
Kmeta.bg
√ АИКБ, КРИБ, КНСБ и КТ „Подкрепа“ поискаха среща с премиера
Ръководствата на представителните организации на работниците и служителите – КНСБ и КТ „Подкрепа“, и ръководствата
на Асоциацията на индустриалния капитал в България и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България изпратиха писмо до премиера Бойко Борисов, в което настояват за спешна среща с него.
„Ръководствата на представителните организации на работниците и служителите – КНСБ и КТ „Подкрепа“, и ръководствата
на Асоциацията на индустриалния капитал в България и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България с тревога констатират, че остават броени дни до края на работата на настоящия парламент, а новият
компенсационен механизъм, обсъден и договорен още през октомври 2020 г., в рамките на заседание на НСТС, все още
отлежава в нечия канцелария.
Основната идея в предложението е, че се въвежда постоянен нормативен ред и универсален подход за подкрепа от страна
на държавата за всяко предприятие, без значение от коя икономическа дейност, както и за неговите работници при
единствено условие – реализиран спад на нетните приходи от продажби 20 и повече на сто, по сравнение със същия месец
на предходната година, поради пазарен шок или друг непредвидим икономически стрес. В тези случаи предприятието има
право на финансова подкрепа до 25 на сто от нетните приходи от продажби за съответния месец на предходната година.
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Конкретният размер на подкрепата ще се определи с акт на Министерски съвет в зависимост от икономическата дейност.
Ако по същите икономически причини едностранноработодателят въведе непълно работно време, то работниците имат
право на подкрепа в размер 75 на сто от брутното трудово възнаграждение за месеца преди въвеждане на непълно
работно време, пропорционално на неотработените часове, но за не повече от 4 часа дневно и до 6 месеца в календарната
година.
Същевременно във връзка с продължаващата пандемична обстановка се предлага и нов, също универсален механизъм за
подкрепа на предприятията и работещите в тях, когато със заповед на държавен орган са затворени и поставени в
принудителен престой. В този случай работникът и служителят ще имат право на компенсация за сметка на държавата в
размер на 75 на сто от брутното трудово възнаграждение за месеца, предхождащ този на заповедта за затваряне на
предприятието. А предприятията – до 25 на сто от нетните приходи от продажби за същия месец на предходната година.
Механизмът ще действа само през периода на принудителния престой, а редът и начинът на реализиране ще се уреди с
акт на правителството.
Възприетата от всички партньори идея беше новите предложения за подкрепа на работещите и предприятията от
държавата да заменят от 1 април сега прилаганите мерки, различни за отделните икономически сектори и изискващи
сравнително повече административни усилия, известни като 60/40, 80/20, 24 лв. на ден и пр.
При обсъждането аргументите на партньорите и конкретните предложения бяха одобрени и от правителствената страна.
Ако обаче правителството, въпреки поетите ангажименти, не придвижи проекта на закон с посочените предложения до
парламента незабавно, то шансовете за неговата реализация почти се нулират. Това обрича и работещите и
предприятията, затворени поради извънредната ситуация, на продължение на досегашните компенсаторни механизми,
които, както е известно, занемалка част от тях се оказаха малко сложни и недостатъчно ефикасни.
По този повод ръководствата на КНСБ, КТ „Подкрепа“, АИКБ и КРИБ изразяват сериозно безпокойство и разочарование и
настояват за спешна среща с министър-председателя Бойко Борисов, пред когото да изложат същността и предимствата
на предложенията. Същевременно се обръщат към всички парламентарни групи и отделни народни представители с
молба за възможност да представят и аргументират предимствата на новия механизъм за компенсиране и апелират за
незабавна реакция от тяхна страна, с оглед необходимите нормативни решения да бъдат реализирани“, гласи писмото до
премиера Борисов и парламентарните партии.
Cash.bg
√ Възможностите за бизнеса в новите програми с европейско финансиране
Подобряване на икономическата среда и икономическия потенциал на страната ще е фокусът на изпълнението на всички
програми с европейско финансиране за новия програмен период. Това заяви заместник-министърът на регионалното
развитие и благоустройството Деница Николова по време на онлайн среща с представители на Асоциацията на
индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците и Камарата на строителите,
съобщиха от пресцентъра на регионалното министерство.
В настоящата версия на Националния план за възстановяване и устойчивост са предвидени 282 милиона лева за мерки за
енергийна ефективност в малките, средните и големите предприятия в страната. Вече е приключила поредната преговорна
среща с ЕК по втория вариант на Плана и предвид времевата рамка е необходимо да се започне работа по структуриране
на рамката за изпълнение.
До 2022 г. трябва да бъде договорен 70% от ресурса, а до края на 2023 г. трябва да са договорени всички средства.
Допустими бенефициенти са всички предприятия на територията на страната, като за големите предприятия се
предвижда 40% от ресурса, 35% са за средните по мащаб, а 25% ще са насочени към малките и микро-предприятията.
Целта на изпълнението на мерките, финансирани с тези средства, е намаляване на въглеродните емисии и енергийната
интензивност на индустрията, както и повишаване на възможностите за постигане на по-екологично производство. В
глобален мащаб, мярката е част от провеждането на реформа в областта на енергийната ефективност, фокусирана върху
създаването на устойчив модел за финансиране на мерки, свързани с декарбонизацията в страната.
Бизнесът ще има голяма роля и при изпълнението на интегрираните териториални инвестиции, които са важен елемент от
новата Програма „Развитие на регионите“. Освен това във всеки от 6-те регионални съвета за развитие има представители
на икономическите среди и така те ще имат възможността да участват в структурирането, оценяването и преселектиране
на мерките, които ще бъдат изпълнявани на дадена територия. Целта е да бъдат подкрепени и реализирани найприоритетните и важни инвестиции, които да доведат до икономическо развитие на съответния регион за постигане на повисок стандарт на живот на хората там.
В новия програмен период ще има възможност малкият и среден бизнес да бъде финансиран с директни инвестиции чрез
т.нар. Фонд за малки проекти. Това е структура, която ще има възможност да управлява средства
от трансграничните програми под формата на грантово финансиране директно към микро, малки и средни предприятия.
Ще се подкрепят проекти, които биха довели до икономически тласък в пограничните райони, конкурентоспособност,
енергийна ефективност, както и мерки за кръгова икономика. „Този Фонд може да се превърне в устойчив модел
за подкрепа на малкия и среден бизнес в бъдеще и то при облекчаване на административната тежест“, коментира
заместник-министър Николова и се обърна с предложение към работодателските организации да се включат със своя
капацитет при създаването на структурите на новия финансов инструмент.
По бъдещата програма с Република Сърбия 15% от средствата или около 5,45 млн. евро са определени за подкрепа на
конкурентоспособността на малките и средни предприятия. За такива мерки по програмата с Република Турция ще бъдат
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насочени 20% от общия ѝ бюджет, което възлиза на около 6,56 млн. евро. Към малки и средни предприятия по програмата
с Република Северна Македония ще бъдат насочени 9% от общия ѝ бюджет или около 2,67 млн. евро.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ БАБХ: Включването на обекти към електроснабдителната мрежа не е от нашите компетенции
От Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) излязоха с позиция относно регистрацията на павилион за
пакетирани храни, след като стана ясно, че такъв е бил свързан незаконно към електропреносната мрежа.
"Цитираният павилион е регистриран за първи път в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) София-град през
2016 г., а през 2018 г. е извършена нова регистрация, поради промяна в предлаганите групи храни", заявяват от БАБХ.
"Съгласно Закона за храните, действащ към датата на първоначалната и на пререгистрацията на обекта, изискуемите от
ОДБХ документи от всеки бизнес оператор, търгуващ с храни, са заявление по образец, в което се посочват име и адрес на
лицето, съответно седалище, адрес на управление и код по БУЛСТАТ/ЕИК за лицата, регистрирани в Република България,
а за лицата, регистрирани в друга държава членка на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство - друг идентификационен код или номер, както и адрес на обекта.
Към заявлението се прилага списък на групите храни или ястия, които ще се произвеждат или продават в обекта.
Операторът е спазил тази процедура", категорични са от Агенцията.
Поставянето на преместваеми обекти се извършва по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и не е в
компетенциите на БАБХ.
Включването на обектите към електроснабдителната и водоснабдителната мрежи също не е от компетенциите на БАБХ, се
казва още в изявлението.
"Всяко твърдение, че БАБХ е компетентен орган по отношение на поставянето, статута и урегулирането на обекти по ЗУТ е
несъстоятелно и води до заключение, че изреклият ги не познава законите в Република България.", завършват от
Агенцията.
√ От ЧЕЗ за инцидента с момчето: Общината е издала документ за незаконен обект
От ЧЕЗ излязоха с позиция след трагичната смърт на момчето, вследствие на токов удар в столицата.
По-рано днес кметът на София Йорданка Фандъкова заяви, че ще очаква отговори:
"Как така ЧЕЗ подава напрежение на незаконен обект, без да има книжа и одобрени проекти, как така район
"Триадица“ подава информация за обект, който е напълно незаконен и, разбира се, какъв контрол осъществяват
всички служби“, попита Фандъкова.
От ЧЕЗ отново изказаха съболезнования на близките на загиналото момче. И категорично заявиха:
"ЧЕЗ Разпределение стриктно спазва българското законодателство. Компанията не е контролен орган, който да
следи за законното разполагане на преместваемите обекти. Следва да се прави разлика между процедурата по
присъединяване на преместваеми и постоянни обекти".
Ето какво пише още в позицията:
Споменатата няколко пъти служебна бележка представлява официален документ, издаден от Столична община, район
Триадица, с изходящ номер AГ-94-416/ 04.05.2011 г., подписан и с печат. Подпис със запетая означава, че документът е
подписан от упълномощено лице, което има право да подписва от името на институцията и това обстоятелство се
потвърждава от поставения печат. В документа е уточнено, че е издаден, за да послужи пред ЧЕЗ. Той удостоверява, че
павилионът вече е бил поставен на посоченото местоположение и е съществувал преди датата на издаване на документа.
Същото е декларирано от клиента при подаване на искането за присъединяване. ЧЕЗ Разпределение не е компетентен
орган, който да извършва проверка на издадените от общината удостоверителни документи и законността на обектите.
Наличието на този документ показва, че обектът следва да е поставен при спазване на всички изисквания, в противен
случай общината не би трябвало да удостоверява неговото поставяне, а напротив – при сезирането за издаване на
документа – да издаде заповед за премахването му. Фактът, че от 2011 г. досега в дружеството не е постъпвала заповед за
премахването му, респективно – за преустановяване на електрозахранването, води до извода, че този обект е приеман от
общината за законосъобразен.
Съгласно законодателството, при присъединяването клиентът е декларирал пред ЧЕЗ, че изградените от него съоръжения
след електромера съответстват на изискванията за безопасност и техническите норми. Същото се е случило и при смяната
на титуляра на партидата няколко години по-късно.
Днес от СО беше изнесена информация, че през 2018 г. е констатиран незаконен обект. Фактът, че не са предприети
действия по премахването му, респективно не е издадена заповед за преустановяване на електрозахранването, води до
заключението за бездействие на компетентните органи.
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ЧЕЗ Разпределение пита защо общината е издала документ за незаконен обект, който е подписан, с изходящ номер и
печат, в който е упоменато, че е издаден специално, за да послужи пред ЧЕЗ? При наличието на какви документи и какво
заявление, подадени от клиента, е издаден документът?
ЧЕЗ Разпределение пита защо никога не е получила заповед за преустановяване на електрозахранването, при положение
че обектът функционира като такъв отпреди 2011 г.?
ЧЕЗ Разпределение пита има ли промяна в начина на полагане на кабела, собственост на клиента, при реконструкцията на
бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ години след присъединяването и кой я е извършил?
ЧЕЗ Разпределение очаква заповеди за прекъсване на електрозахранването на всички обекти в столицата, считани от СО
за незаконни, независимо от документите, които общината вече е издала. Електрозахранването на всички тях ще бъде
преустановено веднага.
В допълнение дружеството информира:
- Категорично заявяваме, че ЧЕЗ Разпределение не е изграждала съоръжения от електромера до обекта.
- ЧЕЗ Разпределение не е контролен орган, който да инспектира чужда инфраструктура след границата на собственост на
дружеството, нито да разследва законността на обектите, при положение че има потвърждение за разполагането им от
общината.
- Само три от цитираните обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ Разпределение. На
другите два обекта дружеството не предоставя разпределителни услуги.
- Според Закона за енергетиката, разпределителното дружество определя мястото на монтаж на електромера, съгласно
техническите възможности на електроразпределителната мрежа, собственост на дружеството.
- ЧЕЗ Разпределение не упражнява контрол по строителството на чужди обекти.
- До настъпването на инцидента в компанията никога не е постъпвала заповед за прекратяване на електрозахранването на
нито един от обектите.
- ЧЕЗ Разпределение никога не е осъществявала какъвто и да било достъп до въпросната шахта, тъй като тя и съоръженията
в нея не са собственост на дружеството.
ЧЕЗ Разпределение съдейства на контролните органи и предоставя съответната документация. Опитите да се вменява вина
и да се формира обществено мнение са недопустими. Компанията се надява, че търсенето на истината за инцидента няма
да бъде повлияно от предизборни и политически конфронтации.
√ Енергия на бъдещето - кога у нас ще се произвежда "зелен" водород
Сектор "Енергетика" формира 70% от въглеродните емисии в България. По тази линия, Зелената сделка се свързва найчесто с въглищните ни централи - какво правим с инфраструктурата в региона на Стара Загора и Гълъбово, когато стане
прекалено неефективно за централите да работят на въглища и какво правим с близо 100 000 души, които общо ще бъдат
засегнати. Отговор на тези въпроси потърсихме в "Бизнес.БГ" от заместник-министъра на енергетиката Жечо Станков и
Юлиан Попов, старши политически съветник за Централна и Източна Европа на Европейската климатична фондация.
Производството на водород е последната стъпка от един сложен процес, като главната цел е да създадем микс от проекти,
така че да запазим кадрите в Маришкия басейн и енергийните мощности, и да направим този плавен, справедлив преход
благоприятен за всички заинтересовани страни, коментира Жечо Станков.
"Зелен" водород означава произведен от възобновяема енергия чрез електролиза. Това означава, че основните
количества зелен водород би трябвало да се произвеждат в басейна на Марица - Изток, тъй като тя разполага със соларни
панели, които биха могли да захранват процеса на електролиза, обясни Юлиан Попов.
Искам да дадем шанс на Маришкия басейн да има още една компонента, категоричен е зам.-министър Станков. Ще
имаме възможност да използваме както големите площи за соларни панели, така и за индустриалните паркове в
близост, където да бъде използвана тази енергия, обясни той.
Говорим за паралелно изграждане на допълнителни мощности, не за изместване. Това ще отнеме време почти до края на
2026 г., което от енергийна гледна точка е доста къс период, подчерта министър Станков.
По отношение на генерацията на електроенергия, водородът вероятно ще бъде свързан в една широка система,
смята Попов. Отдавна е започнало заместването на въглищна енергия с възобновяема, допълни той.
Българската енергетика винаги е говорила за сигурност на енергийната система и достъпни цени за гражданите, така че
при всички случаи, този жив организъм, който имаме в Маришкия басейн, ще остане и ще бъде жив, подчерта в
заключение Станков.
Вижте целия разговор във видеото.
√ Преходът към зелена енергия - цели, реалност, възможности
Над половината от българите или 52% казват, че биха използвали най-евтиния източник на енергия, за да се отопляват, без
значение какъв е той.
Решението не изглежда странно на фона на ниските ни доходи, още по-малко, че според изследване на агенция "Тренд"
2/3 от българите или 74 на сто не знаят изобщо какво представлява Зелената сделка, какви са приоритетите на ЕС по
отношение на зелената енергия, не знаят какви са мерките за по-чист въздух и какво изобщо е бъдещето оттук нататък на
възобновяемите източници.
Страната ни обаче има заложени цели по тази линия - до 2024 г. делът на възобновяемите източници да се увеличи до
24%, а въглеродните емисии, цялостно от икономиката ни да намалеят с 10%.
Зелената сделка представлява реализацията на целта на ЕС да намали въглеродните емисии, т.е. чрез различни мерки и
стимули да имаме по-чист въздух и по-добра околна среда. Това е голямата цел.
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Тя е обаче естествено е раздробена на много пластове като мерки и като се започне от нас, хората и се стигне до
индустрията, като се тръгне от проблема с печките за твърдо гориво и липсата на филтри за пречистване, мине се през
старите коли, изгорелите газове, интензивността на транспорта и се стигне до енергийната ефективност - това включва още
саниране на сградите, и най-вече подобряване на индустрията ни, която е най-големият замърсител.
В България индустрията може да кажем, че е най-малко еко в Европа. Произвеждаме единица продукция с 3,6 пъти повече
енергия от други европейски страни. Зелената сделка е кръговата икономика, как въглеродните емисии и всичко, което
остава като краен продукт може да бъде върнато обратно в производството и да се използва. Затова говорим все по-силно
за рециклиране, за двоен темп на саниране на сградите, за по-малко пластмаса в опаковането на продукти, за разделно
събиране на отпадъци.
Изпълнението на Зелената сделка в България ще се случва по няколко линии. Две от тях са основни - това са Планът за
възстановяване и развитие и Фондът за справедлив преход. Преди дни Планът беше прекроен - в първия вариант за зелена
сделка отделяхме 37% от общите европейски средства, сега те са почти 35%. Едно от най-сериозно орязаните пера е
санирането, общата сума там е силно редуцирана.
Най-много средства в сектор "Енергетика" - почти половин милиард лева са планирани за дигитализация на
електропреносната мрежа в страната.
В редактирания план са заложени над 2 млрд. и 165 млн. лв. за саниране, вместо първоначално определените 3 млрд. На
този фон се предлагат едва 20 млн. лв. безвъзмездно европейско финансиране на домакинствата за покривни соларни
централи и термопомпи, които към момента не са газифицирани или топлофицирани. От Фотоволтачината асоциация
поискаха повече средства.
Според преработения план домакинствата ще могат да получават до 50 на сто от стойността на термопомпата, но не повече
от 1050 лв., а за тези, които получават енергийни помощи, ще се покрива пълната стойност на оборудването.
За соларните системи за подгряване на вода принципът за финансиране е същият, но с максимална сума до 1250 лв. за
домакинство и 2500 лв. за такова с енергийни помощи. За доставка и монтаж на фотоволтаични системи до 3 kW ще се
отпускат безвъзмездно 4 000 лв., а когато домакинствата са на енергийни помощи, тогава сумата става 8 000 лв. Няма да
се допуска инсталирането на втора ръка оборудване.
Другата по-мащабна цел е зеленият водород да се използва като заместващо гориво във въглищните електроцентрали
като "Марица Изток 2", "КонтурГлобал ", "Ей и Ес " и "ТЕЦ Бобов дол". Според сегашните планове те трябва да спрат работа
до 2030 г.
√ Розопроизводителите са заплашени от фалит
Масово от дестилериите отказват да участват в предстоящата кампания по изкупуване и преработка на розовия
цвят тази пролет, защото нямат финансови средства. Трудностите в бранша се допълват и от непласираните
огромни количества розово масло, което залежава в трезорите.Така розопроизводителите са заплашени от фалит.
По думите на розопроизводителите в землището на община Гурково няма яснота дали ще бъде изкупен цветът им за тази
година, нито кои от дестилериите ще работят.
"Ще има консултативен съвет по маслодайната роза до края на месеца, имаме предложения, които ще бъдат внесени
от председателя на асоциацията г-н Христо Николов. Надяваме се да бъдат приети тези предложения, защото
маслодайната роза иска своето поддържане и започва още от февруари да се поддържа. Но производителите нямат
ясно решение какво да правят", каза розопроизводител.
Друг, който гледа около 40 декара рози, коментира, че разходите са много и биха искали субсидията за отглеждане на
маслодайна роза да се повиши. Той уточни, че някои от дестилериите вече са заявили, че ще изкупуват, но
производителите не знаят на каква цена ще бъде изкупуването.
Една от причините част от дестилериите да заявят, че няма да изкупуват розов цвят е, че от миналата година заради
пандемията има залежало много розово масло, което не е реализирано на световните пазари. Колко е това розово масло
- производителите не знаят, те искат да знаят кой преработвател колко масло има, за да няма спекулации.
Техните предложения за Консултативния съвет са розопроизводители, които ще обявят нулева година, да бъдат
обезщетени. Имат три предложения. По време на вегетация на маслодайната роза розопроизводителят да докаже, че ще
има нулева година с мулчиране на розите или с частично мулчиране.
Розопроизводителите се надяват проблемите им да бъдат решени и най-вече да получат яснота дестилериите ще
изкупуват ли розовия им цвят тази година.
БНР
√ Медийната комисия в НС обсъжда промени в Закона за БТА
Реформата предвижда безплатно разпространение на информация
Парламентарната комисия по културата и медиите ще обсъди проект за промени в Закона за Българската телеграфна
агенция. Те бяха внесени вчера от председателя на комисията Вежди Рашидов и колегата му Тома Биков от ГЕРБ. Проектът
предвижда БТА да разпространява безвъзмездно информация от обществен интерес и да осигурява свободен достъп до
информационните си продукти.
Съгласно сега действащия закон БТА разпространява информация и осигурява получаването на информация
преимуществено срещу заплащане. Агенцията обаче отразява безвъзмездно актове и съобщения на президента,
вицепрезидента, председателя на парламента, министър-председателя, главния прокурор, председателите на
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Конституционния, Върховния касационен и Върховния административен съд и председателите на парламентарнопредставените политически сили.
С промените в Закона се предлага разширяване на този кръг и в него вече влизат народните представители, лицата
представляващи бюджетни организации, лица, които представляват на национално равнище юридически лица с
нестопанска цел, институции на религиозни общности, политически партии и други.
В мотивите е записано, че целта на промените е БТА да се превърне в безплатна платформа за цялата информация от
обществен интерес.
Предвижда се агенцията да разпространява безвъзмездно собствените си продукти със свободен достъп за всички лица в
България и чужбина. Това беше и основен акцент в концепцията на новоизбрания генерален директор на БТА Кирил
Вълчев, която той представи пред депутатите на изслушването на кандидатите за поста.
√ Здравната комисия на НС одобри на първо четене законопроект за дейността на психолозите
Законопроект за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите бе гласуван на първо четене в
парламентарната комисия по здравеопазване.
Според законопроекта професията ще може да се упражнява само ако психологът е придобил квалификация бакалавър,
магистър, доктор по психология или е доктор на психологическите науки и е вписан в регистъра на правоспособните
психолози.
Законът обаче няма да се отнася за психотерапевтите, чиято дейност се урежда с друг закон.
Вносителят на закона и председател на здравната комисия д-р Даниела Дариткова посочи:
"Това е целта на всички нас да гарантираме правата на потребителите на психологически услуги. За това и ние, след диалог
с дружеството на психолозите, се ангажирахме с внасянето на този законопроект".
√ ДФ „Земеделие“ започва прием на заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“
Държавен фонд „Земеделие“ започва прием на заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и
зеленчуци“ по стандарта „Глобал гап“. За целта са отделени 100 хиляди лева, съобщават от Разплащателната агенция.
„Глобал гап“ е международно признат стандарт за селскостопанското производство, който гарантира качество и
проследимост на произведените храни. Все по-често търговци на едро и дребно в ЕС изискват от своите доставчици да са
сертифицирани по този стандарт. Затова и все повече производители го правят.
Подпомагането от 100 000 лв. е насочено към малки и средни предприятия, както и към признати организации на
производители на плодове и зеленчуци.
Кандидатите за финансиране трябва да знаят, че ще се покриват само разходите по издаване на сертификат и то след като
представят във фонда отчетни документи, доказващи успешно приключилата сертификация по стандарта „Глобал гап“.
Крайният срок е 30 септември.
√ Румен Гълъбинов: Масова ваксинация е основното условие за икономическото възстановяване
Интервю на Диана Янкулова с Румен Гълъбинов в предаването ''Нещо повече''
"Една по-масова ваксинация е основното условия за икономическото възстановяване". Това мнение изрази пред БНР
Румен Гълъбинов - икономист и финансов анализатор.
Според него българската икономика има възможности от средата на 2021-ва година да изпрати ръста на БВП в
положителна територия:
"Имаме добри отправни точки. 3,8% спад на БВП е под средния за ЕС. Влизаме със сравнително нисък дълг на държавно
управление към БВП - под 30%. Също така отчетохме бюджетен дефицит от 3% за 2020-а. Това са добри стартови позиции,
с които можем да постигнем ефекта на възстановяването, стига да ускорим ваксинацията".
Гълъбинов беше категоричен, че трябва да бъде направен един по-амбициозен ваксинационен календар и обществена
кампания за изтъкване на ползите и убеждаването на хората, че това е едно от условията, за да можем да се върнем към
нормалния си живот.
Финансовият анализатор подчерта, че е много важно да се създадат ефективни проекти, за да могат да се усвоят
средствата, които се полагат на България от европейския план за възстановяване.
"Безспорно важни са и инфраструктурните проекти, но трябва да се съсредоточат повече усилия във високо технологични
иновации", посочи още той.
Той препоръча да се подхранва с финансиране вътрешното търсене и потребление, което ще компенсира ниския обем от
инвестиции и невъзстановения износ.
Интервюто на Диана Янкулова с Румен Гълъбинов в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.
√ Фондът на фондовете стартира процедура за инструмента „Финансиране в селските райони“
Фондът на фондовете стартира процедура за избор на финансови посредници, които да управляват инструмента
„Финансиране в селските райони“. Неговият бюджет възлиза на 38,3 млн. лв. и се разпределя в три обособени позиции.
Очаква се към публичния ресурс бъдещите посредници да добавят и частен капитал, с което общата сума на заемите да
надхвърли 60 млн. лв.
Фермерите ще могат да ползват финансиране до 2 милиона лева, а право на заем при облекчени условия ще имат и
предприятия, които осъществяват неземеделски дейности на територията на селски райони, включително производство,
търговия, занаяти и услуги, счетоводни, комунално-битови, ремонтни, ветеринарни, информационни и грижа за стари
хора. Парите ще могат да се използват, както за инвестиции, така и за оборотни средства.
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Преференциалните условия ще включват по-ниски от пазарните лихви, облекчени условия за кандидатстване, намаляване
на изискванията за обезпечение, удължен гратисен период, улеснен достъп до финансов ресурс на специфични целеви
групи като малки стопанства и млади фермери.
Очаква се с предвидените средства да бъдат подкрепени най-малко 130 предприятия. Срокът за кандидатстване изтича на
22 март.
√ Бизнесът на туроператори и туристически агенти у нас е изправен пред колапс
Репортаж на Мила Младенова в предаването ''12+3''
Бизнесът на туроператори и туристически агенти у нас е изправен пред болезнен колапс вследствие на забраната и
ограничаване на пътувания през последните десет месеца, посочват туроператорските агенции. Датата 13 март, когато
трябва да започне изплащането на задължения към клиенти за неосъществени пътувания заради пандемията от
коронавирус, наближава.
Финансирането на бизнеса е орязано, а средствата се получават от фирмите с огромно закъснение. Оборотите през
последните месеци, когато пътувания изобщо са били възможни, са почти нулеви. Така описа ситуацията Павлина Иванова
председател на Сдружение на туроператорите и туристическите агенти „Обединение бъдеще за туризма“.
Помощ от 10 милиона лева бяха предвидени като финансиране - равно на 1% от оборота на фирмите за 2019 година.
Реално само това са средства, които са получени от одобрените фирми, посочи Свидна Динева - управител на
туроператорска агенция.
Не минава гладко и кандидатстването за помощи пред Националната агенция за приходите, посочи Павлина Иванова.
На 8-и февруари започна кандидатстването по обявената схема за предоставяне на безвъзмездни средства за
туроператори и туристически агенти, като максималният размер на държавната помощ е 4% от оборота на фирмите през
2019 г.
"Има три варианта за оправдаване на разходи. Задължително на първо място е връщане на пари на клиенти. Това е
основната цел от тази програма", посочи Иванова.
Свидна Динева обаче коментира:
"Изобщо не са достатъчни средствата, които са предвидени. Вторият транш е основно за връщане на парите на клиентите,
но сумата, която всяка фирма ще получи, ще е недостатъчна за това".
Използването на кредити от туроператорите също не е работещо, каза още тя.
Единствено сигурно в момента е изискването и желанието за разплащане с клиентите, коментира Павлина Иванова.
Репортаж на Мила Младенова в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл.
√ Вишеградската четворка настоя за по-бърз достъп до ваксини в ЕС
Достъпът до ваксини в Евросъюза трябва да бъде по-широк и по-бърз. Това може да включва оказването на по-голям
натиск на одобрените производители да изпълняват договорните си задължения, както и сертифициране на нови ваксини.
Такова искане отправиха източните членки на ЕС от Вишеградската четворка, предаде ДПА.
„Предложих да отделим ваксините от политиката“, каза унгарският премиер Виктор Орбан на днешната среща на върха на
регионалното обединение, което включва Чехия, Унгария, Полша и Словакия.
Няма източни и западни ваксини, има само ефикасни и неефикасни, добави той.
Унгария е единствената членка на ЕС, която използва руската ваксина „Спутник V“, макар властите в Чехия и Хърватия също
да признаха, че обмислят подобна стъпка. Будапеща поръча количества и от препарата на китайската компания „Синовак“,
отбелязва БТА.
Засега производителите на ваксината „Спутник“ не са кандидатствали за условно пазарно разрешение от Европейската
агенция по лекарствата, заяви на брифинг за медиите в Брюксел председателят на Европейската комисия Урсула фон дер
Лайен.
Словашкият премиер Игор Матович заяви, че „Спутник V“ също е била сред обсъжданите теми по време на разговорите на
днешната среща на върха, и добави, че споделя мнението на унгарския си колега.
„Опазването на живота и здравето не може да бъде обвързано с геополитика“, каза Матович. „Вирусът не прави разлика
между Изток и Запад.“
Полският премиер Матеуш Моравецки призова ЕК да упражни по-голям натиск върху производителите да изпълняват
договорните си задължения.
„Еврокомисията трябва да използва икономическата сила на ЕС, за да упражни натиск върху големите корпорации, с които
сме подписали договори, като едни от първите, още през лятото на миналата година“, каза той.
Моравецки отбеляза, че авансовите плащания, направени от ЕС, са били използвани от производителите на ваксини, за да
правят изследвания.
Полският премиер също така благодари на председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, който също присъстваше на
срещата на вишеградците, за усилията му да бъде ускорена ваксинационната кампания на ЕС.
Премиерите на страните от Вишеградската четворка и Мишел се събраха днес в Кралския замък в Краков, за да отбележат
30-годишнината на регионалното обединение и да обсъдят общи цели.
Лидерите дискутираха борбата с пандемията и плановете за следковидното възстановяване, а също и теми като
климатичните промени, сигурността, въпросите на отбраната и външнополитическите отношения на ЕС.
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√ Столтенберг: НАТО да заплаща разходите за обрана в различните части на територията на Алианса
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг е предложил Пакта да заплаща разходите, необходими за изграждането
на капацитет за сдържане и отбрана в различните части на територията на Алианса, вместо само съюзниците, които го
осигуряват.
Като пример той даде Черноморския и Балтийски регион.
След първия ден от видеоконференцията на министрите на отбраната от Алианса, Столтенберг заяви, че е предложил
средствата за възпиране и отбрана да се увеличат, като мотивира искането си така:
"Една от причините, поради които предложих НАТО да отделя повече средства за възпиране и отбрана е, защото вярвам,
че ако плащаме повече заедно, ще стимулираме повече съюзници да осигурят присъствие на Източния фланг, в т.ч. в Черно
море и Балтийския регион".
Столтенберг каза още, че е предложил държавните и правителствени ръководители на съюзниците да актуализират
стратегическата концепция на НАТО, тъй като във вида, в който е приета през 2010-а година, не се отчитат промените като
възхода на Китай, агресивното поведение на Русия и анексията на Крим, а климатичните промени се споменават
мимоходом.
"Обещанието ни да се изтеглим от Афганистан на 1-ви май е с условие и талибаните трябва да изпълнят ангажиментите си.
Ще го направим в правилния момент", каза той.
Банкеръ
√ Президентът Румен Радев: Мерките в подкрепа на бизнеса в пандемията закъсняват
Мерките в подкрепа на бизнеса в пандемията закъсняват, заяви държавният глава Румен Радев в Самоков.
"С другите европейски държави тези неща се решават в рамките на седмица-две. При нас отнема половин година и повече.
Помощта губи смисъл", посочи държавният глава. Той каза това при срещата си с културните дейци от региона в
Художествената галерия "Професор Васил Захариев" във Самоков.
По думите му оказването на своевременна подкрепа за хората и за бизнеса, които са засегнати от икономическа криза, е
изключително важно. Държавният глава също посочи, че не по-малко важни за възстановяването на страната ни от
днешната криза са българската култура и изкуство.
Радев продължава да смята, че мерките на правителството за подкрепа закъсняват и поиска реална децентрализация за
общините у нас.
"Крайно време е в България, както и в другите европейски държави, да може да бъдат обвързани печалбите от бизнеса на
местно ниво, приходите на хората, с Общинския бюджет. Това е единственият начин да имаме устойчива, резултатна
местна политика, която да не зависи само от конюнктурата на централно ниво", категоричен е държавният глава.
По-рано през деня Радев определи като най-важната тема в момента предстоящите парламентарни избори, като по
думите му „Залогът е огромен“. От Самоков, където беше на посещение, държавният глава призова партиите да се
позиционират върху необходими промени, които да сменят сегашният управленски модел.
"За съжаление, редица партии не се фокусират върху този основен проблем, а отново се хлъзгат върху примамливите
обещания за заплати, пенсии и различни социални придобивки! Ще намерят ли сила да започнат най-сетне реална борба
с корупцията, защото ако това не се случи, възпроизводството на този порочен управленски модел ни е гарантирано. По
тези въпроси е необходимо партиите да се позиционират и да се ангажират сега. След изборите ще бъде късно!", подчерта
той.
Президентът Румен Радев заяви, че не е изненадан от решението на депутатите от мнозинството да преодолеят неговото
вето, свързано с т. нар. специален прокурор, който трябва да разследва главния прокурор.
"Това е временно решение, явно под натиска на някаква конюнктура. И аз съм убеден, че то няма да просъществува в
бъдеще, защото е в противоречие с Конституцията и с основни човешки права", убеден е той.
√ Кабинетът възложи на Марияна Николова организацията на изборите
Министерският съвет прие решение, с което възложи координацията на организационно-техническата подготовка
за парламентарните избори на 4 април на вицепремиера по икономическата и демографската политика и министър на
туризма Марияна Николова. В решението са включени задължения и отговорности и на други министри, свързани с
подготовката за вота, включително и на министъра на здравеопазването Костадин Ангелов, предвид разпространението
на COVID-19.
На министъра на правосъдието Десислава Ахладова е възложено да издава наказателни постановления в случаите на
установяване на нарушения на областните управители по Изборния кодекс.
Със свое постановление правителството одобри тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще
заплащат предизборните предавания по БНТ, БНР и техните регионални центрове. Тарифата е изготвена в съответствие с
предложенията на ръководствата на двете обществени медии.
Предизборната кампания се отразява в програмите на БНТ и БНР под формата на клипове, диспути и други форми,
договорени с представители на участниците в изборите по реда и условията, уредени в Изборния кодекс. Срокът за
приемането на тарифата е не по-късно от 40 дни преди изборния ден, съгласно чл. 197 от Изборния кодекс.
Правителството прие промени в план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни
представители през 2021 г.
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По предложение на министъра на здравеопазването, съгласувано с Централната избирателна комисия, ще се прилага
централизиран подход при обезпечаването на изборния процес с всички необходими средства за защита и превенция от
COVID-19 (предпазни маски, ръкавици, дезинфектанти и др.).
Централизираният подход ще доведе до по-ефективно разходване на средствата, като Министерството на
здравеопазването, чрез регионалните здравни инспекции, ще създаде организация по логистиката и своевременното
доставяне на необходимите количества до районните избирателни комисии и секционните избирателни комисии /
подвижните секционни избирателни комисии в съответствие с приетия медицински протокол за провеждане на изборите.
Средствата, одобрени по бюджета на Министерския съвет, в размер на 2,947 млн. лв. се предоставят по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2021 г.
√ Кабинетът е изпратил в Брюксел новия план за 6.3 млрд. евро от ЕС
Финансовият министър Кирил Ананиев е взел участие в неформален видеоконферентен разговор на министрите на
финансите и икономиката на държавите-членки на ЕС. "По време на разговора бяха обсъдени различните аспекти на
икономическото възстановяване на Съюза от последствията от пандемията от COVID-19", съобщи Министерството на
финансите в сряда (17 февруари).
В бюлетина с решенията, разпространен от финансовото министерство, е посочено, че министрите са обменили мнения
за настоящото икономическо положение и перспективи, основани на зимната прогноза на Европейската комисия.
Според нея реалният растеж на БВП на България се очаква да достигне 2.7% през 2021 г., и да се ускори до 4.9% през 2022
година. Въпреки това за тази година очакванията на ЕК за българската икономика са силно занижени в сравнение със
страните от региона. За сравнение, Еврокомисията очаква 5.3% растеж в Хърватия, 4.7% в Словения и по 4 на сто в Словакия
и Унгария.
Дискусиите между министрите от ЕС са били посветени и на актуалното състояние на Механизма за възстановяване и
устойчивост. Въпросният механизъм, по който страните членки ще получават финансова подкрепа, се очаква да влезе в
сила от 19 февруари, а плащанията да започнат до септември тази година. От държавите обаче се изисква да представят
национални планове с техните инвестиционни приоритети.
Безвъзмездните средства, до които България получава достъп, са в размер на 6.3 млрд. евро (около 10% от БВП). Общата
сума може да нарасне до над 10 млрд. евро, ако страната ни реши да използва подпомагането под формата на заеми.
"Планът трябва да съдържа изчерпателни инвестиционни инициативи и адекватни предложения за реформи", обяви във
вторник Йоханес Любкинг, главен съветник в Работната група за възстановяване и устойчивост към Европейската комисия
и добави, че ЕК е поставила и изрично изискване държавите да изразходват поне 37% от получените от фонда средства за
зеления преход и поне 20% за дигиталния преход.
По-конкретно, представителят на Еврокомисията препоръча реформите да са свързани с декарбонизацията, социалната
сфера, подобряване на бизнес средата и реформа на публичната администрация.
От бюлетина на МФ се разбира, че в началото на февруари България е изпратила на ЕК втори работен проект на своя план,
"в който са взети предвид новите изисквания и насоки на Комисията". В актуализирания вариант на плана бяха
преразпределени повече пари за иновации, за трансформация на енергетиката, дигитализация на икономиката и за
свързаност на страната, намаляване на парите за саниране, но и много проекти, забавени от години за електронизацията
на съдебната система, модернизацията на МВР, намаляването на течовете по ВиК мрежата.
√ Путин: Изборите в Русия трябва да са защитени от външна намеса
Русия трябва да гарантира, че насрочените за септември парламентарни избори ще са защитени от външна намеса, заяви
вчера президентът Владимир Путин, цитиран от Ройтерс.
Агенцията отбелязва, че Путин е казал това след масовите протести в страната с искане за освобождаването на един от
най-големите му критици.
Десетки хиляди хора излязоха по улиците миналия месец, за да поискат освобождаването на опозиционера Алексей
Навални. След завръщането си в Русия 44-годишният Навални беше задържан по обвинение в нарушаване на мярката си
за неотклонение. Той си дойде от Германия, където бе лекуван след отравяне с нервнопаралитично вещество в Сибир през
август миналата година.
Кремъл е заявявал, че Навални е агент на ЦРУ, използван от западни разузнавателни служби, за да дестабилизират Русия.
Страната неведнъж е призовавала ЕС да не се меси във вътрешните й работи.
Самата Русия беше обвинена в намеса в избори в други държави, включително в президентските избори в САЩ през 2016
г., отбелязва Ройтерс.
"Руските граждани ще трябва да направят своя избор (на парламентарните избори) и ние трябва да защитим този избор от
всякакви опити за външна намеса", подчерта президентът на излъчвана по телевизията среща с лидерите на политическите
партии, представени в долната камара на парламента. "Не можем да позволим никакви посегателства срещу суверенитета
на Русия, срещу правото на нашия народ да бъде господар на собствената си земя", каза Путин, без да уточни кои страни
има предвид.
Миналата година Навални заяви, че руското разузнаване го е отровило с нервнопаралитично вещество, защото властите
го смятат за заплаха преди парламентарните избори. Кремъл отрече Путин или властите имат нещо общо с покушението
срещу Навални.
Някои европейски страни призоваха за санкции срещу Русия, включително за спиране на строежа на подводния
газопровод "Северен поток-2", който ще доставя руски газ за Германия, заобикаляйки Украйна.
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"Защо всички се занимават със "Северен поток-2?", попита Путин. "(Западните страни) искат да накарат Русия да плаща за
техния геополитически проект в Украйна", подчерта той.
Големите чуждестранни интернет компании и платформи за социални медии са заплаха за Русия, заяви още руският
президент.
Намеквайки за забраната на профилите (акаунтите) на президента на САЩ Доналд Тръмп в социалните мрежи, Путин
добави: "Видяхме какво се случи в САЩ".
√ Гутериш призова за план за глобална ваксинация срещу Ковид
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш призова вчера за план за глобална ваксинация срещу COVID-19 и заяви, че
групата на най-големите световни икономики Г-20 "е в добра позиция", за да оглави подобни усилия, предадоха Франс
прес и Ройтерс.
"Светът се нуждае спешно от глобален ваксинационен план, който да обедини цялото необходимо влияние, научна
компетентност и производствени и финансови възможности", каза Гутериш пред Съвета за сигурност на ООН. Той призова
"да гарантираме, че всички, навсякъде, ще могат да бъдат ваксинирани възможно най-скоро".
Според генералния секретар на ООН Г-20 трябва да създаде работна група, натоварена да подготви световен план за
ваксинация и да координира прилагането и финансирането му. В работната група трябва да участват всички страни, които
имат капацитет да разработват или произвеждат ваксини, както и СЗО, други компетентни технически организации и
международните финансови институции.
"Ако оставим вируса да се разпространява в страните от Юга, той ще мутира отново и отново", което може да доведе до
завръщането на вируса и удължаване на пандемията, предупреди Гутериш. Той порица неравномерното разпределение
на ваксините, като посочи, че "само 10 страни са поставили 75 на сто от всички (използвани до момента) ваксини срещу
COVID-19". В същото време над 130 държави не са получили нито една доза, подчерта генералният секретар на ООН.
САЩ ще изпълнят задължението си да изплатят до края на февруари над 200 милиона долара на Световната здравна
организация (СЗО), след като новият президент Джо Байдън отмени решението на своя предшественик Доналд Тръмп
страната да напусне организацията, заяви междувременно държавният секретар Антъни Блинкън.
Това е ключова крачка напред в изпълняването на финансовите ни задължения към СЗО, която отразява подновения ни
ангажимент да помогнем на организацията да получи подкрепата, която й е нужна, за да ръководи глобалните усилия за
справяне с пандемията, каза Блинкън на видеоконферентно заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на
ваксинацията срещу COVID-19.
Дума
√ Президентът очаква пакт за почтеност от партиите
Залогът е дали да продължим сегашния управленски модел, водещ към разпад на държавността, смята Румен Радев
Президентът Румен Радев очаква за предстоящите избори партиите да надмогнат теснопартийните си интереси и да
формулират и приложат пакт за почтеност, професионализъм и компетентност при излъчване на управляващите на найвисоко ниво. Залогът на парламентарните избори е огромен, той не е дали да се смени или удължи сегашната власт, а дали
да продължим със сегашния управленски модел, който води към разпад на държавността, корупция, бедност, разхищение,
ниска ефективност на управлението и все по-осезаемо изоставане на страната от другите държави от ЕС, заяви той при
посещението си в Самоков. Президентът смята, че редица партии не се фокусират върху този основен проблем, а се
"хлъзгат върху примамливите обещания за заплати, пенсии и различни социални придобивки". "Точно затова с госпожа
Йотова излязохме с нашето послание за нова България с ясно формулирани принципи, приоритети и национална цел укрепване на държавността", припомни държавния глава.
Президентът очаква партиите да кажат дали ще приемат като своя непосредствена задача в новия парламент реформа на
изборното законодателство, така че да се гарантират честни и достъпни избори. "Ще предприемат ли решителни
конституционни и законови промени, така че да се укрепи върховенството на правото, да се извърши адекватна съдебна
реформа и да има оптимизация в законотворческия процес и да намерят сила да започнат реална борба с корупциятат?
Партиите трябва да обявят и дали ще направят необходимото, за да имаме свобода на словото и ще предприемат ли
решителна политика за прозрачност в управлението и пресичането на кражбите", смята Радев. Според него партиите
трябва да се ангажират с тези въпроси сега, защото след изборите ще бъде късно, а възпроизводството на порочния
управленски модел ще е гарантирано. Каквито и икономически, социални и всякакви други политики да се предприемат,
те отново ще бъдат обречени на провал, както показаха и годините досега, предупреждава държавният глава.
По повод трагедията със загиналото от токов удар на тротоар в София момче президентът заяви, че липсата на прозрачност,
отчетност и отговорност в едно управление води дотам, че институциите започват да работят за определени кръгове, а не
в интерес на обществото, и до такива уродливи инциденти.
√ 3 милиона лева отпусна кабинетът за маски и дезинфектанти в изборния ден
Кабинетът отпусна близо 3 млн. лева на Министерството на здравеопазването за обезпечаването на предпазни средства
за изборната администрация на предстоящите парламентарни избори. Става въпрос за закупуването на предпазни маски,
ръкавици, дезинфектанти и др. средства за осигуряването на безопасна среда в изборния ден. Затова на заседанието си в
сряда правителството прие промени в план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на парламентарните
избори. Средствата, одобрени по бюджета на Министерския съвет, в размер на 2.947 млн. лв. се предоставят по бюджета
на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
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По предложение на министъра на здравеопазването, съгласувано с Централната избирателна комисия, ще се прилага
централизиран подход при обезпечаването на изборния процес с всички необходими средства за защита и превенция от
Covid-19.
По-рано бе съобщено, че на членовете на секционни избирателни комисии (СИК) ще бъдат раздадени по 2 маски с висок
клас защита и дезинфектанти. Обсъждаше се да бъдат осигурени също машини за филтриране на въздуха в изборните
секции. Освен това се предоставя възможност на желаещите от изборната администрация да се ваксинират с ваксината на
Pfizer-BioNTech.
√ Подадени са документи на 26 партии и 8 коалиции, но броят не е окончателен
"Към момента има подадени документи на 26 партии и 8 коалиции, но дежурни членове на ЦИК приемат документи на
кандидати за регистрация, които пристигнаха малко преди 17 часа". Това съобщи пред БНР Таня Цанева - говорител на
ЦИК, като уточни, че все още не може да се посочи окончателният брой на политическите формации, които ще участват на
парламентарните избори на 4 април.
По думите на Цанева от Централната избирателна комисия вече са дали своите забележки по проекта на протокола,
изготвен от Министерството на здравеопазването.
"Когато го получим, надявам се в края на седмицата, ще бъдат дадени указания на районните и секционните избирателни
комисии", каза Цанева.
ЦИК изтегля сроковете на консултациите за състава на СИК с една седмица, а назначаването на членовете на СИК да
приключи към 1-ви март, за да могат да бъдат ваксинирани желаещите членове. Това обясни тя и подчерта, че здравният
протокол включва ваксиниране на състава на секционните избирателни комисии.
Говорителката на ЦИК посочи, че за СИК са необходими минимум 5-има членове, а за подвижните избирателни секции и
за секциите в чужбина са необходими трима членове.
"Имахме днес среща с представители на администрацията на МС, за да уточним условията по наемане на склада, в който
да се съхраняват машините. По отношение на доставката, изпълнителят се справя много добре", коментира Цанева по
въпроса с машинното гласуване.
Цанева не очаква актуализация на изборния бюджет, но посочи, че има едно перо - медийни пакети, което е неизвестно,
защото не е ясна бройката на партии и коалиции, които не получават субсидии, ще се регистрират в ЦИК и ще имат право
на т.нар. медийни пакети, които са 40 хил. лева за партия и 5 хил. лева за независим кандидат.
√ Камионите и автобусите - без екостикери
Автомобилният парк у нас е най-старият в Европа
Екостикерите, които ще разделят превозните средства на екологични групи, ще се слагат само на леките и лекотоварните
автомобили с обща маса до 3,5 тона, съобщи пред БТВ директорът на Изпълнителната агенция "Автомобилна
администрация" Бойко Рановски. За камионите и автобусите няма да има ограничение на база замърсяване. Логиката е,
че те рядко влизат в централните градски части, а нововъведението цели изчистване на въздуха именно там. Както е
известно, след 12 юли при преминаване на технически преглед ще се мерят нивата на вредни емисии на автомобилите и
на база резултатите те ще бъдат разпределени в пет екологични групи. С промени в Закона за чистотата на атмосферния
въздух, които предстои парламентът да приеме на второ четене тази седмица, общините получават правото да спират
достъпа на коли от най-ниските групи до определени части в градовете. Кметовете трябва да определят зоните, как ще се
извършва контролът и какви ще са санкциите. Бойко Рановски уточни, че в момента всички автомобили попадат в
определена екологична категория (отбелязвана като Евро 1, Евро 2 и така до Евро 6), но тя няма да има отношение към
стикерите, като ще се разчита само на данните от измерването в пунктовете за преглед.
След проверката ще се получава стикер, който ще показва в коя екологична група е превозното средство, данните ще ги
има и във вграден чип, който ще може да се чете от разстояние. Новият стикер ще е част от документите, получавани при
прегледа, като очакванията са въвеждането му да не се отрази на цената на техническата проверка. Продажбите на нови
автомобили в страните от ЕС спадат с 24% през януари, като достигат най-ниските нива, откакто се води статистика. В
същото време в България тенденцията за плавно намаляване на средната възраст на превозните средства се обърна и вече
75% от тях са на повече от 15 години. По този показател страната е без конкуренция, показват данни на Асоциацията на
производителите на автомобили в Европа.
Според тях свиването на пазара в България е колкото средното за европейския пазар - 24,1%, като са продадени 1769
автомобила. В почти всички европейски страни сделките са намалели в двуцифрени проценти. От големите пазари найсериозен е ударът в Испания (-51,5%), следват Германия (-31,1%) и Италия (-14,0%). Швеция е единствената страна с ръст в
продажбите, при това от 22,5%. Данните на "Пътна полиция" за регистрациите сочат намаляване на продажбите на нови
автомобили с 20,29%, но за леките и лекотоварните (категории М1 и N1), като сделките са 2208, при 2770 година по-рано.
Прави впечатление, че при лекотоварните коли нивата на продажбите се запазват, като през този януари е купен само един
автомобил по-малко и те са 439.
От Асоциацията на автомобилните производители в България алармираха за обръщане на тенденцията за слабо
подновяване на автопарка. По официални данни в края на 2020 г. средната възраст на автомобилите, които се движат по
пътищата в страната, е над 19 години. Леките автомобили до 5 години са само 6%, а повече от 70% от автомобилите са над
15 г.
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√ България харчи под 3% за профилактика
Едва 2,8% от всичките здравни разходи на България са за профилактика и превенция на заболяванията. Данните са на
Евростат за 2018 г. Най-много за профилактика дава Италия - 4,4% от парите, предназначени за здраве, а в дъното е
Словакия с 0,8%. Средният за ЕС разход за превенция на болестите е 2,8% - така за пръв път България не се оказва на
дъното. Страната заедно с Гърция е на предпоследно място в ЕС по разходи на глава от населението за превантивни грижи
- едва 17 евро, последни са Румъния и Словакия с по 8 евро.
За 2021 г. в бюджета на МЗ за политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве са
предвидени 144 455 300 лева.
√ Путин: Пещерният национализъм застрашава страната ни
Той обясни, че със „Северен поток-2” САЩ искат да изнудят Москва да плаща за техния геополитически проект в
Украйна
Лозунги като "Русия за руснаците" само вредят на Русия и я разкъсват отвътре. За да се запази страната, е необходимо да
се вземат предвид интересите на всяка етническа група, дори и най-малката. Това заяви руският президент Владимир
Путин на среща с лидерите на парламентарните фракции, състояла се на 17 февруари, предадоха руските медии.
Руският народ наистина е държавнообразуващ, подчерта Путин, но за запазването на Русия, многонационална и
многоконфесионална държава, е важно "представителят на всеки етнос, дори и най-малкият, да чувства, че това е неговата
родина, че няма друга, че е защитен тук и да е готов да даде живота си, за да защити страната".
"Всеки от нас е заинтересуван от това, без значение към коя нация принадлежи, включително руснакът. Ако мислим от
тази гледна точка, ще разберем, че пещерният национализъм, чийто лозунг е "Русия за руснаците", само вреди на
руснаците, само вреди на Русия и допринася за вътрешния й разпад. И ние не трябва да позволяваме това", подчерта
Путин.
На срещата присъстваха ръководителите на парламентарната фракция на ЛДПР Владимир Жириновски, на компартията
Генадий Зюганов, на "Справедлива Русия" Сергей Миронов, на "Единна Русия" Сергей Неверов, както и председателят на
Държавната дума Вячеслав Володин и първият зам-ръководител на президентската администрация Сергей Кириенко.
Русия няма да допусне външна намеса в парламентарните избори и атаки срещу суверенитета на страната, заяви още
Владимир Путин. "Ние сме длъжни да защитим този избор (на народа) от всякакви опити за външна намеса. Не можем и
няма да допуснем никакви удари срещу суверенитета на Русия, срещу правото на нашия народ да бъде господар на своята
земя", изтъкна държавният глава. Путин отбеляза, че в този въпрос всички парламентарни фракции демонстрират общи
подходи. Президентът очаква, че те ще продължат да заемат твърда и уверена държавна позиция. „Смятам, че такова
патриотично сближаване е необходимо, особено за водещите партии, които имат свои собствени традиции, идеология и
реално влияние в обществото“, заяви държавният глава, призовавайки ги да поддържат постоянно този авторите, като
работят не само с поддръжници, но и с опоненти, с политически неутрални хора.
Путин направи специален акцент върху факта, че изборите за Държавната дума през 2021 г. трябва да се проведат на
конкурентна основа. „Всички сме заинтересовани изборите да се проведат открито, честно, достойно, на силно
конкурентна основа“, каза той, като посочи, че това е важно както за парламентарните партии, така и за силите, които не
са представени в Държавната дума, но планират да вземат участие участие в изборите ... Това е важно, преди всичко, за
избирателите, които ще "определят резултатите от предизборната кампания", обобщи президентът.
Русия е готова да обедини усилията си с всички народи в Европа, но няма да забрави за черните страници на историята,
включително тези, свързани с геноцида над съветското население по време на Великата Отечествена война, продължи
руският лидер. "Ние, разбира се, трябва да вървим напред, да мислим за бъдещето, да обединим усилията си с други
народи, включително всички европейски народи, независимо от каквито и да било трудности и настоящата ситуация, а
миналото не трябва да ни връща назад", каза руският лидер .
В същото време той подчерта, че има неща, които Русия няма да забрави. Една от тези черни страници Путин нарече
геноцида срещу цивилното население на Съветския съюз по време на Великата Отечествена война. „Сега (ние) обръщаме
внимание на престъпленията, извършени срещу цивилното население (по време на войната). Това е геноцид, това е
очевидно нещо, и мисля, че го правим правилно (да разследваме тези факти - бел. ТАСС)", - каза президентът. Той добави,
че това ще позволи "с отворени очи да погледнем на съвременните събития и да изградим" политиката на Русия така, че
нищо подобно никога да не се повтори в бъдеще".
Владимир Путин се спря и на проблемите с проекта "Северен поток-2" за пренос на руски газ в Западна Европа, предаде
ТАСС. "Защо всичко се върти около Северен поток-2? Те искат да накарат Русия да плаща за техния геополитически проект
(на Запада) в Украйна", каза държавният глава. ДУМА припомня, че този геополитически проект е насочен срещу Русия.
Излиза, че Русия трябва да плаща срещу себе си.
По-рано западните медии съобщиха, че администрацията на президента Джо Байдън може да преразгледа политиката по
отношение на проекта за газопровод, включително евентуално да облекчи санкциите. Срещу това обаче САЩ искат
Германия да изключи газопровода, ако Русия спре или започне да подава по-малко газ на Украйна, а също германската
страна да се ангажира с модернизирането на украинската газопреносна система. Според редица руски коментари
изискванията на САЩ са шантаж срещу Германия, насочен против Русия. Независимо от това между Берлин и Вашингтон
започнаха преговори по евентуалното облекчаване на санкциите.
Германия има право да иска обезщетение от САЩ за забавянето на строителството на "Северен поток-2", заяви за агенция
РИА-Новости депутатът Щефен Котрец, който е и говорител на парламентарната фракция на "Алтернатива за Германия".
Така той коментира докладите за началото на преговорите между Вашингтон и Берлин за нови възможни санкции срещу
газопровода.
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"Германия трябва ясно да каже на САЩ, че санкциите трябва да бъдат премахнати. Натискът трябва да се увеличи, да се
заплаши с контрасанкции и, разбира се, те да се въведат. Американците реагират само на натиск. Червената линия ще бъде
пресечена, ако по време на преговорите бъдат направени отстъпки, в резултат на което потребителите на газ ще плащат
още повече ", каза Котрец.
По думите му германските потребители от няколко години плащат повече за горивото, тъй като не могат да получат евтин
газ. Тази сметка е на стойност няколко милиарда евро и трябва да бъде представена на американците, каза депутатът. Той
е убеден, че само с подобни стъпки „външната политика на Германия ще бъде взета на сериозно“.
Мениджър
√ Парламентът отхвърли президентско вето за два закона
Парламентът гласува днес поправките в два закона, върху които президентът Румен Радев наложи вето наскоро. Първо в
пленарната зала беше разгледано ветото върху Закона за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/, с който
се създава фигурата на специален прокурор, разследващ главния прокурор или негов заместник. Второто президентско
вето, разгледано от депутатите, беше върху разпоредбите от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. И двете обаче не
успяха да съберат достатъчно подкрепа и бяха отхвърлени при гласуването в зала.
Повторното приемане на поправките в Закона за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/ беше
подкрепено от 125 народни представители, 77 бяха "против", а трима "се въздържаха", с което ветото беше отхвърлено. В
тях е вписано, че разследващ обвинител ще бъде номиниран от поне шестима членове от целия ВСС. Магистратите ще
могат и сами да се предлагат за тази длъжност. Прокурорът, разследващ главния, ще се избира с 15 гласа от общо 25
членове на ВСС. Освен това, върху разследващия главния прокурор се въвежда съдебен контрол над евентуални откази за
образуване на досъдебно производство срещу обвинител №1 или негов заместник.
Според държавния глава, приетият в края на януари закон, не предлага справедливо и устойчиво решение на проблема с
липсата на ефективно разследване срещу действащ главен прокурор. Румен Радев отбелязва в мотивите си също, че с
въвеждането на новия прокурор се нарушават редица основни конституционни принципи, сред които независимостта на
съда, независимостта на прокурорите в рамките на съдебната власт и равенството на гражданите пред закона.
Управляващите от ГЕРБ и "Обединени патриоти" определиха мотивите на президента като несъстоятелни и
противоречиви. А от БСП видяха допълнението в НПК като "законодателен Франкенщайн" и подчертаха, че управляващите
са пренебрегнали отрицателните становища на компетентните български и европейски органи.
"Въвеждате "куха фигура", която няма да реши нито един проблем. Това е последното "законодателно срутище", което
ГЕРБ прави в това НС", заяви Явор Божанков от левицата.
"Големият проблем е, че нашата прокуратура функционира по начин, който позволява намеса във вътрешното убеждение
на обикновените прокурори. Нищо не пречи де юре на всеки прокурор да разследва главния. Ако не се прекрати под
някаква форма фактическото влияние на главния прокурор върху ВСС и прокурорската колеги, в частност, той ще може да
влияе на карирането развитие на всеки прокурор", посочи колегата му Крум Зарков. По думите му, ще станем първата
страна в света, която е назначила прокурор, висш ранг, специален прокурор, който да разследва един единствен човек.
От своя страна независимият депутат Валери Жаблянов коментира, че това е най-смисленото президентско вето върху
законодателната дейност на този парламент. "ГЕРБ прокарва в момента антиконституционна поправка, няма място такава
фигура в Конституцията", подчерта той.
"Той говори за съвсем други законодателни актове, няма основания, аргументи. Не е вярно, че не се е провел обществен
дебат - има становища от Висшия адвокатски съвет, от ВСС, прокуратурата, мнения от представители на юридическата
общност, опроверга депутатът част от мотивите на държавния глава. На следващо място, не отговаряло на истината
твърдението на Радев, че е нарушен принципът на независимост на съда. До момента няма произнасяне на КС , че
специализираният наказателен съд е противоконституционен", каза Хриситан Митев от "Обединени патриоти".
В рамките на действащата конституция и при положение, че едва ли бихме могли да постигнем законодателен консенсус,
това е единственото решение за нормалното функциониране на закона", защити промените зам.-председателят на ПГ ГЕРБ
Красимир Ципов. "Явно, изготвяйки мотивите, авторите им са пропуснали важни промени в българското законодателство.
През 2016 г, например, и в изпълнение на препоръки от европейски партньори и приетата актуализирана стратегия за
продължаване реформата в съдебната система, ясно се определи, че прокуратурата вече не е централизирана структура,
тя се раздели с пирамидалната си структура, при която всеки прокурор беше подчинен на горестоящия от него, а всички на главния. Чухме, че европейските партньори са ни отправили множество препоръки и предложения, всички те засягаха
сериозни промени, които трябва да бъдат в конституционния модел", коментира Ципов.
Второто вето на Румен Радев, което парламентът отхвърли с 122 гласа "за", 57 "против" и един "въздържал се" беше върху
разпоредбите от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Президентът наложи вето на законопроекта на 5 февруари.
Държавният глава оспорва разпоредбата, според която за промяна на предназначението на сграда, която е обект на
образованието, науката, здравеопазването или културата, се изисква предварително писмено съгласие от съответния
министър. Според него, тези изменения може да затруднят правоприлагането.
Румен Радев изразява подобни опасения и за промените, свързани с разрешенията за изменение на подробните
устройствени планове, когато се търси промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти - собственост на
държавата и общините, "които са обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни
обекти". Тук отново се променя възприетият принцип на мълчаливо съгласие като част от процедурата по промяна на
предназначението.
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Президентът посочва, че с промените се въвежда възможност за съдебно обжалване на Общите устройствени планове, но
тази възможност е необосновано ограничена, както по време, така и от гледна точка на кръга оправомощени субекти.
√ Правителството отпуска 30 млн. лева на 17 общини
Министерският съвет отпусна 30 милиона лева по бюджетите на 17 общини. 20 милиона лева са средствата за
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия за общините Сандански, Симитли, Варна,
Дългопол, Трън, Левски, Гулянци, Иваново, Девин, Златоград и Неделино, а 10 милиона лева са одобрени по бюджетите
на общините Благоевград, Свищов, Брезник, Перник, Радомир, Трън и Опан.
"Правителството продължава да помага на българските общини, благодаря и на кметовете за тяхната загриженост за
населените места и активността им", заяви премиерът Бойко Борисов пред представителите на местната власт по време
на правителственото заседание.
Министърът на финансите Кирил Ананиев подчерта, че се приема поредно постановление, с което правителството решава
изключително важни проблеми на българските общини. "Уверен съм, че парите ще се използват ефективно за
подобряване качеството на живота на хората в тези общини и на услугите, които се предоставят за тях", каза финансовият
министър.
Министърът на вътрешните работи Христо Терзийски, под чието ръководство е Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане, отбеляза, че се работи едновременно и за преодоляване на последствията от бедствия и
аварии, и за превенция. "Взимаме бързи и адекватни решения и реагираме при всяка необходимост", категоричен беше
Терзийски.
За реконструкция на Спортна зала "Септември" в гр. Свищов правителството предоставя 1,6 млн. лв. Кметът на общината
Генчо Генчев уточни, че залата не функционира от две години и заяви, че с парите тя отново ще бъде в полза на
гражданите.
По бюджета на община Брезник се отпускат 246 хил. лв. за закупуване на ново оборудване и обзавеждане на читалище
"Просвещение-1870". Кметът Васил Узунов отбеляза, че средствата ще се използват за вътрешен ремонт, така че сградата
да може отново да се ползва за важни мероприятия.
За проектиране и изграждане на улица, пътна връзка към индустриална зона "Перник" Министерският съвет предоставя
2,3 млн. лв. на община Перник. Кметът Станислав Владимиров определи помощта на правителството като навременна и
уточни, че със средствата ще се изгради довеждаща инфраструктура към индустриалната зона. "Това ще помогне за
привличането на инвестиции в общината", допълни Владимиров.
2,1 млн. лв. отпуска правителството за реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в община Радомир.
Кметът Пламен Алексиев заяви, че по този начин ще бъде предоставена възможност за първи път да се направи
реконструкция и ремонт на ВиК мрежата. Кметът на Опан Генчо Колев благодари за отпуснатите 600 000 лева, като изтъкна,
че средствата ще се използват за подобряване на пътищата в общината.
За реконструкция на довеждащия за град Трън водопровод се отпускат 2,2 млн. лв. Освен това за аварийно възстановяване
и реконструкция на моста при квартал "Мурговица" и за изграждане на подпорни стени на р. Ерма се предоставят 1 790
137 лв. по бюджета на общината. Кметът Цветислава Цветкова изтъкна, че помощта е от изключително значение, тъй като
през януари подпорните стени на реката са били напълно разрушени.
По бюджета на община Сандански се предоставят 910 902 лева за подпорни стени на улици в регулацията на с. Левуново.
Кметът Атанас Стоянов поясни, че със средствата ще се облагороди централната част на селото, от където минава дерето.
За почистване на централно градско дере и реконструкция на десния бряг по ул. "Васил Левски" и за реконструкция на
подпорна стена на ул. "Христо Смирненски" в община Симитли се одобряват общо 1 730 183 лева. Кметът Апостол
Апостолов подчерта, че с поредната финансова помощ правителството доказва, че подпомага всички общини, независимо
от партийната принадлежност на кметовете.
По бюджета на община Варна се предоставят 5 775 000 лева. Средствата ще се използват за изграждане на Буна
"Минерален басейн-крило Юг Малък плаж в акваторията на Черно море при курортен комплекс "Св. Св. Константин и
Елена". Зам.-кметът Пейчо Пейчев заяви, че проектът е свързан с брегоукрепването на един от най-старите курорти.
"Разширяваме и морските плажове, което е изключително важно за Варна като морски град", допълни той.
540 972 лв. се отпускат по бюджета на община Дългопол за ревизия и възстановителни работи на западното и централното
дере и за ремонт на отводнителния канал на жп прелез. Кметът Георги Георгиев подчерта, че средствата ще подпомогнат
възстановяването на дейности след наводненията в района.
По бюджета на община Иваново се отпускат 307 200 лв. за укрепване на дере с прилежащи стръмни склонове в обхвата на
с. Пиргово. Кметът Георги Миланов благодари за навременните и превантивни действия на правителството.
84 216 лв. предоставя Министерският съвет по бюджета на община Златоград, които ще се използват за аварийно
възстановяване на подпорна стена в с. Долен. Кметът Мирослав Янчев благодари за поредната финансова подкрепа на
правителството за общината, която ще допринесе и за развитието на туризма в региона.
За възстановяване на здравен дом в с. Малчика в община Левски Министерският съвет отпусна 189 391 лв. За ремонт на
част от ул. "Гоце Делчев" в с. Шияково и прилежащите към нея подпорни стени се предоставят 563 447 лв. по бюджета на
община Гулянци. 122 433 лв. правителството отпуска по бюджета на община Девин, които ще се използват за изграждане
на подпорна стена за възстановяване на улица в с. Осиково.
По бюджета на община Неделино се предоставят 43 547 лв. за подпорна стена и възстановяване на настилка на път. На
днешното заседание се отпускат 1 милион лева за оборудване и обзавеждане на сградата в Благоевград, в която се
помещават Камерна опера и Читалище "Вапцаров-1866".
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√ Прекратяват конкурса за проучвания за газ в блока „Тервел“, няма кандидати
Конкурсът за провеждане на проучвания за добив на природен газ и петрол в блок „Тервен“ в Черно море ще бъде
прекратен, съобщиха от Министерски съвет. Причината е, че желаещи за процедурата няма.
Настоящият конкурс беше обявен през август 2019 г., но към момента нито една компания не е закупила книжа за участие.
Блокът е с площ малко над 4000 кв. км. в икономическата зона на България в Черно море, граничещ с Турция и на изток от
блока „Хан Кубрат“, който е непосредствено след българския бряг. През 2002-2008 г. в тази зона проучвания се водеха от
„Винтидж петролеум интернешънъл“, но без сондаж. Към момента блокът е слабо проучен.
Това е вторият опит тази зона да бъде проучена. Преди години блокът се казваше Терес и интерес към дейности в него
проявиха 8 компании, но в крайна сметка нито една от тях не се зае със задачата.
В момента договори за проучвания има за блок „Хан Аспарух“, в който през септември влезе румънската компания „ОМВ
Петром“, която придоби „ОМВ Офшор България“, а преди това от консорциумът излезе испанската „Репсол“ и за блок „Хан
Курат“.
√ Доходите на германците намаляват за първи път от 2007 г.
Заплащането на работещите в Германия се понижило в условията на пандемия от COVID-19. Това сочат обявените вчера
данни на Федералната статистическа служба, която отбелязва, че това е първият спад на номиналните доходи на
германците от 2007 година.
Номиналните месечни доходи, включително и допълнителните възнаграждения, са се понижили на годишна основа с 0,6
на сто през 2020-а, сочат предварителните данни на Дестатис, информира ДПА.
Потребителските стоки са се повишили с малко под 0,5 на сто за същия период и реалните доходи са намалели още повече
- средно с 1 на сто, предава БТА.
По време на финансовата криза и икономическата от 2009 година реалните доходи на германците намаляха само с 0,1 на
сто, а сегашната, предизвикана от пандемията от новия коронавирус, е ударила и номиналните доходи, отбелязва ДПА.
Данните за 2020-а не отчитат прилаганата схема от германското правителство за компенсиране на доходите на милиони
хора по време на кризата.
√ Франция и Германия поставиха началото на три общи проекта
Френският министър на икономиката Брюно Льо Мер и германският му колега Петер Алтмайер обявиха началото на три
нови важни проекта от общоевропейски интерес. Целта е увеличаване на производствените капацитети в Европа в момент,
в който пандемията извади наяве прекалено голямата зависимост на континента от Азия, предаде Франс прес, цитирана
от БТА.
Трите проекта касаят водорода, микроелектрониката и облачната информатика, поясниха двамата министри в общо
изявление. Те ще бъдат финансирани отчасти от европейския план за подем, наречен „Следващо поколение ЕС“, който е в
размер на 750 милиарда евро и който от своя страна ще бъде финансиран от общ заем.
Новината идва в контекста на световен недостиг на електронни компоненти за автомобилната индустрия, което илюстрира
още веднъж необходимостта от амбициозни проекти от общоевропейски интерес, които да засилят производствените
капацитети на Европа.
√ Джанет Йелън обеща да засили трансатлантическото сътрудничество
Финансовият министър на САЩ Джанет Йелън подчерта колко важно е за Вашингтон сътрудничеството с Европейският
съюз в разговор със заместник-председателя на Европейската комисия Валдис Домбровскис, предаде пресслужбата на
министерството на финансите, цитирана от Ройтерс.
По-рано Йелън разговаря с управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард, като акцентът в техния разговор
бе върху търснето на начини за задълбочаване на трансатлантическото сътрудничество по икономически и финансови
въпроси.
В разговори си с Домбровскис, финансовият министър на САЩ заяви, че целта й е да работи по-тясно с Брюксел по ключови
предизвикателства, включително „справянето с пандемията от COVID-19, подкрепата за силното възстановяване на
световната икономика, борбата с неравенството и предприемането на решителни действия срещу климатичните
промени“, отбелязват от министерството.
Администрацията на президента на САЩ Джо Байдън се стреми да възстанови връзките с европейските партньори на
всички фронтове след дълбоките разногласия, които характеризираха президентския мандат на предшественика му
Доналд Тръмп. Йелън посочва, че Белият дом иска да работи съвместно с Брюксел за противопоставяне на
„несправедливите и незаконни практики“, до които пробягва Китай.
Докато републиканецът Тръмп постоянно се прицелваше в европейските партньори, заплашвайки ги или налагайки мита
върху вноса на техните стоки, администрацията на демократа Джо Байдън изпраща по-положителни сигнали по различни
теми – от търговията до данъциоте.
Миналата седмица представители на ЕС приветстваха решението на Вашингтон да се въздържа от налагането на
допълнителни мита върху стоките от ЕС заради дългогодишния спор по отношение на субсидиите за производителите на
самолети, като изразиха готовност за работа по разрешаването на търговските спорове между двете страни.
САЩ и европейските страни също така заявиха, че ще удвоят усилията си за постигане на международно споразумение за
дигиталното данъчно облагане, като преговорите по темата се водят от Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие.
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Близо 140 държави преговарят за първата актуалзиация на правилата за данъчно облагане на трансграничната търговия от
десетилетия, за да бъде взета предвид дейността на технологичните гиганти като Alphabet, Google, Apple и Facebook.
Преговорите бяха блокирани от администрацията на Тръмп.
√ Саудитска Арабия спира да прави бизнес с международни компании без местни централи
Самоуверено и неочаквано Саудитска Арабия обяви, че до 2024 година нейното правителство ще спре да прави бизнес с
международни компании, чиито регионални централи не са в кралството, съобщи Си Ен Би Си. Новината предизвика смут
сред инвеститори, банкери и емигрантски работници.
През последните години Саудитска Арабия се позиционираше като място за централни офиси в кампанията си за създаване
на работни места в частния сектор и диверсификация на икономиката си като част от Визията на престолонаследника
Мохамед бин Салман 2030.
Сега обаче това се превръща в ултиматум за някои: или да преместят централата си в кралството, или да изгубят
доходоносни държавни договори. Според регионални анализатори и финансови специалисти тази стъпка по всяка
вероятност е насочена срещу Дубай. Кралство Саудитска Арабия възнамерява да прекрати сключването на договори с
компании и търговски институции с регионални централи, които не се намират в кралството.
Мярката ще включва агенции, институции и фондове, собственост на правителството, и ще влезе в сила на 1 януари 2024
година информира Саудитската агенция по печата, цитирана от БТА
Засега политиката изглежда ще се прилага само за фирми, които правят бизнес с правителството. Онези, които не
преместят централите си в Саудитска Арабия, все още могат да работят в частния сектор, уточнява Си Ен Би Си. ОАЕ е на
16-о място според индекса на Световната банка колко лесно се прави бизнес, докато Саудитска Арабия е на 63-а позиция
в тази класация.
√ Петролът поскъпва на фона на опасенията за добива в САЩ
Цените на петрол се повишиха отново в ранната търговия в четвъртък, достигайки 13-месечни върхове , след като
опасенията, че безпрецедентната студено време в Тексас може да наруши добива на суровината през идните дни и дори
седмици, предизвикаха нови покупки, предаде Ройтерс.
Към 8:45 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,35 долара, или 0,55%, до 63,70 долара за барел, докато
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,22 долара, или 0,37%, до 60,27 долара за барел. И двата бенчмарка
поскъпнаха с около долар в сряда и са напреднали с над 6% от миналия четвъртък до днес.
Рафинериите в Тексас останаха затворени за пети пореден ден в сряда на фона на арктическия студ, сковал южния щат.
Губернаторът на Тексас забрани износа на природен газ от щата в опит да ускори възстановяването на мощностите.
Според Wood Mackenzie прекратяването на работата в петролния сектор в щата води до свиване на добива с 1 млн. барела
на ден, като пълното му възстановяване може да отнеме седмици.
„Цените на петрола отново бяха подкрепени от очакванията, че прекъсването на добива и на работата на рафинериите
заради студената буря може да продължи известно време“, коментира Хироюки Кикукава от Nissan Securities.
„Заедно с надеждите за свежи икономически стимули в САЩ и по-широко разпространение на ваксините срещу COVID-19,
цените ще запазят възходящата си тенденция“, добави той, като каза, че очаква WTI да тества ключовото ниво от 65 долара
за барел.
За поскъпването допринесоха и данните на Американския петролен институт, който съобщи, че запасите от суров петрол
на САЩ са намалели с 5,8 млн. барела до 468 млн. барела в седмицата до 12 февруари. Анализаторите очакваха спад с 2,4
млн. барела.
√ Спад на борсите в Европа на фона на притесненията за ръст на инфлацията
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия в сряда, след като
опасенията относно потенциален ръст на инфлацията смекчиха оптимизма около глобалното икономическо
възстановяване, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 1,75 пункта, или 0,42%, до 417,45 пункта. Бенчмаркът е напреднал с
над 50% след мартенското дъно от 2020 г. на фона на мащабните фискални стимули, които подкрепиха възстановяването
на световните финансови пазари. Индексът обаче изостава в сравнение с американските си аналози заради страховете
относно ефекта от блокадите в Европа върху бизнеса.
Немският бенчмарк DAX се понижи с 93,4 пункта, или 0,66%, до 13 971,2 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса
FTSE 100 изтри 22,51 пункта от стойността си, или 0,33%, достигайки ниво от 6 726,35 пункта. Френският измерител CAC 40
се понижи с 4,42 пункта, или 0,08%, до 5 782,11 пункта.
„Комбинацията от потенциален ръст на инфлацията заедно с резкия ръст на цените на енергията и суровините е причина
за опасения, че по-високите цени не само ще задушат възстановяването след пандемията, но и ще се превърнат в спънка
пред бъдещите потребителски разходи“, коментира Майкъл Хюсън от CMC Markets.
Докато централните банки, сред които Федералният резерв на САЩ и Английската централна банка, сигнализират, че са
готови да поддържат по-хлабавата си парична политика през идните месеци, участниците на пазара започнаха да взимат
предвид потенциално повишаване на инфлацията на фона на по-добрите икономически данни.
Фокусът на инвеститорите тази седмица ще бъде основно върху данните за потребителското доверие, продажбите на
дребно и бизнес активността в Еврозоната, като данните за инфлацията в блока през януари ще бъдат публикувани през
следващата седмица.
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На корпоративния фронт, акциите на френската група за луксозни стоки Kering се сринаха с 7,08% до най-ниското си ниво
от три месеца и половина, след като компанията, която е собственик на марките Gucci и Yves Saint Laurent, отчете спад на
приходите от 8,2% през последното тримесечие на 2020 г.
Цената на книжата на British American Tobacco падна с 4,33%, макар че компания за тютюневи изделия отчете по-добра от
очакваното годишна печалба.
Акциите на собственика на Nivea – Beiersdorf, поевтиняха с 6,08%, след като компанията съобщи, че не очаква да се върне
на печалба през 2021 г. въпреки ръста на продажбите.
Анализаторите очакват спад на печалбите на компаниите от STOXX 600 през четвъртото тримесечие с 19,9%, след като
миналата седмица прогнозата бе за спад от 18,2%, сочат данни на Refinitiv. Очаква се печалбите да се възстановят с 43%
през първото тримесечие на 2021 г.
Разнопосочна търговия на Уолстрийт
Американските борсови индекси регистрираха смесени резултати във вторник след скок в доходността по държавните
облигации на САЩ, който притесни инвеститорите.
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 64,35 пункта, или 0,2%, до 31 522,75 пункта. Широкообхватният измерител
Standard & Poor’s 500 се понижи с 2,24 пункта, или 0,06%, до 3 932,59 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества
Nasdaq отчете спад от 47,97 пункта, или 0,34%, до 14 047,5 пункта.
До тези резултати се стигна, след като доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа скочи със 9
базисни пункта във вторник, прескачайки прага от 1,30% - ниво, което не достигано виждано от февруари 2020 г. насам.
Доходността по- 30 годишните държавни ценни книжа също достигна най-високото си равнище от година. Мнозина на
Уолстрийт смята, че нарастващата доходност може да направи търговията с акции по-малко атрактивна и да застраши
редица сектори, включително технологичния, които се възползваха от средата на ниски лихви.
„По-високата доходност, макар и добра за банките, се отразява негативно редица сектори“, коментира Арт Хоган от
National Securities. „Пазарът може да се справи нарастващата доходност, особено когато покачването се дължи на някаква
ясна причина, но не и когато става въпрос за праволинеен ръст“, добавя той.
Доходността по 10-годишните държавни ценни книжа, на която се гледа като на барометър за ипотеките, студентските
заеми, годишните лихви по кредитите, се движеше около 0,6% през по-голямата част от 2020 г. Мнозина се притесняват,
че нейният ръст може да забави икономическото възстановяване от рецесията, предизвикана от коронавируса, тъй като
то може да оскъпи заемите за компаниите и потребителите. Други се питат дали мащабните фискални стимули могат да
доведат до ръст на цените след десетилетие на неподвижна инфлация.
Енергийният сектор бе сред най-добре представящите се във вторник, записвайки ръст от 2,3% след като студената вълна
в южните щати на САЩ доведе до затваряне на петролни рафинерии и ръст на цената на суровината.
Този месец пазарът регистрира солидни повишения на фона на разпространението на ваксините срещу COVID-19 и
надеждите за повече фискални стимули в САЩ. Dow е напреднал с 5,1% през февруари, докато S&P 500 и Nasdaq са се
повишили съответно с 5,9% и 7,5%.
Понижения в Азия
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно понижения в сряда на фона на
разнопосочната търговия в САЩ.
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи със 175,56 пункта, или 0,58%, до 30 292,19 пункта.
Този резултат идва на фона на данните, че износът на Япония е нараснал с 6,4% през януари спрямо същия месец на
предходната година, достигайки 54,5 млрд. долара. Това е най-големият ръст от октомври 2018 г. насам.
Хонконгският измерител Hang Seng напредна с 338,23 пункта, или 1,1%, до 31 084,93 пункта в първия си ден на търговия
след празниците по случай Китайската Нова година. Борсите в континентален Китай продължават да са затворени.
Южнокорейският индекс Kospi отчете спад от 29,52 пункта, или 0,93%, до 3 133,73 пункта.
В Австралия бенчмаркът ASX200 изтри 32,1 пункта от стойността си, или 0,46%, завършвайки сесията при ниво от 6 885,2
пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX
отчете ръст 0,24 пункта, или 0,05%, до 499,33 пункта. BGBX40 се понижи с 0,07 пункта, или 0,06%, до 111,11 пункта. BGTR30
регистрира спад от 0,20 пункта, или 0,04%, до 536,37 пункта. BGREIT напредна с 0,16 пункта, или 0,11%, до 144,01 пункта.
Cross.bg
√ Депутатите разглеждат промени в законопроекта за социално осигуряване
Депутатите ще обсъдят днес окончателните промени в законопроекта за социално осигуряване. Пропусналите да променят
осигуряването си от универсален пенсионен фонд в държавния фонд „Пенсии" 5 години преди възрастта за пенсиониране,
ще могат да направят това в периода до 30 юни 2021 година.
Със законопроекта се дава възможност пропусналите да могат да възобновят осигуряването си в универсален пенсионен
фонд също за периода до края на юни.
В законопроекта се предлага наред с предвидените и към настоящия момент пожизнени пенсии да се регламентира поподробно разсроченото плащане. Като пенсионен продукт това ще осигури по-голям процент за осигурените лица да
получат по-дългосрочно пенсионно плащане.
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Уреждат се 3-те вида пенсионни продукти, които ще се изплащат от универсалните пенсионни фондове. Пожизнена пенсия
старост, разсрочено плащане на средствата по индивидуалната партида и еднократно плащане, в случаите когато
натрупаните средства са недостатъчни за отпускане на посочените два вида пенсионни продукти.
Регламентират се основните правила за отпускане, изплащане и преизчисляване на пенсиите, правата на наследниците на
осигурени права. Изрично се предвижда, че допълнителният размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост и на
разсроченото плащане, не могат да бъдат по-малки от тези, които се получават на база на осигурителните вноски, за което
се създава и допълнителен резерв.
Промените дават възможност на лицата, които навършват възрастта за пенсиониране от 2022 г. до 2025 г. включително да
могат да упражняват правото на избор на осигуряване до една година преди тази възраст. Този период се увеличава плавно
до 2038 г., когато осигуряването ще може да се променя не по-късно от 5 г. преди навършването на възрастта за
пенсиониране.
√ Екатерина Захариева: Българските граждани в чужбина могат да подават онлайн заявления за лични документи
Интервю с Екатерина Захариева - вицепремиер, министър на външните работи, за предаването „Лице в лице" на бТВ
Водещ: Как ще гласуват българите в чужбина, как ще подменят личните си документи и разбира се докъде стигнаха
преговорите с братска Македония? За това ще разговарям с вицепремиера и външен министър Екатерина Захариева.
Наистина ли българите в чужбина ще могат по електронен път да сменят документите си? Признавам си на мен това ми
звучи като виц - у нас нещо по електронен път да се случи и то толкова важно.
Екатерина Захариева: Ще могат да подават заявления за документи по електронен път и това наистина е така. Ако трябва
да съм честна едно от най-големите, според мен, и важните неща, които ще бъдат и много видими за хората като
потребители е административните реформи, които направихме. Въпреки че Министерство на външните работи не е от
администрациите, които предоставят най-голям брой услуги. Де факто българските документи за самоличност, знаете че
ние сме като фронт-офиса, посредника за подаване, това е изключително важно - предвид големите разстояния. Сега по
времето на КОВИД още по-трудно става хората да се снабдяват. Знаете, че предложихме промени в Закона, удължиха се
документите за самоличност, включително и сега заради изборите. Това, което заварихме, първо никъде не можеше да се
плаща по електронен път, никъде, дори в София, не говоря за чужбина, не говоря за нашите консулски служби в чужбина.
Плащаше се с таксова марка, аз помислих, че се шегуват наистина. Аз не мислех, че съществува този метод на плащане,
наистина си мислех, че не съществува вече. Само, че се оказа че той е единственият. Така че вече имаме пост терминали,
това стана още преди 4 г. почти навсякъде. Започнахме да мислим как да облекчим и да електронизираме услугите и в
чужбина. След като изменихме закона и дадохме възможност с еднократно посещение, защото иначе трябваше да
изменим Закона, работихме с МВР, за да изменим закона, за да може да се отиде само веднъж, защото знаете, че по закон
трябва два пъти - лично да подадете заявлението и после лично да си получите документа. Изменихме закона, след което
разработихме системата и около 2-3 месеца тя се тества преди да я пуснем.
Водещ: Как работи?
Екатерина Захариева: Засега добре. Даже вече има подали, тя днес на обяд се пусна официално вече за външни
потребители. В началото разбира се имаше 2-3 месеца период на тестване. Има вече хора подали заявления за документ
за самоличност. Оставили сме телефон, разбира се за връзка, т.е. ако има затруднения да може някой да ги информира,
които хора, които са позвънили. Благодаря. Дано наистина да е успешно това и така върви.
Водещ: Говорим само за подаване на документи по електронен път?
Екатерина Захариева: Да, защото после трябва да отидат да си ги вземат лично. Ако не подадат заявлението по
електронен път, а са го подали лично, след което могат да го получат по пощата. Т.е. нашата цел беше да сведем ходенето
до консулска служба до един път, без един път няма как да стане, защото трябва да върнат стария документ така или иначе.
Но, ако подадат по електронен път заявлението, след това могат да го вземат лично. Ако си го подадат лично, после могат
да получат по пощата готовия документ.
Водещ: Един от най-важните въпроси, защото сме пред избори. Кажете, как ще гласуват българите в чужбина? Знаете
основно се вълнуват хората от начина, по който ще се гласува във Великобритания поради драконовските
противоепидемични мерки, които са взети там. Договорихте ли се, ще има ли допълнителни секции?
Екатерина Захариева: Ще гласуват като в България в условията на епидемия за съжаление.
Водещ: Няма забрана за затваряне на секции?
Екатерина Захариева: Няма. Получихме разрешение, знаете това беше един от най-често задаваните въпроси, предвид
факта, че Великобритания е в пълен локдаун, де факто силно рестриктивни са мерките там. Те даже постоянно ги затягат в
интерес на истината. Сега още повече затегнаха последната седмица мерките при влизане в страната. Освен тестът, който
се иска така или иначе още от много месеци задължителен при влизане, сега се изисква и карантиниране 10 дни, през
което време трябва да се направят два писиар теста, които са за сметка на хората, които влизат. Това важи за всички, не
само за българите.
Водещ: Не само за тези страни, които са в червената зона, а за всички?
Екатерина Захариева: Аз поне изключения не съм чула да има. Това важи за всички, като тестовете се заплащат
предварително. Т.е. вие заплащате тези два теста, които трябва да направите предварително, когато влизате във
Великобритания, предварително, за да са сигурни вероятно те, че ще ги направите, след като сте ги платили, че няма да
заобиколите това изискване. Така че в условията на пандемия, разбира се. Получихме разрешение за всички 35 секции, за
максималния брой.
Водещ: Толкова, колкото са били на предните избори?
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Екатерина Захариева: Те са по-малко, но знаете, че Великобритания не е вече член на ЕС и по нашия Изборен кодекс
максимумът е 35, т.е. ние получих ме за максималния възможен позволен брой по закон. Като разбира се с условията, с
които ни разрешават е да се спазват всички мерки, които има на територията на Великобритания. Това важи за всички
държави в интерес на истината, от които сме получили потвърждение. Поискали сме повече секции за Германия отколкото
на другите избори, там е малко по-различна процедурата, знаете че те /.../, трябва да получат съгласие от всяка една от
провинциите. Но така или иначе засега, поне от моите контакти с нашите двама генерални консули и нашия посланик там,
не останах с впечатлението, че те имат усещането, че няма да получим това съгласие. Още повече, че ние с много по-ранна
дата сме дали конкретните адреси, на които ще бъдат разположени секциите - 40 секции в 35 града сме поискали в
Германия. Добре се движи получаването на разрешителните. Има все още държави, от които очакваме.
Водещ: От кои?
Екатерина Захариева: Ще изброя, разбира се. Те са по-важни естествено за българските граждани. В Германия все още не
сме получили окончателно, пак казвам нямаме притеснения, че няма да получим, просто там е малко по-бавна
процедурата предвид съгласуването с всички провинции преди Министерство на вътрешните работи там да даде, това е
техният компетентен орган, съгласие. Франция все още няма разрешение. Гърция също, но там имаме постоянен контакт
и нямам притеснения, поне нашият посланик няма усещането, че ще имаме проблем. Разбира се нашите посланици са в
контакт, това е тяхно задължение по закон, но и ние тук с техните посланици, така че правим наистина всичко възможно.
Но подчертавам, много е важно, още веднъж ще призова, всеки път, когато ме поканят и имам възможност да го направя,
много е важно българските общности там и съответно политическите партии, които ще имат /.../ просто да бъдат активни
и не само да подават заявленията, но да бъдат и да се съгласят да бъдат членове на СИК. Неслучайно обясних в началото
как се влиза във Великобритания. Т.е. ние, ако изпратим хора от България, те трябва да отидат 10 дни по-рано там, да бъдат
в карантина и да имат три писиара да бъдат платени, да бъдат в карантина 10 дни в хотел, защото това са хора, които са
командировани от тук. Но така или иначе готвят се списъци, ако се наложи да командироваме хора оттук.
Водещ: Имаме ли тази готовност? Отделен ли е бюджет за това, ако се наложи да бъдат командировани?
Екатерина Захариева: Призивът ми е към всички...Да, малко по-голям е бюджетът разбира се. Предвидили сме и писиар,
но все пак в крайна сметка аз не съм убедена, че толкова много хора ще искат да стоят 10 дни в един хотел в карантина.
Т.е. това може да се окаже отказващ фактор за тези, които първоначално...
Водещ: И вие призовавате българите, които са там, активно да се заявят като членове на СИК?
Екатерина Захариева: Да, разбира се.
Водещ: Обаче за тяхната сигурност можете ли да гарантираме? Т.е. ваксиниране ще има ли за хора, които както тук членове
на СИК?
Екатерина Захариева: Няма как да изпратим оттук. Знаете как се съхраняват ваксините, няма как да ваксинираме
членовете на СИК. Сами разбирате, че няма как от България, няма как да изпратим при тези условия за съхранение във
всичките държави, в които ще има СИК ваксини оттук. И там кой ще ни ги постави всъщност?
Водещ: В САЩ колко секции ще има, как вървят там?
Екатерина Захариева: В САЩ също по закон са 35 максимално, както във Великобритания, както всички държави, извън
ЕС. В САЩ имаме разрешение за територията на цялата страна, не само за консулствата и посолството ни, т.е. там в
зависимост от подадения брой заявления ще се разкрият необходимия брой, както е по закон 60 минимално секции. Така
че там има на територията на цялата страна и извън нашите мисии също.
Водещ: Като човек, който наблюдава и правосъдната реформа, смятате ли че трябва да има промяна в правилата и да се
увеличи броя на секциите с държави, които са извън ЕС? Ето случаят с Великобритания, която излезе извън ЕС, случая със
САЩ, това са крайно недостатъчен брой секции, нали?
Екатерина Захариева: Вижте, това трябва да бъде дебат при евентуално следващо изменение на изборния кодекс, не
можем сега да го направим преди изборите. Много е, как да кажа, разбира се че е добре максимален брой българи зад
граница да гласуват, само че ние всеки път гледаме статистиката и ще бъда много откровена с вас, не го приемайте, че не
съм съгласна с вас, но наистина трябва много сериозно да се направи анализ. Да, Великобритания наистина доскоро беше
член на ЕС, да във Великобритания има много активна българска общност, тя не е от най-големите, но е от доста активните,
т.е. хората, които се чувстват ангажирани с България и гласуват. Но от 55-59 секции, които са били предишния път, в доста
малка част от тях е имало около 1000 и няколко гласували. В по-голямата част, в над две трети от секциите на практика
гласувалите са били между 150-200, 200 и няколко човека, а в някои секции и по-малко дори. Т.е. имам предвид, че разбира
се, че аз лично считам, че трябва да правим всичко възможно да улесняваме. Няма как да бъдат толкова много секциите,
за да бъде удобно на всеки, както е у нас в България. Т.е. ще трябва да се попътува, няма как българите са доста
разпръснати.
Водещ: Но в САЩ е голямо пътуване. Има хора на стотици хиляди километра.
Екатерина Захариева: Не съм убедена, че на последните избори, не си спомням точно, защото ние сравняваме с
предишните избори и истината е, че точно ГЕРБ, защото те ни обвиняват, че ние искаме, защото всъщност точно, когато
ГЕРБ организира изборите за европейски парламент, това са изборите, на които също могат да гласуват българите зад
граница, и които сме организирали ние, най-много секции са разкрити изобщо от всички избори досега, т.е. ние всеки път
увеличаваме броя на секциите. Такта че правим всичко възможно, но в САЩ нямам спомен да е достигнат максималния
брой на секции, т.е. не е имало достатъчен брой подадени заявления. Т.е. затова казвам, че общността разбира се, колко
хора живеят там и колко са активни, т.е. колко те гласуват. На второ място са Турция по брой гласували, много след Турция
в интерес на истината, много след Турция, е Великобритания, на трето място, ако не се лъжа е Германия като брой
гласували. Великобритания на последните избори, ако се не лъжа около 13 хиляди са гласували, са българите, които са
гласували във всичките 59 секции, ако не се лъжа. Щатите са доста по-назад, не си спомням точно, но тя е много по-назад.
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Водещ: САЩ е огромна страна и много е трудно да се пътува. Говорих с един човек, който казва наистина са стотици
километрите, които трябва да измина, много ми се иска, но е много голямо усилието.
Екатерина Захариева: Така е, така е. Наистина е голяма държава. Но фактът, 99 процента съм сигурна, че не сме достигнали
броя на максимално позволените секции, означава че не е имало достатъчно брой подадени заявления, т.е. дори да
достигнем, което пак казвам, че също е въпрос на активност на самата общност.
Водещ: Но това не е ли повод наистина да се замислим за варианта електронно гласуване поне за българите в чужбина?
Знам всички аргументи против, знам че някои хора не искат. Обаче за българите...
Екатерина Захариева: Те са основно в сигурността. В смисъл много се говори за киберсигурност, това не е напразно.
Водещ: Добре, можем да си подаваме заявления за документи с лични данни, с всичко. Каква киберсигурност?
Екатерина Захариева: Да, но несравними са нещата. Едното става дума за институциите, наистина едно от най-важните
права в демокрацията, а това е правото на избор и правото на честни избори. Другото е, да, няма да е приятно, най-много
няма да си получиш личната карта или ще я получиш с малко закъснение. Нали, в смисъл несравними са нещата. Аз лично
съм привърженик на електронно дистанционно гласуване, но трябва да го направим така, че да сме сигурни в сигурността
на вота, категорично. Т.е., ако ние имаме съмнения, факт е, че много държави бяха казали, че ще го направят, нека да си
го кажем, ние сме го обсъждали това много пъти, говорила съм с много колеги, не само като външен министър, дори като
правосъден, дори в президентството още като съм била, си спомняте, имаше това, това беше пак тема отново, ние винаги
сме го подкрепяли, ГЕРБ го е подкрепял. Въпросът е, че всички държави, които бяха заявили, че ще го направят, започнаха
да се отказват. И никой, освен Естония де факто не го е въвел толкова масово. Точно заради опасенията заради хакерски
атаки, срив в системата, сигурността на вота, тайната на вота и заради други неща. Свободата на вота, да не би някой да ви
принуди, някой да гласува от твое име и всички тези неща. Но разбира се, когато в света има достатъчно сигурна система,
със сигурност това ще бъде част от бъдещето, не отричам това.
Водещ: Разбрах ви. Сега обаче за ограничените ни пътувания. Ние отменихме писиар теста за студенти от балканските
страни, които идват.
Екатерина Захариева: Получихме много сигнали, предполагам, че министърът на здравеопазването също, че това
затруднява, защото определено сами разбирате, че ако трябва да пътуват веднъж седмично, е много скъпо за тях. Така че
това е причината.
Водещ: А Шенген реално съществува ли, госпожо Захариева, с оглед на това, че се изискват толкова документи, писиар
тестове, толкова неща? На практика Шенген го няма, нали?
Екатерина Захариева: Свободното движение за съжаление не съществува на хора. В момента и то, а Шенген не е свързано
с пандемията. Спомняте си 2015-2016 г. бежанската криза и вълната, тогава колко държави в Шенгенското пространство
въведоха граничен контрол. Така че Шенген още от тогава, сега не е свързано с Шенген, сега е по-скоро затруднение в
правилата за придвижване.
Водещ: При това положение ние правим ли някакви усилия все още? Защото то по едно време се беше превърнало почти
в национална кауза...?
Екатерина Захариева: Разбира се, че ни е приоритет. Особено по въздух, става въпрос. Но в интерес на истината в момента
всички сме фокусирани и цяла Европа, и целият свят върху КОВИД и по-скоро сме фокусирани върху това как да не
затрудняваме и все пак да запазим тези 4 свободи, с които толкова се гордеем, поне в рамките на ЕС, а какво остава в
момента да сме толкова фокусирани върху реформата, която трябва да се случи в Шенген.
Водещ: Това е тема, която с колегите си, когато се срещате...
Екатерина Захариева: Разбира се, че всички знаят, че в България това е приоритет, но това в момента не е темата. Сами
разбирате, ние не можем да се придвижваме де факто свободно, има държави, които забраниха, въпреки призивите,
въпреки комуникацията и общите препоръки, които дава ЕС, затвориха се граници, което се случи в първите месеци
спомняте си миналата година, когато стояха блокирани хиляди българи, които не можеха да стигнат до България. За
съжаление сега в част от държавите това пак се случва. Дано бързо да се ваксинираме, разбира се тези, които искат и да
се върнем към нормалния живот.
Водещ: Ще питаме психологът след вас има ли пък към нормалността изобщо?
Екатерина Захариева: Надявам се да има.
Водещ: Ние всички се надяваме. Но има още една тема, която също е на границата на нормалността и ненормалността.
Това са нашите преговори със Северна Македония, с нашите братя македонци. Какво се случва, има ли някакъв напредък?
Екатерина Захариева: Много ми се иска да бъде в границата на нормалността, наистина. И наистина правим всичко
възможно. Ние на двустранна основа сме в контакт. Винаги за нас е било важно, не само работата на историческата
комисия, връзката между университети и нашите учени, млади хора, култура, бизнес, нещо което сме призовавали,
всъщност нашите претенции за неизпълнение на договора бяха доста по-широки, отколкото спирането на работата на
историческата комисия. Трябваше да има миналата година и те да свикат на второ заседание на междуправителствената
комисия, която наблюдава изпълнението по договора. Предложихме с всичките министерства, тъй като това е много
всеобхватен договор, нашия план за следващите години, по всеки един проект на договора, те върнаха техните
предложения, в момента се прави оценка. И разбира се живот и здраве, там сме предложили много конкретни неща и в
икономиката, и в културата, и в околната среда, и в образованието.
Водещ: Започвам да питам конкретно - ще има ли тази конференция с участието на външните министри?
Екатерина Захариева: Те са представители на правителствата по договор, разбира се с участието на другите министерства.
Така че нашите екипи, целта е да договорят този протокол и тогава, когато са готови, разбира се че сме готови.
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Водещ: Ние не губим ли темпо. Вие гледахте ли онзи репортаж, в който с едно малко куфарче, Вучич дава на Заев ваксините
и те питат „Брате Бойко, нали и вие обещахте ваксини". Сега, вярно с едно куфарче, никой не знае колко ваксини са там,
но първи казват сърбите.
Екатерина Захариева: /.../ колко са ваксините, разбира се. Няма лошо, въпросът е, че ЕС, включително и България, знаете
че ние сме общо в този ковък механизъм, който създадохме с факта, че се позабавиха ваксините, знаете. И ние наистина,
и премиерът е разговарял, и министърът на здравеопазването, ще предоставим ваксини на Северна Македония. Надявам
се сега вече започна регулярната доставка, чакат се големи количества ваксини от трите производителя. Наистина в найскоро време, поне на първо време малко количество ще предоставим.
Водещ: Въпросът е не губим ли темпо?
Екатерина Захариева: Не, не губим темпо.
Водещ: ...Сърбите първи дават ваксини, така ги представят все едно е получил всичко за цяла Македония, после културни
центрове, културно-информационни сръбски центрове.
Екатерина Захариева: Ваксините в момента колкото и да са, когато нямаш от никъде, разбирате ли, да - те бяха някъде
между 4-5 хиляди, не си спомням точно, не са кой знае какво количество, но факт - може да ваксинираш поне лекарите
или част от медицинския персонал на първа линия. Не сме се отметнали, напротив, България ще предостави ваксини
тогава, когато има достатъчно количества и това ще стане съвсем скоро, така че да могат да се ваксинират плавно и
българските граждани.
Водещ: Какво се случва с общите проекти - транспортният проект например?
Екатерина Захариева: Аз неслучайно казах, че не сме спирали работа и не губим темпо и не е толкова хубаво ежедневно
да се обясняваме, защото истината е, че имаше малко дезинформация, без да искам беше предполагам направено, че
едва ли не следващата седмица, ние в момента по-скоро работим, първо ние изпратихме, след това те изпратиха техния
отговор и сега екипите работят, такта че да се съгласим с този протокол, защото сами разбирате, че това трябва да се
подготви предварително, не да се съберем и да започнем да водим спор по някакви от текстовете в протокола. Имаме
всички основания да считаме, че ще успеем да достигнем този протокол.
Водещ: Коридор № 8 ще стане ли?
Екатерина Захариева: Те твърдят, започна най-после процедурата, много кандидати имали за коридор № 8 от тяхна
страна. Дай Боже, най-после да изберат изпълнител и да започнат работа по проекта.
Водещ: Това е „Вечната Амбър" на българо-македонския коридор.
Екатерина Захариева: Разбира се, и още липсва. Нормално ли е в 21 век да нямаме жп линия между две съседни държави?
Не е нормално разбира се.
Водещ: Не е нормално. Абсолютно. На финала смятате ли, че все пак преговорите ще свършат с успех, обнадеждена ли сте
или не?
Екатерина Захариева: Смятам, че ако намалим емоцията, престанем да си говорим и да подаваме противоречиви сигнали
през медиите, има начин да намерим съгласие, да. Обречени сме, разбирате ли, длъжни сме да го направим.
Водещ: Благодаря за разговора.
Екатерина Захариева: И аз благодаря.
√ Техническите паспорти на сградите трябва да са готови до края на 2022 г.
Наближава крайният срок за изготвяне на технически паспорт на сградите. До 31 декември 2022 година всички
собственици трябва да са готови с документацията. Процедурата по подготовка на документите може да отнеме повече от
година.
Срокът няма да бъде удължаван, защото процедурата вече четири пъти е отлагана. Тя е по изискване на Европейския съюз.
Паспортизацията е задължителна за сградите, които са построени преди 2007 година. Глобите са 300 лв., но това не отменя
ангажимента на собствениците такъв технически паспорт да бъде съставен.
По думите на Александър Александров, който е професионален домоуправител, техническият паспорт отразява реалното
конструктивно състояние на една сграда, отразява промените, които са извършени в нея, функционирането на всички
системи и е една гаранция за безопасност.
"Самата процедура може да стигне до година, процесът е сложен особено когато сградата се състои от повече от един
отделен вход, т.е., няколко входа трябва да се обединят в едно, тъй като е важно да се знае, че паспортите се правят за
цялата сграда, а не се прави поотделно за всеки вход", уточни Александров.
Всеки вход избира представители, които избират фирми за техническите паспорти, но по думите на домоуправителя се
стига до конфликти - коя фирма е по-добра, коя оферта е по-евтина, трудно се събират пари и реално може да отнеме и
повече време от една година.
В момента няма фиксирана пазарна цена за изготвянето на техническите паспорти, но според Александров средно се
очаква за апартамент от 60 квадрата да бъде в порядъка на 200 лв. Разходите се разделят между живущите в един вход,
като е редно това разпределение да се случи на база големината на тези апартаменти, на база квадратура или на някакъв
друг принцип.
√ Навършват се 148 години от гибелта на Васил Левски
Навършват се 148 години от гибелта на Васил Левски. На 18 февруари е изпълнена смъртната присъда на Апостола на
свободата. През 1873 г. край София е обесен Васил Левски.
Васил Иванов Кунчев (Левски), наричан още Дякона или Апостола, е роден в град Карлово на 18 юли 1837 г. Учи в родния
си град, а след това в Стара Загора. През 1858 г., с помощта на вуйчо си Василий, Левски приема монашество под името
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Игнатий, а година по-късно става дякон. На 3 март 1862 г., под влияние на идеите на Г. С. Раковски, Васил Кунчев заминава
за Сърбия и постъпва в Първа българска легия в Белград, като участва в сраженията за Белградската крепост. В този период
получава прозвището Левски, заради проявената храброст и ловкост. След разпускането на легията Левски се
присъединява към четата на дядо Ильо войвода.
През 1863 г. се прехвърля в Румъния, но след кратък престой се завръща в България. От 1864 до 1866 г. учителства в с.
Войнягово и организира „патриотични дружини" за бъдещото въстание. През 1867 г. Левски е знаменосец на четата на
Панайот Хитов, следващата година заедно с него се връща в Сърбия и постъпва във Втора легия. След разпускането ѝ прави
опит да премине в България с чета, но е заловен от сърбите и затворен в Зайчар. Така неуспехът на четническата тактика
го довежда до идеята, че изходът на национално-освободителната борба е в пренасяне на нейния център в България.
Идеята му се състой в изграждане на революционни комитети вътре в самите български земи, които да се превърнат в
центрове българската революция. Тази идея той изразява най-напред в едно писмо до Панайот Хитов, а след това я прави
достояние и на други дейци от българската революционна емиграция в Румъния. В резултат на 11 декември 1868 г. и на 1
май 1869 г.
Левски предприема две обиколки из страната. За първата си обиколка той получил известна материална подкрепа от
Българското общество в Букурещ, а за втората бил подпомогнат от либералната група „Млада България", която го снабдила
и със специална прокламация на български и турски език, издадена от името на „Привременно правителство в Балкана".
На 26 август се завръща в Букурещ, за да участва в създаването на БРЦК, но тъй като идеите му не са приети от
революционерите в Румъния на 26 май 1870 г. Левски напуска Букурещ и се завръща в България с цел да организира и
изгради мрежа от революционни комитети. Успява да привлече за свои помощници редица революционни дейци като Хр.
Иванов-Големия, Т. Пеев, С. Младенов, отец Матей Преображенски (Миткалото), Ив. Драсов, Ив. АтанасовАрабаджията и
др. Функциите на централен комитет или т. нар. Привременно правителство възлага на Ловешкия комитет. За връзка с
емиграцията в Турну Магуреле е създадено задгранично представителство на ВРО.
Успехите на Левски в изграждането на революционната организация променят отношението на Българския революционен
централен комитет в Букурещ към него. През 1871 г. от Румъния са му изпратени като помощници Ангел Кънчев и Димитър
Общи. С изградената вътре в страната революционна организация Левски застанал изцяло в подкрепа на Любен Каравелов
и неговата борба против привържениците на либералното течение в БРЦК. През втората половина на 1871 г. той изработил
проектопрограма и проектоустав на БРЦК и ги изпратил до революционните комитети за обсъждане и мнение.
По негова инициатива в края на април и началото на май 1872 г. в Букурещ било свикано първото Общо събрание на БРЦК,
на което Левски получава и специално пълномощие за действие в българските земи. Възгледите на Апостола за
изграждане на ВРО и нейните задачи са изложени в изработената от него „Нареда на работниците за освобождението на
българския народ" (1871 г.). В уводната и част е формулирана целта на организацията: „С една обща революция да се
направи коренно преобразование на сегашната държавна деспотско-тиранска система и да се замени с демократска
република (народно управление). На същото това място, което нашите прадеди със силата на оръжието и със своята кръв
(са) откупили, в което днес безчовечно беснеят турските кесаджии и еничари и в което владее правото на силата, да се
издигне храм на истината и прaвата свобода, а турският чорбаджилък да даде място на съгласието, братството и
съвършеното равенство между всички народности. Българи, турци, евреи и др. ще бъдат равноправни във всяко
отношение: било във вяра, било в народност, било в гражданско отношение, било в каквото и да било. Всички ще спадат
под един общ закон, който по вишегласие на всички народности ще се изработи." За всяко отклонение от тази цел
„Наредата" предвиждала смъртно наказание. Останалите ѝ параграфи се отнасят до организационната структура на ВРО,
правата и задълженията на революционните дейци и наказанията за извършените от тях провинения. След като получава
пълномощието от БРЦК.
Васил Левски се завръща в България и продължава по-нататъшното изграждане на ВРО. Основава нови комитети не само
в Северна, но и в Южна България, включително и в Македония. Точно когато дейността му достига своя най-голям размах
на 22 септември 1872 г. в Арабаконашкия проход (дн. Ботевградски проход), Средна Стара планина, въпреки забраната от
негова страна, е ограбена турска пощенска кола. Акцията е организирана от Общи, взети са 125 000 гроша, които трябвало
да бъдат използвани за нуждите на Вътрешната революционна организация. В отговор турските власти предприемат
масови арести на населението в този край, задържани са и голям брой членове на революционните комитети в Тетевен,
Орхание (дн. Ботевград), Етрополе, Ловеч и близките край тях села. Действията на турските власти са улеснени до голяма
степен от признанията, които прави Димитър Общи след залавяне му. Благодарение на тях властта попада и по следите на
В. Левски. За да бъде предпазена от пълно унищожение ВРО, БРЦК иска от Апостола да вдигне въстание в България. Той
обаче отказва, тъй като въпреки постигнатите успехи смята, че подготовката за въстание не е
достатъчна. С риск на живота си Пазарджик Левски се отправил към Ловеч, за да може да прибере и запази архивите на
организацията. След това има намерение да се прехвърли в Румъния. На 26 декември 1872 г. пристига в Къкринското ханче,
откъдето възнамерява да тръгне за Търново и Букурещ. При пътуването от Ловеч до Къкрина е придружаван от Никола
Цветков.
На 27 декември 1872 г. Левски е заловен от турските власти. Първоначално е отведен за разследване в Търново, а след
това е изправен пред специален съд в София. Първият разпит е проведен на 4 януари 1873 г. от комисия начело с Али Саиб
паша. Пред съдиите Апостолът прехвърля цялата вина за дейността на ВРО върху себе си и предотвратява задържането на
други нейни дейци. На 7 януари е организирана очна ставка с Димитър Общи и Атанас Попхинов. На следващия ден за
одобрение специалната комисия изпраща до великия везир в Цариград присъдата на членовете на Революционния
комитет в с. Голям извор, Тетевенско, участвали в обира при Арабаконак.
В края на януари и началото на февруари група комитетски дейци от Чирпанско и Старозагорско замислят план за
освобождаването на Васил Левски. Под ръководството на Атанас Узунов се подготвя чета, която трябва да спре влака за
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Одрин и да освободи Левски. Замисълът не довежда до съществен резултат. Левски е осъден на смърт чрез обесване. Със
специална султанска заповед на Абдул Азис смъртната присъда на Апостола е потвърдена.
Васил Левски се налага като лидер на ВРО, идеолог, организатор и ръководител на българското националноосвободително движение. Далновиден и талантлив организатор, той обобщава опита на революционното движение до
този момент и пръв достига до съзнанието за необходимостта от предварителна подготовка чрез създаването на
революционни комитети и пренасяне на центъра на организирането на националната революция в българските земи.
Убеден демократ, Левски вярвал в силите на българите сами да извоюват своята свобода, защото „който ни освободи, той
ще ни зароби". Проповядва идеята за „свята и чиста република", за общество и държава, в която всички „да бъдат напълно
свободни там, гдето живее българинът - в България, Тракия, Македония".
В цялата страна се организират възпоменателни церемонни, на които ще бъде почетена паметта на Левски. Те ще
продължат и на 19 февруари
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
На живо от Прохода на Републиката - опасен електрически кабел на ТИР паркинг. На кого е?;
Учениците от 5., 10. и 11 клас се връщат в училище. Как ще се гарантира безопасността на децата в клас.
Показваме на живо от Пловдив;
Всяка жилищна сграда с технически паспорт. Как ще бъде направен и колко ще ни струва. Директно от Варна;
Ще получи ли българската армия нова подводница. Гост командирът на военноморските сили контраадмирал
Кирил Михайлов;
Готови ли са от партия КОД за предстоящите парламентарни избори? Гост е лидерът на партията д-р Петър
Москов;
Нова ТВ, „Здравей, България"
Ексклузивно: Разследване на Владислава Тричкова - пациенти от цялата страна обвиняват зъболекар в измами за
десетки хиляди левове;
Вълчица избяга от зоопарка в Хасково - опасно ли е животното;
„На твоя страна" - измамници предлагат дрехи втора ръка като нови в интернет. Как е работила схемата?;
Как 9-годишно момче плава само с платноходка от Поморие до Бургас и се къпе в леденостудените води на
Черно море през зимата. Разказ на Румен Бахов;
След проверката на фаталния инцидент с 16-годишното момче - незаконен ток към незаконен търговски обект.
Къде е отговорността и какво може да бъде наказанието?
√ Преглед на печата
в. 24 часа - Появил се е човекът с най-голямата печалба в историята на тотото;
в. Труд - Токът - убиец пуснат с хвърчаща бележка;
в. Телеграф - Хиляди законни павилиони с кабели убийци;
в. Монитор - Ледените дни напълниха приютите за бездомни;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Фандъкова: ЧЕЗ и район "Триадица" са обслужвали незаконен обект. Защо?;
в. 24 часа - ЧЕЗ: Не сме контролен орган, не ни вменявайте вина;
в. Труд - 39 формации напират за изборите;
в. Труд - МРРБ потвърди измамата с гласовете;
в. Телеграф - Премиерът Борисов на срещата със свещеници и главния мюфтия в МС: Отпускаме пари и за църкви и
джамии;
в. Телеграф - 200 камери ще снимат за минаване на червено;
в. Монитор - МС отпусна 30 млн. лева за още 11 общини;
в. Монитор - Здравният министър съобщи от Враца: Ваксинираме се, където пожелаем, вземаме онлайн час;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Христо Иванов, съпредседател на "Демократична България": "Демократична България" вече е незаобиколим
фактор - налага дневния ред;
в. Труд - Кардиологът д-р Искрен Гарвански пред "Труд": Аритмиите, породени от любов, не са опасни, но не се лекуват;
в. Телеграф - Любомир Михалчев - основател и ръководител на проект GALA AT: Създадохме изкуствен интелект, който
има собствено мнение;
в. Монитор - Мария Минчева, директор на дирекция "Образование" към Столична община: С е-системата за 1 клас
детето ще се класира само в едно училище;
Водещи анализи
в. 24 часа - Вирусът ни върна само 4% назад. И тук има китайска следа;
в. Труд - Диктатът на новия тоталитаризъм;
в. Телеграф - Манталитетът понякога убива;
в. Монитор - Убийствените запетайки на безотговорността.
√ Предстоящи събития в страната на 18 февруари
София
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От 9.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
От 10.00 ч. в Гранитна зала в Министерския съвет ще се проведе брифинг за разпространението на COVID-19 у нас.
От 14.00 часа в зала 4 на Народното събрание ще се проведе брифинг на Централната избирателна комисия.
От 14.30 часа в зала 142 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по взаимодействието с
неправителствените организации и жалбите на гражданите.
От 14.30 часа в зала 248 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по културата и медиите.
От 10.00 часа чрез видеоконферентна връзка ще се състои събитие на тема „Енергийна ефективност на регионите
2021" с участието на евродепутата Ева Майдел, вицепремиерът Томислав Дончев и кметове на областни градове
в Северна България.
От 10.00 ч. в Заседателната зала на ет.3 в сградата на район „Триадица" на ул. „Алабин" №54 ще се проведе
пресконференция с участието на районния кмет Димитър Божилов относно случая със загиналото след токов удар
16-годишно момче.
От 11.00 часа пред параклиса „Св. Пророк Илия" в двора на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението"
ще се проведе церемонията „Пожарникар на годината - 2020 г.".
От 12.00 часа чрез платформата Zoom Meeting ще се проведе пресконференция, посветена на проучване относно
финансирането на дейностите за борбата с наркотиците за периода 2014-2019 г.
От 12.30 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема „COVID-19 - състоянието на икономиката
и програмата на Движение ЗАЕДНО за промяна за спешни мерки за излизане от кризата".
От 16.00 часа в галерията на ул. „Славянска" 2 ще бъде представена изложба на Боряна Пандова.
От 17.00 часа в галерия „Квадрат 500" ще бъде представена изложба с абстрактната живопис на Атанас Парушев.
От 19.30 часа в Нов театър на НДК ще бъде представена постановката „Част от колекция".

***
Бургас
От 10.00 часа в СУ „Константин Петканов" ще гостува френският посланик.
В 16.00 часа пред паметната плоча на улица „Фердинандова" № 63, на ъгъла ѝ с улица „Ивайло", Тракийско
дружество „Странджа" ще отбележи 125 години от учредяването си.
От 19.30 в Културен дом на нефтохимика португалката Патрисия Соарес ще представи балетен спектакъл.
***
Варна
От 16.00 часа в галерията на ул. „Драгоман" 12 ще бъде представена изложбата на бижута „365 преживявания/
365 еxperiences".
***
Велико Търново
От 15.00 часа пред паметника на Васил Левски в Националния военен университет министърът на отбраната
Красимир Каракачанов ще поднесе венци и цветя в знак на почит към живота и безсмъртното дело на Апостола
на свободата.
От 17.30 часа на паметника на Васил Левски ще се състои ритуал по полагане на венци и цветя по повод 148 години
от гибелта на Апостола на свободата.
***
Добрич
От 9.00 часа пред паметника на Васил Левски Духовият оркестър ще изпълнява възрожденски песни по повод 148
години от гибелта на Апостола на свободата.
От 9.30 часа пред паметника на Васил Левски ще се състои церемония по поднасяне на цветя за отбелязване на
148 години от гибелта на Апостола на свободата.
От 10.00 часа пред храм „Св. Георги" ще бъде отслужена панихида по повод 148 години от гибелта на Васил Левски.
От 12.30 часа чрез платформата Google Meet ще се проведе онлайн дискусия на тема „Устойчиви градове и
общности".
От 14.00 часа във фейсбук страницата на Младежкия център ще се състои инициативата
„#YogaTribeYouthCenterDobrich „Какво е пранаяма?".
От 15.00 часа в Регионалната библиотека ще се проведе образователен онлайн урок с презентация и представяне
на дигиталното издание на тефтерчето на Васил Левски.
***
Казанлък
От 10.00 часа в храм „Света Троица" ще бъде отслужена панихида в памет на Васил Левски по повод 148 години
от гибелта на Апостола на свободата.
***
Карлово
От 16.30 часа в зала „В. Караиванов" на Общината ще се състои представяне на филмовата импресия „Апостоле
на моята вяра" по повод 148 години от гибелта на Васил Левски.
От 18.00 часа на пл. „Васил Левски" ще се състои възпоменателна церемония по повод 148 години от гибелта на
Апостола на свободата. Предвижда се и митинг-заря с участието на представителни формирования и военния
духов оркестър на 61-ва Стрямска механизирана бригада.
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***
Ловеч
-

От 16.30 часа в кино „Космос" ще бъде представен филмово-театралният спектакъл „Лъвский скок" по повод 148
години от гибелта на Васил Левски.
От 17.30 часа в храм „Успение Богородично" ще бъде отслужена панихида по повод 148 години от гибелта на
Васил Левски.
От 18.00 часа пред паметника на Васил Левски ще се състои ритуал по полагане на венци и цветя по повод 148
години от гибелта на Апостола на свободата.

***
Пловдив
От 11.00 часа в сградата на РДПБЗН - Пловдив на ул. „Преслав" 33 ще се състои церемония за излъчване на
служителите, които ще представят Дирекцията на националния конкурс „Пожарникар на годината" - 2020 г.
***
Стара Загора
От 9.30 часа в НЧ „Климент Охридски 1858" ще се проведе инициативата „Спомен за Апостола".
От 10.30 часа в храм „Св. Димитър" ще се състои панихида в памет на йеродякон Игнатий по повод 148 години от
гибелта на Апостола на свободата.
От 11.00 часа пред паметника на Васил Левски ще се състои поднасяне на венци и цветя по повод 148 години от
гибелта на Апостола на свободата.
От 19.00 часа в Драматичния театър ще бъде представена постановката „Криворазбраната цивилизация" по Добри
Войников.
От 19.30 часа в Кукления театър ще бъде представена постановката „Страх".
***
Търговище
От 11.00 часа във фейсбук страницата на кмета на Общината д-р Дарин Димитров ще бъде представена
капиталовата програма на Община Търговище за 2021 г.
От 19.00 часа в Драматичния театър ще бъде представена постановката „Лъжата".
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.
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