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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

 
АИКБ 
 
√ ДЪРЖАВАТА ЩЕ ПОКРИВА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ, КОИТО СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕТО СИ ЩЕ РАБОТЯТ В 
БЪЛГАРСКИ КОМПАНИИ 
Предложението е по инициативата на бизнеса и вече е официално обнародвано 
Държавата ще покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с българска компания за 
осигуряване на стаж срещу ангажимент студентът да работи при работодателя след успешното си завършване, а 
възнаграждението, което ще получават младите специалисти ще е над средното за съответното предприятие. 
Предложението е по инициатива на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и беше одобрено с 
последните изменения на Закона за висшето образование. С официалното обнародване през изминалата седмица на 
Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени 
договори с работодател беше даден старт на мярката. 
Една от основните цели на наредбата е да отговори на нуждата от засилване на връзката между висшето образование и 
потребностите на икономиката и обществото чрез стимулиране на обучението във важни за развитието на страната 
специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри. Обнародваният документ урежда условията и редът 
по който ще се заявяват, сключват и прекратяват договорите със студентите и висшите учебни заведения, за пълното или 
частичното възстановяване на средствата от бюджета за финансиране на обучението, както и за възнаграждението и 
минималният срок, през който студента следва да работи при работодателя след завършването си. 
От Министерство на образованието и науката очакват организациите на работодателите на национално равнище да 
координират процеса по набиране заявки от предприятия, които биха желали да бъдат включени в списък на 
предприятията, които имат право да сключват договори със студентите. 
Предвижда се до 31 май 2021 г. министърът на образованието и науката да утвърди Списък със специалностите, за 
обучението на които се осигуряват средства от държавния бюджет за напълно или частично заплащане на разходите за 
обучение по висши училища и брой студенти. Два месеца по-късно (31 юли 2021 г.) Министерски съвет ще приеме Списъка 
с работодателите, които могат да сключват договори със студентите по реда на наредбата. В него ще се посочват още 
специалностите и броят на студентите, за които всеки работодател е заявил готовност за сключване на договор. 
АИКБ апелира предприятията да бъдат максимално активни и да подадат заявка за включване в списъка, като по този 
начин ще се допринесе за решаване на проблема с дефицит на кадри, а от друга страна инвестициите в образованието ще 
се възвърнат в българската икономика. 
Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени 
договори с работодател може да намерите ТУК. 
Заявка за включване в Списък с предложения за определяне на работодатели, които да имат право да сключват 
договори със студентите изтеглете ТУК. 
За повече информация вижте също писмо до членовете на АИКБ и браншовите организации, членуващи в АИКБ, 
относно наредбата. 
 
News.bg 
 
√ Държавата поема обучението на студенти, сключили договор за стаж с българска фирма 
Държавата ще покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с българска компания за 
осигуряване на стаж срещу ангажимент студентът да работи при работодателя след успешното си завършване, 
а възнаграждението, което ще получават младите специалисти ще е над средното за съответното предприятие. 
Предложението е по инициатива на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и беше одобрено с 
последните изменения на Закона за висшето образование. С официалното обнародване през изминалата седмица на 
Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени 
договори с работодател беше даден старт на мярката. 

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=799DB118E7FE1BB2E66CE4AA28ED2A33?idMat=155241
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/01/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.xlsx
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/01/Pismo_AIKB-1.pdf
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Една от основните цели на наредбата е да отговори на нуждата от засилване на връзката между висшето образование и 
потребностите на икономиката и обществото чрез стимулиране на обучението във важни за развитието на страната 
специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри. 
Обнародваният документ урежда условията и редът по който ще се заявяват, сключват и прекратяват договорите със 
студентите и висшите учебни заведения, за пълното или частичното възстановяване на средствата от бюджета за 
финансиране на обучението, както и за възнаграждението и минималният срок, през който студента следва да работи при 
работодателя след завършването си. 
От МОН очакват организациите на работодателите на национално равнище да координират процеса по набиране заявки 
от предприятия, които биха желали да бъдат включени в списък на предприятията, които имат право да сключват договори 
със студентите. 
Предвижда се до 31 май 2021 г. министърът на образованието да утвърди Списък със специалностите, за обучението на 
които се осигуряват средства от държавния бюджет за напълно или частично заплащане на разходите за обучение по 
висши училища и брой студенти. Два месеца по-късно (31 юли 2021 г.) Министерски съвет ще приеме Списъка с 
работодателите, които могат да сключват договори със студентите по реда на наредбата. В него ще се посочват още 
специалностите и броят на студентите, за които всеки работодател е заявил готовност за сключване на договор. 
АИКБ апелира предприятията да бъдат максимално активни и да подадат заявка за включване в списъка, като по този 
начин ще се допринесе за решаване на проблема с дефицит на кадри, а от друга страна инвестициите в образованието ще 
се възвърнат в българската икономика. 
 
Дарик  
 
√ Държавата ще покрива разходите за обучение на студенти, които ще работят в български фирми след завършване  
Държавата ще покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с българска компания за 
осигуряване на стаж срещу ангажимент студентът да работи при работодателя след успешното си завършване, а 
възнаграждението, което ще получават младите специалисти ще е над средното за съответното предприятие. 
Предложението е по инициатива на Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/ и беше одобрено с 
последните изменения на Закона за висшето образование, съобщиха от АИКБ. 
С официалното обнародване през изминалата седмица на Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането 
на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател беше даден старт на мярката. Една от 
основните цели на наредбата е да отговори на нуждата от засилване на връзката между висшето образование и 
потребностите на икономиката и обществото чрез стимулиране на обучението във важни за развитието на страната 
специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри. Обнародваният документ урежда условията и реда, 
по които ще се заявяват, сключват и прекратяват договорите със студентите и висшите учебни заведения, за пълното или 
частичното възстановяване на средствата от бюджета за финансиране на обучението, както и за възнаграждението и за 
минималния срок, през който студента следва да работи при работодателя след завършването си. 
От Министерство на образованието и науката очакват организациите на работодателите на национално равнище да 
координират процеса по набиране на заявки от предприятия, които биха желали да бъдат включени в списък на 
предприятията, които имат право да сключват договори със студентите. Предвижда се до 31 май 2021 г. министърът на 
образованието и науката да утвърди Списък със специалностите, за обучението на които се осигуряват средства от 
държавния бюджет за напълно или частично заплащане на разходите за обучение по висши училища и брой студенти. Два 
месеца по-късно /31 юли 2021 г./ Министерският съвет ще приеме Списъка с работодателите, които могат да сключват 
договори със студентите по реда на наредбата. В него ще се посочват още специалностите и броят на студентите, за които 
всеки работодател е заявил готовност за сключване на договор. 
АИКБ апелира предприятията да бъдат максимално активни и да подадат заявка за включване в списъка, като по този 
начин ще се допринесе за решаване на проблема с дефицит на кадри, а от друга страна инвестициите в образованието ще 
се възвърнат в българската икономика. 
 
Vesti.bg 
 
√ Държавата ще плаща следването на студенти, които ще работят в български компании 
Една от основните цели на наредбата е да отговори на нуждата от засилване на връзката между висшето 
образование и потребностите на икономиката и обществото  
Държавата ще покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с българска компания за 
осигуряване на стаж срещу ангажимент студентът да работи при работодателя след успешното си завършване, а 
възнаграждението, което ще получават младите специалисти ще е над средното за съответното предприятие. 
Предложението е по инициатива на Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/ и беше одобрено с 
последните изменения на Закона за висшето образование, съобщиха от АИКБ. 
С официалното обнародване през изминалата седмица на Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането 
на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател беше даден старт на мярката. Една от 
основните цели на наредбата е да отговори на нуждата от засилване на връзката между висшето образование и 
потребностите на икономиката и обществото чрез стимулиране на обучението във важни за развитието на страната 
специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри. 
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Наредбата урежда условията и реда, по които ще се заявяват, сключват и прекратяват договорите със студентите и висшите 
учебни заведения, за пълното или частичното възстановяване на средствата от бюджета за финансиране на обучението, 
както и за възнаграждението и за минималния срок, през който студента следва да работи при работодателя след 
завършването си. 
От Министерство на образованието и науката очакват организациите на работодателите на национално равнище да 
координират процеса по набиране на заявки от предприятия, които биха желали да бъдат включени в списък на 
предприятията, които имат право да сключват договори със студентите. 
Предвижда се до 31 май 2021 г. министърът на образованието и науката да утвърди Списък със специалностите, за 
обучението на които се осигуряват средства от държавния бюджет за напълно или частично заплащане на разходите за 
обучение по висши училища и брой студенти. Два месеца по-късно /31 юли 2021 г./ Министерският съвет ще приеме 
Списъка с работодателите, които могат да сключват договори със студентите по реда на наредбата. В него ще се посочват 
още специалностите и броят на студентите, за които всеки работодател е заявил готовност за сключване на договор. 
АИКБ апелира предприятията да бъдат максимално активни и да подадат заявка за включване в списъка, като по този 
начин ще се допринесе за решаване на проблема с дефицит на кадри, а от друга страна инвестициите в образованието ще 
се възвърнат в българската икономика. 
 
Икономически живот 
 
√ Търсят бизнеси с дефицит на кадри за сключване на договори със студенти  
Министърът на образованието изпрати писмо до работодателските организации във връзка с приетото постановление от 
МС, осигуряващо заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател. 
Припомняме, студентите, сключили такъв договор, не заплащат или плащат частично такси за обучението си, по време на 
което следва да провеждат стаж при съответния работодател по определената специалност. След завършване на 
образованието си, те следва да работят минимум 5 години при въпросния работодател, със заплата не по-малко от 
средната основна за предприятието. 
Министърът иска от бизнеса предложения за работодатели от важни за икономическото развитие на страната сектори с 
дефицит на кадри, които имат право да сключват договори със студентите в съответствие с изискванията на издадената 
Наредба. 
На базата на тази информация просветният министър до 31 май се очаква да утвърди списък със специалностите, за чието 
обучение се отпускат средства от държавния бюджет за поемане на таксите на студентите по тях. 
Създадена е специална заявителна форма, която предприятията могат да попълнят, ако имат интерес и отговарят на 
условията, уточняват от АИКБ. 
 
Business.dir.bg 
 
√ Държавата ще плаща обучението на студенти, след завършването ще работят в български компании 
До 31 май министърът на образованието трябва да утвърди списък със специалностите, за които ще се осигуряват 
средства от държавния бюджет - напълно или частично  
Държавата ще покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с българска компания за 
осигуряване на стаж срещу ангажимент студентът да работи при работодателя след успешното си завършване, а 
възнаграждението, което ще получават младите специалисти ще е над средното за съответното предприятие. 
Предложението е по инициатива на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и беше одобрено с 
последните изменения на Закона за висшето образование, съобщиха от организацията. 
С официалното обнародване през изминалата седмица на Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането 
на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател беше даден старт на мярката. Една от 
основните цели на наредбата е да отговори на нуждата от засилване на връзката между висшето образование и 
потребностите на икономиката и обществото чрез стимулиране на обучението във важни за развитието на страната 
специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри. Обнародваният документ урежда условията и реда, 
по които ще се заявяват, сключват и прекратяват договорите със студентите и висшите учебни заведения, за пълното или 
частичното възстановяване на средствата от бюджета за финансиране на обучението, както и за възнаграждението и за 
минималния срок, през който студента следва да работи при работодателя след завършването си. 
От Министерство на образованието и науката очакват организациите на работодателите на национално равнище да 
координират процеса по набиране на заявки от предприятия, които биха желали да бъдат включени в списък на 
предприятията, които имат право да сключват договори със студентите. Предвижда се до 31 май 2021 г. министърът на 
образованието и науката да утвърди Списък със специалностите, за обучението на които се осигуряват средства от 
държавния бюджет за напълно или частично заплащане на разходите за обучение по висши училища и брой студенти. Два 
месеца по-късно (31 юли 2021 г.) Министерският съвет ще приеме Списъка с работодателите, които могат да сключват 
договори със студентите по реда на наредбата. В него ще се посочват още специалностите и броят на студентите, за които 
всеки работодател е заявил готовност за сключване на договор. 
АИКБ апелира предприятията да бъдат максимално активни и да подадат заявка за включване в списъка, като по този 
начин ще се допринесе за решаване на проблема с дефицит на кадри, а от друга страна инвестициите в образованието ще 
се възвърнат в българската икономика. 
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НОВА ТВ 
 
√ НОВИ ПРАВИЛА ПРИ ХОУМОФИС: Изключваме телефона и компютъра след края на работния ден  
От началото на пандемията работата от вкъщи се е увеличила с 30 % 
Край на изискването да сме с включени телефони и компютри след работа. Европейският парламент иска закон, който да 
регулира хоумофиса. А целта е ясно да се разграничи професионалният от личния живот, особено сега, когато заради 
пандемията все повече хора работят от вкъщи. 
От началото на пандемията заради COVID-19 не малка част от офисите останаха празни, а работата от вкъщи се е увеличила 
с 30 %. Една трета от служителите - всеки ден се налага да работят и в часовете за почивка.  Въпреки че помогна на много 
хора да запазят работните си места, хоумофисът  доведе и до ситуация да сме „винаги на линия”. А това би провокирало 
стрес, тревожност и депресия сред служителите. 
Затова Брюксел готви нови правила, които ясно да регламентират условията на труд, работно време и време за почивка. 
Вече близо година работното място за Петя Павлова е домът й. Като служител в международна компания за подбор на 
персонал сменя срещите на живо с онлайн интервюта с кандидати, с бюрото в офиса с дивана вкъщи. 
“Аз съм оптимизирала максимално времето си, не губя време за пътуване до офиса, доста по-гъвкава съм при 
провеждането на интервютата”, твърди Петя Павлова, експерт по подбор на персонал. 
Бързо след плюсовете обаче идват и минусите. Тъй като често времето за почивка се смесва с работните задачи, а 
ангажиментите не свършват с 8-я час зад монитора на лаптопа.  
„Продължават да звънят телефони, да идват имейли. За мен е важно да се спазва работното време и да се осигурява този 
баланс между работа и личен живот”, посочва тя. 
Така, неусетно, работният ден се удължава, служебните разговори стават денонощни, а „да си на повикване” се превръща 
в новата норма, показват последните проучвания на трудовия пазар. 
„Работният ден е удължен за средностатистическия служител в офис с 8,2 % - което води до близо 48,5 минути повече 
работно време на ден. Така че границата вече е размита – губим реалност кога започва работният ден и кога свършва”, 
твърди финансовият консултант  Явор Костов. 
„Случва се доста често хората да си вдигат телефона по време на обедната си почивка, да забравят да си вземат дори 
почивка, особено когато задачите са много”, посочва Розалия Стоилова,  HR експерт. 
Претоварването с работа води до редица рискове за здравето, отчитат експертите. 
Според работодателите за натоварване не може да се говори, тъй като всеки служител, който работи от дома си, е 
предварително инструктиран кога започва и свършва работното му време. 
Има си фиксирано работно време и след него работникът не би трябвало да отговаря на телефонни обаждания и имейли, 
освен ако това не е уточнено предварително с работодателя как това ще бъде заплатено, заяви Милена Ангелова, главен 
секретар на АИКБ. 
Подробностите гледайте във видеото. 
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√ Марияна Николова: Заетостта в зимните курорти е повишена 
През идващата седмица се очаква повишен интерес и ръст на резервациите, което се потвърждава от данните на 
всички зимни курорти, посочва министърът на туризма  
Зимните курорти са предпочитана дестинация за българите през почивните дни. Много семейства и деца избират да 
пътуват към планините и да практикуват ски спортове, заяви вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова по 
време на посещение в Боровец.  
Николова посочи още, че редовните инспекции доказват, че обектите работят спрямо въведените и утвърдени правила от 
Министерството на туризма още през октомври. И припомни, че подготовката за зимните месеци започна още през лятото, 
като бяха проведени редица срещи с представителите на бизнеса, съобщават от пресцентъра на ресорното министерство.  
През идващата седмица се очаква повишен интерес и ръст на резервациите, което се потвърждава от данните на всички 
зимни курорти - Боровец, Банско, Пампорово и Витоша, информира министър Николова. 
По думите ѝ причината е междусрочната ваканция на децата, която родителите често използват като възможност да слеят 
няколко дни заедно с почивните, за да изкарат повече време сред природата на чист въздух. В допълнение ръководства 
на курортите посочват, че положителен ефект оказва и падналото количество сняг в последните дни, което подобрява и 
разширява възможностите за практикуване на различни видове зимни спортове, уточни още вицепремиерът. 

https://nova.bg/news/view/2021/02/01/313805/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BD/
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Във връзка с повишения интерес към планините, Министерството на туризма призовава туристите да карат само в 
маркираните трасета, за да се избегнат нежелани инциденти. 
По време на обиколката си в региона Марияна Николова провери и места за настаняване и СПА центрове за спазване на 
противоепидемичните мерки. В село Белчин министърът установи, че в района има много гости и заетостта на спа 
комплексите е добра. 
 
√ Пандемията сви годишната печалба на банките у нас с над 51% 
В сравнение със септември пада делът на необслужвани кредити от 3,164 млрд. лева до 3,061 млрд. лева в края на 
декември, отчете БНБ 
Печалбата на българската банкова система в края на миналата година е 815 млн. лева, което е с 51,4% (860 млн. лева) по-
малко в сравнение с 2019 година, показва банковата статистика. Спадът се дължи на извънредната ситуация заради 
коронавируса при по-слаба икономическа активност. 
Намалението на печалбата идва и от разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива 
стойност в печалбата или загубата. Към 31 декември те са на стойност 876 млн. лв., с 445 млн. лв. (103,4%) повече от 
отчетените година по-рано. 
Общата сума на балансовите активи на банковата система в края на 2020 г. е 124 млрд. лева, с 4,8 млрд. лева (4%) повече 
от отчетената в края на септември. 
Делът в активите на парите, паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане в края на миналата 
година е 21,9%, портфейлите с ценни книжа заемат 14,6%, а кредитите и авансите – 58,9%. 
Активите на петте най-големи банки представляват 66,6% от баланса на системата. 
Ликвидният буфер към 31 декември е 36,2 млрд. лв., като в периода от октомври до декември нараства с 11,8%. 
Нетните изходящи ликвидни потоци в края на периода са 13 млрд. лева и се увеличават през тримесечието със 7,7%. 
Отношението на ликвидно покритие е 279% (при 268,7% в края на септември 2020 г.). 
В централната банка изчисляват, че брутните кредити и аванси на тримесечна база се увеличават с 1,3% (949 млн. лв.) до 
76,7 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции обаче намаляват с 3,7% (273 млн. лв.) до 7,2 млрд. лв. 
Брутният кредитен портфейл на банковата система в края на миналата година нараства с 1,8% (1,2 млрд. лв.) до 69,5 млрд. 
лв. Наблюдава се увеличение при заемите за бизнеса – с 2,8% (1 млрд. лева), и за домакинствата – с 1,5% (392 млн. лв.). 
Намаление е отчетено при кредитите за сектор Държавно управление – със 17,6% (192 млн. лв.), и за други финансови 
предприятия – с 0,4% (19 млн. лв.). 
БНБ отчита, че в края на 2020 година брутните необслужвани кредити и аванси възлизат на 5,711 млрд. лв. (при 5,895 млрд. 
лв. в края на септември), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7,45% (при 7,78% в края на септември). 
При представяне на показателя в широкия обхват (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на 
виждане) делът на брутните необслужвани кредити и аванси в края на тримесечието е 5,65% (при 6,06% в края на 
септември). 
Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на обезценката, присъща за тази 
класификационна категория) е 3,061 млрд. лв. (при 3,164 млрд. лв. в края на септември), а делът ѝ в общата нетна стойност 
на кредитите и авансите е 4,19% (при 4,39% в края на третото тримесечие). 
Депозитите в банковата система се увеличават през четвъртото тримесечие на миналата година с 4,5% (4,6 млрд. лв.) до 
105,7 млрд. лв. Ръстът на спестяванията на домакинствата е  – с 4,5% (2,7 млрд. лв.), на фирмите – с 3,6% (1,1 млрд. лв.), на 
кредитни институции – с 11,2% (508 млн. лв.), а на сектор Държавно управление – с 12,2% (329 млн. лв.). Намаление има в 
депозитите от други финансови предприятия – с 1,8% (60 млн. лв.). 
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на декември е 15,4 млрд. лв. – с 1,6% (240 млн. лв.) повече 
спрямо края на септември. През тримесечието се увеличават внесеният капитал, натрупаният друг всеобхватен доход и 
печалбата. 
В централната банка отчитат, че по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им 
дружества – финансови институции, към 31 декември са подадени 108 211 искания с брутна балансова стойност на 
задълженията 8,760 млрд. лв., като одобрените са 89 478 броя с общ брутен размер 8,074 млрд. лв. 
Предприятията са внесли 13 506 искания за 6,819 млрд. лв., от които одобрените към края на декември са 12 354 броя за 
6,365 млрд. лв. Домакинствата са подали 94 705 искания за отсрочване на задължения на стойност 1,940 млрд. лв., от които 
са одобрени 77 124 броя за 1,709 млрд. лв. 
Спрямо 30 ноември 2020 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства се увеличава с 3294, а 
брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, намалява със 149 млн. лв. 
 
√ Решенията на ТЕЛК и НЕЛК се удължават до 30 юли 
Ползвателите на личен асистент, чиито експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК изтичат преди 30 април, ще продължат 
да ползват услугата при същите условия  
Решенията на ТЕЛК и НЕЛК, които изтичат преди 30 април, ще действат до 30 юли. 
Това съобщиха от МТСП, след като извънредната епидемична обстановка бе удължена до края на април. 
Служебно е удължен срокът на издадените направления за включване в механизма за лична помощ, както и изготвените 
индивидуални оценки. 
Ползвателите на личен асистент, чиито експертни решения на ТЕЛК или НЕЛК изтичат преди 30 април, ще продължат да 
ползват услугата при същите условия. 



 

6 

 

От министерството напомнят, че ако има насрочена дата за освидетелстване или преосвидетелстване от комисиите е 
необходимо гражданите да се явяват лично.  
 
В. Монитор 
 
√ За януари 2021 г.: МФ очаква 405 млн. лв. превишение на приходите над разходите по КФП 
На база на предварителни данни и оценки за месец януари 2021 г. се очаква бюджетното салдо по консолидираната 
фискална програма (КФП) да бъде положително в размер на 405 млн. лв. (0,3 % от прогнозния БВП). За сравнение, за януари 
2020 г. бе отчетено превишение на приходите над разходите в размер на 878,6 млн. лв., прогнозират от финансовото 
министерство. 
Приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2021 г. намаляват незначително спрямо отчетените за същия месец 
на предходната година (с около 2,7 на сто), докато при разходите се отчита нарастване, свързано главно с предприетите 
социално-икономически мерки за преодоляване на негативните ефекти от пандемията от COIVID-19 и по-високи разходи 
за социални плащания (основно в частта за пенсии), разходи за персонал и други. 
Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки: 
Приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 3 675 млн. лв. (7,7 % от 
годишния разчет) и се свиват с 2,7 на сто спрямо отчетените за яниуари 2020 година. Данъчните и неданъчните 
постъпления по КФП намаляват номинално спрямо януари 2020 г. със 131,4 млн. лева., докато постъпленията в частта на 
помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват с 31,2 млн. лева. 
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 
2021 г. са в размер на 3 270 млн. лв., което е 6,2 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за януари 2020 г. 
бяха в размер на 2 895,9 млн. лева. 
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.01.2021 г. от централния бюджет, възлиза на 
165,5 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на 
ЕС. 
Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на 
консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на 
първостепенните разпоредители с бюджет за януари 2021 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на 
Министерството на финансите в края на месец февруари 2021 година. 
 
√ Икономическият министър: Автомобилен гигант с интерес към България 
Интерес за инвестиция у нас е направил автомобилен гигант. Това разкри министърът на икономиката Лъчезар Борисов. 
Международен консултант е направил запитване за инвестиция в автомобилния бранш. Запитването е направено към 
зам.-министъра Стамен Янев, но консултантите не разкриват веднага клиентите си. 
"95% от инвеститорите в България са готови да реинвестират. Оставаме в играта на по-сериозните инвестиционни 
интереси, като е възможно това да е от автомобилната индустрия", изтъкна министърът на икономиката в ефира на NOVA 
News. 
За миналата година сме издали 34 сертифицирати на стойност 1 милиард лева, по данни на БНБ направени са вложения 
за около 840 млн. лева и то в годината на пандемията, каза Борисов. Сертификации за 40 млн. са издадени през януари, 
още 270 млн. Лева се очакват за следващите месеци. 
Трябва да продължим мерките към бизнеса за компенсации. Ние непрекъснато сме в контакт с министъра на 
здравеопазването и браншовите организации, ако има промяна в позицията за по-ранно отваряне, това ще стане ясно, 
заяви Борисов. 8,86 милиона лева вече са разплатени към 41 000 фирми от бранша за декември. 
Досега от двете министерства – икономиката и социалното, са изплатени над 1,5 милиарда лева, а около 440 милиона лева 
са в процес на разплащане.  
"Нивото на безработицата е под 7% през изминалата година, сега е 7%, като това е едно от постиженията на 
правителството, имайки предвид какво е положението в останалите европейски страни", сравни Лъчезар Борисов. 
По отношение на ресторантьорите той заяви, че са имали среща с бранша преди дни, на която са се разбрали, че ако 
обстановката не предполага да са отворени пред 1 март, помощта към тях ще бъде продължена. 
Той увери, че банковият сектор стои изключително добре, с намалени печалби, но стабилни и ще използват печалбите си 
за резерв. 
"България приложи най-либералните мерки. Зимният туризъм работи, дори и с ограничения, докато в много страни в 
Европа това не е факт", заяви още Борисов. 
 
БНР 
 
√ Радев с пресконференция по повод четвъртата годишнина от встъпването си в длъжност 
Президентът Румен Радев ще даде пресконференция по повод четвъртата годишнина от встъпването си в длъжност. 
Събитието е насрочено за 10 часа в Гербовата зала на „Дондуков“2 и ще се излъчва в профила на държавния глава във 
Фейсбук. 
Румен Радев и Илияна Йотова встъпиха в длъжност като президент и вицепрезидент на 22 януари 2017 година.  
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√ Над 2 200 са регистрираните свлачища у нас 
Над 2 200 са регистрираните свлачища в страната, от които 990 са активните, съобщи пресцентърът на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, като цитира зам.-министър Николай Нанков. 
Само този месец има над 50 новообразувани, а причините са климатичните явления, свързани с високите температурни 
амплитуди, преовлажняване на почвите и скалните масиви. 
В момента се извършват само аварийни укрепвания, а трайно и дългосрочно свлачища се укрепват в летните и есенните 
месеци. 
Пресцентърът на регионалното министерство уточнява, че на свлачището по пътя за Рилския манастир предстои да започне 
втори етап от укрепителните дейности. 
 
√ Фонд „Земеделие” приема проекти за инвестиции в лозаро-винарския сектор 
От днес Фонд „Земеделие” започва да приема проекти по мярката за инвестиции в предприятия от лозаро-винарския 
сектор. Общият бюджет по мярката е над 34 млн лв., а максималната стойност на един проект не трябва да надхвърля 
левовата равностойност на 800 000 евро. 
Финансовата помощ цели да адаптира винарските предприятия към изискванията на пазара и да повиши 
конкурентоспособността им. Допустими са инвестициите за нови съоръжения за производство на вино, както и строителни 
работи по изграждане на сгради. Таванът за финансиране на един проект е до 800 хиляди евро, а за целия период на 
националната програма за подпомагане на сектора един кандидат не може да получи повече от 2 млн. евро.  
От фонда напомнят на кандидатите, че трябва да имат предварително записан час за подаването на проекта, за да се 
спазват противоепидемичните мерки.   
 
√ Тютюнопроизводители поискаха финансово подпомагане заради пандемията 
Тютюнопроизводители поискаха да бъдат включени в мерките за финансово подпомагане заради пандемията от Covid-19. 
Те твърдят, че също са засегнати от кризата и трябва да се възползват от държавна помощ, както работещите във фирми и 
институции.  
Искането е парите да бъдат отпуснати по програмата de minimis.  
Стопаните търпят загуби и заради ниските, според тях, изкупни цени на тютюна от реколта 2020. Те смятат, че тази 
тенденция е една от водещите причини в последните години за отказ на производителите да отглеждат тютюн и да търсят 
същото препитание, но в съседна Гърция. 
 
√ Няма консенсус за членството на България в ОИСР 
Covid-19 прекъсна впечатляващия икономически напредък на България, посочва в свой доклад организацията 
Все още няма консенсус по молбата на България за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР), съобщи генералният ѝ секретар Анхел Гурия. По думите му в следващите седмици ще има нов опит за промяна на 
ситуацията. Организацията представи икономическия преглед на страната ни, като поздрави България за добрите 
макроикономически показатели и предупреди, че пандемията от Covid-19 е подчертала необходимостта за по-решителни 
реформи в редица сектори. 
"За съжаление, както и останалата част от света, България бе сериозно ударена от пандемията от Covid-19. Икономическите 
последици от шока са значителни, но добрата фискална позиция на страната позволи смел отговор на кризата и 
правителствената схема за подпомагане на заетостта предпази много хора от безработица", заяви Гурия. 
Пандемията от Covid-19 прекъсна впечатляващия икономически напредък на България. Това е записано във втория 
икономически преглед на страната ни, извършен от експерти от Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие. На официалното онлайн събитие бе представен докладът в „присъствието” на премиера Бойко Борисов и Анхел 
Гурия. 
Ножицата между бедни и богати се разтваря сериозно и България, както на много други места, става ясно от черновата на 
доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, с която националното радио разполага. В нея се 
посочва необходимостта от по-добра бизнес среда, като акцентът пада върху по-малко регулации и по-ясна нормативна 
уредба. Усилията в борбата с корупцията и престъпността трябва да продължат, категорични са експертите. 
"В Организацията за икономическо сътрудничество и развитие приветстваме правителствения план за намаляване на 
бедността и свиване на ножицата между доходите до 2030 година. И бедността, и неравенството в доходите са високи в 
България в сравнение със страните – членки на нашата организация. Постигането на тези две цели ще изисква единен 
подход в подобряването на образованието, подкрепа на заетостта и подсилване на системата за облагане на доходите. 
Също така, за да бъдат постигнати тези цели, е необходимо да се преодолеят разликите между регионите, като 
положението е най-сериозно в Северозападна България", заяви Гурия. 
Детайлно е разгледан въпросът за малцинствените групи, като е изведено заключението, че 1/10 от населението у нас е от 
ромски произход, но то живее в изолирани квартали. Друг важен акцент е върху необходимостта от подобряване на 
квалификацията и важни реформи в образованието, а като аргумент е посочено, че българските ученици имат среден общ 
резултат в изследването PISA. Covid кризата засегна сериозно пазара на труда, най-вече заетостта при мъжете и младежите, 
смятат анализаторите и посочват, че правителствените схеми за запазването ѝ са ограничили негативния ефект, но са 
необходими още усилия за възстановяването на предкризисните нива. 

https://www.oecd.org/economy/bulgaria-economic-snapshot
https://www.oecd.org/economy/bulgaria-economic-snapshot
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В икономически план – организацията очаква икономиката ни да отбележи ръст тази година от 3,3 на сто, а безработицата 
да остане над шест процента. Инфлацията ще бъде 1,4 на сто, а бюджетният дефицит 4,5 % от брутния вътрешен продукт. 
Иновациите, транспортната, енергийната и цифровата инфраструктура са от ключов приоритет за развитието на 
икономиката, която трябва да премине в по-екологични норми и да се откаже от високо въглеродните производства, 
заключават експертите от организацията. 
От своя страна премиерът Бойко Борисов подчерта, че фискалната и макроикономическа стабилност винаги са били 
ключови в неговите правителства. Ако не ни бе ударила кризата от Covid-19, реформите в страната щяха да се провеждат 
по-бързо, категоричен бе Борисов. 
 
 
 
 

Макроикономически прогнози на ОИСР за България 

 
Вторият икономически преглед на ОИСР за България може да видите тук. 
 
√ Кристалина Георгиева: Достъпът до ваксини е основен източник на несигурност за прогнозата на МВФ за 2021 г. 
Достъпът до ваксини и тяхната ефективност са основни източници на несигурност по отношение до прогнозата за 2021 г. 
на Международния валутен фонд (МВФ), заяви управляващият директор на организацията Кристалина Георгиева. 
В ексклузивно интервю за Китайската централна телевизия (CCTV) в четвъртък Кристалина Георгиева заяви, че пандемията 
Covid-19 се ускорява в много страни и несигурността е необичайно висока: 
„Достъпът до ваксини и тяхната ефективност са основен източник на несигурност за нашата прогноза за 2021 г. Ако светът 
действа бързо и ваксините са ефективни, може дори да бъдат надминати предвижданията ни за 2021-а. Но ако случаят не 
е такъв,  тази положителна прогноза може да не се сбъдне“. 
МВФ прогнозира, че световната икономика ще нарасне с 5,5% през 2021 г., с 0,3 процентни пункта над прогнозата от 
октомври, припомня Ройтерс. 
„Виждаме голяма доза несигурност за 2021 г. Защо? Защото състезанието между мутиращ вирус и ваксини все още не е 
приключило и защото има неравномерност във възстановяването. 150 държави няма да достигнат предпандемичното си 
ниво през 2021 г., а 110 все още няма да достигнат предпандемично ниво дори през 2022 г. И докато средната прогноза е 
5,5, има части от света, които са по-назад“, каза още Кристалина Георгиева. 
 
БНТ 
 
√ Заличиха партия "Атака" от коалиция "Обединени патриоти"  
Централната избирателна комисия (ЦИК) извърши промени в състава и наименованието на коалиция "Обединени 
патриоти". От състава на коалицията се заличава партия "Атака" и наименованието вече е коалиция "Обединени патриоти 
- НФСБ и ВМРО". 
Решението е прието след заявление от Красимир Каракачанов, съобщават в официалния сайт на ЦИК. 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 
тридневен срок от обявяването му. Партия "Атака" ще обжалва пред съда решението на ЦИК. 
 
 
 
 

https://www.oecd.org/economy/bulgaria-economic-snapshot/
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√ Мярката "Запази ме" продължава и през февруари  
Вчера изтече срокът за изплащане на парите по мярката "Запази ме". От сумата 24 лева на ден могат да се възползват 
работниците от временно затворените бизнеси, заради ковид мерките. При някои работници обаче имаше и леко 
забавяне. 
Сметки, консумативи, наеми - разходите за ресторантьорите не спират, приходите обаче не са същите. Разчитат на помощта 
от държавата. 
Марин Владиков е партньор в собствеността на два ресторанта в Пловдив. 22 от служителите на двете фирми са 
кандидатствали за мярката "Запази ме". До момента само от едната фирма са получили обезщетения за ноември и за 
декември. Останалите 11 не са получили нищо, макар документите да са подадени в един и същи ден. 
Цялата ни фирма все още не е взела дори първите 24 лв, така че те не се справят. Разчитахме на правителството и на 
програмата "Запази ме", казва Мария Богданова, управител на ресторант. 
Един и същи счетоводител, едни и същи условия, едни и същи правила, едните са получили средства, други все още не са, 
чакаме разяснения, подали сме въпроси, казва Марин Владиков, съсобственик на ресторант в Пловдив. 
От началото на пандемията Мая Кръстева променя позицията си в ресторанта няколко пъти. Сега е назначена на длъжност 
офис мениджър. За декември получава 480 лева, а справянето в живота граничи с невъзможното. 
Ние сме на квартира, плащаме наем, платихме наема и сметките и всичко свърши. Оцеляваме благодарение на 
финансите на моя съпруг, казва Мая Кръстева, служител в ресторанта. 
Подобна е ситуацията и в Русе. Милен Иванов е собственик на кафе-бар. Претърпял е 100% загуби. В бизнеса е от 10 години. 
Изпратил е в неплатен отпуск четирима служители и се е възползвал от мярката "Запази ме". 
Има цели семейства, които са в този бранш и са крайно без никакви доходи от месеци и много от тях са млади хора, 
които са на квартира и с 480 лева не мисля, че изобщо може да става въпрос дори за преживяване, смята Милен. 
Ресторантьорите в Русе смятат системата на подпомагане от държавата за мудна. 
От социалното министерство заявиха, че до момента са подадени 45 000 заявления за помощ по мярката "Запази ме". 
Малко над 41 000 са получили пари за ноември и декември. 
Решението парите да се изплащат директно на служителите отнема повече време за обработка на документите. Според 
социалния министър - грешки в данните или объркани банкови сметки са причина за забавяне в преводите. 
Иначе - от началото на тази година мярката беше променена - размерът на обезщетението вече не е 24 лева, а 75% от 
осигурителния доход. При тези нови условия плащанията ще започнат през февруари. 
 
√ Влиза в сила удължената епидемична обстановка у нас до 30 април  
Извънредната епидемична обстановка у нас се удължава до 30 април, мерките обаче поетапно ще бъдат разхлабвани.  
От днес влиза в сила удължаване на епидемичната обстановка в страната до края на април. Заедно с това влизат в сила и 
освобождаване от някои забрани. Фитнесите отварят, но при 50% от капацитета си. Кината и залите за танци също отварят 
врати, но при намален капацитет. 
 

 
 
децата под 18 години обаче могат да влизат само с придружител. Намалено е и работното им време. 
Остават задължителни маските на обществени места, включително и в градския транспорт, както и на открито при 
струпване на хора. Шлемове и шалове са забранени. 
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От Сдружението на заведенията заявиха в отворено писмо, че се отказват от протестното отваряне на ресторантите. Те 
обаче продължават да настояват, че няма, според тях, медицински аргументи за взетите решения - ресторантите извън 
хотелите да останат затворени. 
 
√ Какъв ще е резултатът от разхлабване на мерките?  
Днес отварят врати магазините в моловете и фитнесите. Мерките за дезинфекция са достатъчни според зам.-председателя 
на Националната пациентска организация Виктор Паскалев. 
"Не само моловете трябва да вземат мерки, трябва да се вземат мерки и от хората, които посещават молове. Те 
трябва да носят маски, защото така защитаваме човека срещу нас, за да се защитим ние", подчерта той. 
"Трябва да носим маски, за да има превантивност", допълни още Виктор Паскалев. 
"Основният проблем в тази ситуация се състои в това, че противоепидемичните мерки са въпрос на експертиза, 
решават се от специалистите, епидемиолозите и са свързани с развитието на епидемията и доказателствата, 
които имаме за нейното разпространение. Докато икономическите мерки са въпрос на политика и те трябва да са 
насочени към всички уязвими групи, така че да се постигне един баланс между ограниченията и компенсациите за 
хората, които най-много са пострадали", отбеляза Мария Шаркова, адвокат по медицинско право. 
Основният конфликт е между хората, пострадали икономически от ограниченията, които обвиняват за несгодите си 
епидемичните ограничения в тази ситуация. При адекватни икономически мерки и компенсации не би следвало да има 
конфликт между противоепидемичните мерки и между хората, на които те се отразяват върху работата. 
Адвокат Шаркова подчерта, че не винаги, когато ограничават наши права, това е нарушение. Във всеки отделен случай има 
критерии, по които се преценява дали има нарушение. Правилата трябва да са законово установени, да бъдат правилно 
изготвени и ясно написани и да пропорционални - да съответстват на целта, която се търси. 
Ако беше изчакано да бъдат разхлабени мерките едва след масово ваксиниране, това би отнело доста време и би създало 
напрежение, коментира Виктор Паскалев. 
 
√ Фоторегистър ще дава възможност на граждани да информират за незаконна сеч  
Нова мярка повишава прозрачността като дава възможност и граждани да участват за намаляване незаконната сеч 
в горите. До две седмици предстои въвеждане на фоторегистър, благодарение на който всеки може заснема и да 
качва снимки на камиони с дървесина и така да проверява дали са легални. 
За последната година горските служители са съставили близо 10 000 акта, 90% от които са свързани с незаконна сеч - сочат 
данни на Изпълнителната агенция по горите. За бракониерите няма почивен ден, затова се възлага много на включването 
и на граждани в контрола в горите. 
"С тази мярка, с тази отчетност и прозрачност ние ще разграничим камионите, които превозват законно добита дървесина 
със законни документи и тези, които са с незаконна дървесина и без документи", каза инж. Александър Дунчев, началник 
отдел в Югозападно държавно предприятие. 
Как да използваме фоторегистъра? 
Първата стъпка е да заснемем с мобилния си телефон камион, който превозва дървесина. Ако качим снимката в публичния 
сайт, веднага може да се разбере дали дървесината е законна или не, тъй като още при издаването на превозния билет 
горските служители вече са направили подобна снимка с точно определено място и час на тръгване на камиона. 
"Ние прикачваме снимка, която е актуална заедно към превозния билет и ги свързваме двете. И всеки гражданин винаги 
може да види и да ни провери като има съмнения за злоупотреби", каза инженер Павел Мичев, старши лесничей в 
Държавно горско стопанство-София. 
"Ето сега, този камион, който сме заснели току-що на магистралата, фото регистърът автоматично разчита неговия 
регистрационен номер и ние можем да проверим по него в публичните регистри на Агенцията по горите дали има издаден 
превозен билет за него правим проверката и се оказва, че превозният билет е издаден на 25 януари на този камион с 16 

http://fotoregister.uzdp.bg/
http://fotoregister.uzdp.bg/
http://fotoregister.uzdp.bg/
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кубика и виждаме, че той пътува по магистралата абсолютно законно", разясни инженер Александър Дунчев, началник 
отдел в Югозападно държавно предприятие. 
Камион без актуален превозен билет означава, че превозва незаконно отсечена дървесина. 
Фото регистърът все още се тества, но след две седмици всеки български гражданин, който милее за гората, има мобилен 
телефон, мобилни данни и влезе в съответното приложение... може да качва снимки на камиони с дървесина, да провери 
дали те са легални, със законна дървесина и при евентуални нарушения да подава сигнал до телефон 112. 
Към новия фоторегистър има огромен интерес. От рилската света обител и няколко общини вече са отправили запитвания 
за ползването му. 
Засега той се прилага само в Югозападната част на страната, а скоро и в цяла България. 
 
√ Как ще учат студентите в пет от университетите в страната? 
Висшите училища ще започнат втория семестър или онлайн, или смесено. Студентите ще се връщат присъствено само за 
практическо обучение. Това показа проверката ни в някои от най-големите университети. 
Всички се надяват обаче при подобряване на епидемичната обстановка да се върнат в аудиториите поне за втората 
половина на втория семестър. 
Проверихме как ще започне вторият семестър в пет от общо 50-те български висши училища - Софийския университет, 
Медицинския университет в София, УНСС, Техническия университет в Габрово и Техническия университет в София. 
Всички сега са в сесия, после започват втория семестър по различно време. Той ще започне или онлайн, или хибридно там, 
където без практика не може. Всички се съобразяват със заповедите на здравния министър за обучението си. 
В Софийския университет семестърът ще започне в края на февруари, хибридно. 
Вторият семестър в Медицинския университет в София започва на 1 март с хибридно обучение. 
"Дисциплините, които позволяват и специалностите ще се провеждат онлайн - теоретичното обучение, а когато 
има възможност практическо обучение при спазване на всички мерки, разбира се, малки групи студенти на голямо 
разстояние, с удължен график", казва заместник-ректорът на МУ в София проф. Каролина Любомирова. 
На практика ще идват студентите, които учат например за медицински сестри и трябва да се научат да слагат инжекции, да 
правят манипулации. Или пък студентите, които учат за зъболекари и работят с макети като тези. Голяма част от 
специалностите не могат да съществуват без практическо обучение. 
Кандидатстудентската кампания тук започва през март. Изпитите ще са през юли в присъствена форма, но ще продължат 
два часа по-малко. 
В Техническия университет в София вторият семестър започва на 22 февруари, онлайн и ще продължи така най-вероятно 
до края на април. 
"Докато епидемичната ситуация не позволи изцяло да променим формата. При всички случаи се надяваме, че през 
втория семестър ще има поне половината от него възможност да имаме присъствено обучение", каза ректорът на 
Техническия университет в София проф. Иван Кралов. 
Веднага щом обстановката позволи присъственото обучение ще се възстанови, защото е изключително важно за 
инженерните науки. Кандидат-студентската кампания тук започва в края на март и за втора поредна година ще е в онлайн 
среда с онлайн квестори. 
В Техническия университет в Габрово вторият семестър започва на 31 януари, хибридно. Първо стартират онлайн 
лекциите, а на 8 февруари и обучението в присъствена форма - практически и лабораторни занятия. Системата е гъвкава. 
"Без да губим и да разместваме графици ние можем да се движим в онлайн среда, изцяло в присъствена среда или 
хибридно", каза ректорът на Техническия университет в Габрово проф. Илия Железаров. 
В УНСС в София вторият семестър започва на 1 февруари онлайн и ще продължи така до края на април. 
"Съгласно заповедта на министъра на здравеопазването срокът за подобно неприсъствено обучение е до 30 април, 
надяваме се че ще има промяна в националната регулация и тази заповед може винаги да бъде променена", каза 
ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров. И тук се надяват на присъствено обучение към края на семестъра. 
Опитали да учат хибридно в началото на годината, но се оказало, че и при ограниченията в огромния университет 
влизали по 10 хиляди души. 
Кандидат-студентската кампания на УНСС започва на 15 февруари, изпитът е електронен, като се провежда в тестови 
център. 
 
√ Захариева: Осъждаме задържането на мирно протестиращи привърженици на Навални  
"Осъждаме за пореден път насилственото задържане на мирно протестиращи привърженици на Алексей Навални". Това 
заяви от официалния си профил в Туитър вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева. 
"Използването на непропорционална сила противоречи на поетите от Руската федерация ангажименти за зачитане на 
човешките права", допълва още вицепремиерът Захариева. 
Задържаните на протестите в подкрепа на руския опозиционер Алексей Навални са над 3000. Сред тях е и съпругата му 
Юлия. 
Протести се провеждат в цяла Русия. Акциите обаче не са разрешени от властите. 
Реакция във връзка с арестите дойде и от върховния представител на ЕС по външната политика Жозеп Борел. Той заяви, че 
изразява съжаление за "масовото задържане и непропорционално използване на сила" срещу протестиращи и журналисти 
в Русия. 
В своя туит Борел добави, че "Русия трябва да се съобрази с международните си ангажименти". 



 

12 

 

 
√ Кметът на Гюргево кани български земеделци да продават на фермерския пазар в съседния град  
Сътрудничество между румънски и български земеделски производители предложи в първото си интервю за българска 
телевизия новоизбраният кмет на Гюргево Адриан Ангелеску. Той сподели инициативата си за засилване на 
контактите между двата съседни града след падането на ограничителните мерки. 
Новоизбраният кмет на румънският град Гюргево Адриан Ангелеску е бивш пилот от гражданската авиация. Той встъпи в 
длъжност през октомври. Сред големите предизвикателства, с които му се налага да се справя в първите месеци на своя 
мандат, е борбата с пандемията. Казва, че ситуацията в Гюргево с разпространението на заразата от COVID-19, се 
нормализира и поетапно се отварят различни бизнеси. Разговорът ни става възможен, благодарение на съдействието на 
директора на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева. 
Kметът на Община Гюргево Адриан Ангелеску заяви: "При нас коефициента на инфектиране е 1,11. Тъй като спадна 
много процентът, ние решихме да отворим ресторантите, заведенията, спортните площадки, залите за фитнес. 
Но за достигнем до пълно възстановяване, трябва и сме длъжни, ако успеем за 15 дни да поддържаме това плато на 
заболяемост в цифрови показатели". 
За да се засили търговията между двата града след края на пандемията, кметът предложи да предостави павилиони на 
български производители по време на фермерския пазар, който се провежда в Гюргево. 
"Иска ми се да си партнираме, за да можем всеки уикенд да предлагаме продукция от български производители. Бих 
желал 20 % от наличните щандове да бъдат заети от ваши земеделци", каза още Адриан Ангелеску. 
Идеята за размяна на места за търговци може да се осъществи след премахването на ограниченията-каза за БНТ 
управителят на дружеството „ Общински пазари“ в Русе Кунчо Кунчев. Той смята, че една подобно стъпка ще е изгодна за 
двете страни. 
"Тази идея ще доведе до едно разнообразие по русенските пазари, до едни по-добри цени, вероятно. Стига 
противоепидемичните мерки да намалеят и да стане пътуването между двете страни свободно, а и да е изгодно. 
Бихме направили така че всички желаещи румънски производители ще им осигурим места по русенските пазари, 
търговски маси, където ще могат да продават своята продукция. Румънските зеленчуци са с много добро качество и 
са на много добри цени. Може би, те имат дотации в зеленчукопроизводството, но цените им наистина са много 
добри", каза Кунчо Кунчев. 
Кметът на Гюргево вижда и разширяване на връзките между двата града чрез развитие на кулинарния туризъм. 
"Как го виждам аз този туризъм? Много бих искал всеки един продукт да има своята история. Да се знае откъде се е 
появил, как се е развил. Всъщност да стане като една приказка, като един разказ и така да се сложи началото на един 
подобен кулинарен диалог между румънци и българи“, каза Адриан Ангелеску. 
Интересът към близките туристически дестинации се очаква да нарасне в първите месеци след затихването на пандемията, 
смятат хора от туристическия брани. Затова от двете страни на Дунав гледат да са подготвени за този етап. 
 
Клуб Z 
 
√ България кани международни наблюдатели на изборите 
"Гарантирането на честни, свободни и демократични избори, съгласно най-високите международни стандарти, е 
приоритет за Република България", заявява Министерството на външните работи 
България кани международни наблюдатели на парламентарните избори, насрочени на 4 април. 
"В изпълнение на ангажиментите си съгласно Изборния кодекс, Министерството на външните работи от името на 
вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева отправи покани за международно наблюдение на 
насрочените за 4 април 2021 г. избори за народни представители в Република България", съобщи пресцентърът на 
ведомството вчера. 
Постоянното представителство на България във Виена изпрати вербални ноти с покани до държавите участнички в 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Бюрото за демократични институции и права на човека и 
Парламентарната асамблея на ОССЕ. Съгласно съществуващата практика, поканата беше оповестена и на заседание на 
Постоянния съвет на ОССЕ във Виена. Покани бяха отправени също до Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
(ПАСЕ) чрез Постоянното представителство на България в Страсбург и до Парламентарната асамблея на Черноморското 
икономическо сътрудничество (ПАЧИС) чрез Генералното консулство на България в Истанбул, се казва още в съобщението. 
При проявено желание от тези организации, МВнР ще предложи на ЦИК регистрирането на техни представители като 
международни наблюдатели на предстоящите избори. 
"Гарантирането на честни, свободни и демократични избори, съгласно най-високите международни стандарти, е 
приоритет за Република България в условията на извънредната кризисна ситуация породена от COVID-19", заявява 
външното министерство. 
 
√ Брюксел удължава рамката за държавна помощ до 31 декември 
Вдигат се и определените тавани 
Еврокомисията реши да удължи до 31 декември срока на действие на Временната рамка за държавната помощ. 
Тя бе приета на 19 март 2020 г. с цел подкрепа на икономиката на фона на пандемията от коронавируса. 
ЕК реши също да разшири обхвата на Временната рамка, като увеличи определените в нея тавани и позволи някои 
възстановими инструменти да бъдат преобразувани в преки безвъзмездни средства до края на следващата година.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_496
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Комисията непрекъснато проучва необходимостта от допълнително адаптиране на рамката. Първоначалният срок на 
нейното действие бе до 30 юни с изключение на мерките за рекапитализация, които можеха да бъдат предоставяни до 30 
септември. Поради продължаващото развитие на пандемията, обаче, с това изменение всички предвидени мерки, 
включително тези за рекапитализация, се удължават до края на годината. 
Предвид продължаващата икономическа несигурност и продължителните правителствени мерки за ограничаване на 
икономическата активност с цел спиране на COVID-19, с изменението се увеличават и таваните, определени във 
Временната рамка за някои мерки за подпомагане. 
 
√ Ердоган бойкотира „Фолксваген“ 
Турският президент наказва автомобилния концерн за отказа да построи завод в Маниса 
Турският президент Реджеп Ердоган забрани на цялата държавна администрация в страната да кара държавни коли с 
марките „Фолксваген“ и „Ауди“. Това е отговорът на държавния глава на отказа на германския концерн все пак да построи 
завод в град Маниса. 
Първоначално от „Фолксваген“ се бяха спрели на Турция като локация за новия си завод и обещаха близо 1 милиард евро 
инвестиция и разкриване на 40 000 работни места. 
България се състезаваше с Турция за новия завод до последно, но в крайна сметка съседката спечели.  
Решението на концерна обаче предизвика остри протести сред работниците и профсъюзите във „Фолксваген“, които 
обвиниха мениджърите, че пренебергват потъпкването на човешките права в Турция и липсата на реална демокрация.  
През октомври 2019 година Турция прати свои войски срещу кюрдите в Северна Сирия и това бе причина „Фолксваген“ да 
замрази инвестиционните си намерения на първо време. Турската инвазия бе остро критикувана от ЕС, а германският 
автомобилен концерн обяви, че ще изчака умиротворяване на региона. През 2020 година обаче „Фолксваген“ окончателно 
се отказа от намерението си за инвестиции заради пандемията и удара, който тя нанесе на автомобилната индустрия.  
Ердоган реагира на този отказ с решението да изхвърли всички фолксвагени от автопарка на държавната администрация.  
Това не е малък удар за „Фолксваген“ – турската администрация разполага със 115 000 автомобила. 
 
Земя 
 
√ Улеснява се строежът на оранжерии  
Вече няма да се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж на оранжерии с 
площ от 200 кв.м до 1000 кв.м включително, без съпътстващи производствени инсталации и без помощни сгради и пост-
ройки. Тази промяна е заложена в Закона за устройство на територията (ЗУТ), приета на второ четене в Парламента 
на 27 януари. Така се намалява административната тежест при проектирането и изграждането на оранжерии и се 
стимулират инвестициите в този бранш, са мотивите на законодателите. Това така важно за земеделските производители 
допълнение е отразено в чл. 147 от ЗУТ, в която се създава точка 17. 
Друга промяна в закона гласи, че на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройство ще бъде 
създаден Единен публичен регистър по устройство на територията. В него ще се публикуват разрешения за преместваеми 
обекти, разрешения за устройствени планове, за строеж, технически паспорти на строежите, актове за въвеждане в експ-
лоатация и др. Ще бъдат обединени и регистрите, които се поддържат от министерството, ДНСК, областните управители, 
общинските и районните администрации. 
 
√ Двоен срив в износа на пшеница  
И нито грам експортирана рапица през новия сезон 
След сушата и провалената реколта от пшеница и слънчоглед през миналата година статистиката отчита небивал срив в 
износа на хлебно зърно за периода от юли 2020 до края на януари 2021 г. Сравнено със стопанската 2019–2020 година, 
когато за периода юли 2019 — 24 януари 2020 г. от страната са експортирани над 1,1 милиона тона пшеница, през първите 
седем месеца на последната стопанска година (1 юли 2020 — 24 януари 2021 г.) спадът е двоен. Според актуалните данни 
на министерството на земеделието, за този период от Пристанище Варна са изнесени едва 564 071 т пшеница. Ще припом-
ним, че основният зърнен експорт минава само през варненското пристанище. 
Двоен спад се отчита и в експорта на маслодаен слънчоглед. Ако за седемте месеца на предходната стопанска година от 
страната са изтъргувани 64 285 т семе, то за периода 1 юли 2020 г. — 24 януари 2021 г. количествата са едва 35 980 т. 
В същото време търговията с рапица е направо заспала, тъй като за последните 7 месеца статистиката не отчита и един 
грам изнесено семе от тази маслодайна култура. За сравнение — в периода юли 2019 — януари 2020 г. е отчетен износ 
на 128 793 т рапица, а през миналите 7 месеца — нула. 
Безспорна причина за тези показатели са Ковид кризата и затворените пазари, което не е добра новина на фона на продъл-
жаващата карантина и скованите от неизвестност световни икономики. 
Добрата новина е, че поне при ечемика и царевицата търговията се задържа на нивата от предходната стопанска година. 
Според актуалните данни на агроминистерството за последните 7 месеца от порт Варна са експортирани 67 923 т ечемик, 
което с 5,2% над миналогодишните количества, когато износът е бил 64 570 т. Бумът при царевицата се получи в края на 
годината, когато световните пазари изпитаха глад и експортът се оживи. В резултат на това данните за последните 7 месеца 
показват, че са изнесени 302 700 т, при 311 309 т за същия период на предходната стопанска година. Спадът е едва 
с 2 процента и е незабележим спрямо спадналото търсене при хлебното зърно например. 
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√ Садир Жапаров положи клетва като президент на Киргизстан  
Увери, че ще развива сътрудничество с Русия, Китай, САЩ, Турция и ООН 
Избраният за президент на Киргизстан Садир Жапаров официално встъпи в длъжност. Церемонията се излъчваше дирек-
тно от държавната телевизия, предаде ТАСС. 
Присъстваха бившите държавни глави Сооронбай Жеенбеков и Роза Отунбаева, бивши председатели на парламента и 
кандидат-президенти, участвали в тазгодишните избори, министри, дипломати и генералният секретар на Организацията 
на договора за колективна сигурност Станислав Зас. 
Киргизстанските власти не поканиха този път на инаугурацията чуждестранни лидери и журналисти. 
Киргизстан ще следва стратегия за многовекторна външна политика, заяви на церемонията новият президент. 
По думите му държавното ръководство ще избере за приоритет в тази насока укрепването на отношенията със стратегичес-
ките партньори на страната. 
Жапаров увери също, че Киргизстан ще развива сътрудничеството с други държави като Турция, Китай и страните от Цент-
рална Азия. 
Освен това Бишкек ще се стреми да укрепва връзките със САЩ, европейските държави и международните организации, 
включително ООН. 
Икономическата ситуация в Киргизстан “не е много добра“, отбеляза президентът и увери, че в най-скоро време страната 
ще започне да изплаща външния си дълг в размер на 5 млрд. долара. “Но съм убеден, че заедно с народа ще намерим 
изход от положението“, добави той. 
Жапаров спечели предсрочните избори за държавен глава в Киргизстан на 10 януари със 79,2 на сто от гласовете, получени 
в първия тур. 
Предишният президент Соронбай Жеенбеков подаде оставка през октомври на фона на масови безредици и протести в 
страната срещу обявения резултат от парламентарните избори по-рано, напомня ТАСС. 
 
Икономически живот 
 
√ С 6,5% е нараснал външният ни дълг  
Външният дълг на България в края на ноември 2020 г. е 37 474.3 млн. евро (62.2% от БВП2), което е с 2296.1 млн. евро 
(6.5%) повече в сравнение с края на 2019 г. (35 178.2 млн. евро, 57.4% от БВП), сочат данните на БНБ. 
В края на ноември 2020 г. дългосрочните задължения са 29 913.2 млн. евро (79.8% от брутния дълг, 49.6% от БВП), като 
нарастват с 3385.6 млн. евро (12.8%) спрямо края на 2019 г. (26 527.7 млн. евро, 75.4% от дълга, 43.3% от БВП). Спрямо края 
на ноември 2019 година дългосрочният дълг се повишава с 3313.3 млн. евро (12.5%). 
Краткосрочните задължения възлизат на 7561 млн. евро (20.2% от брутния дълг, 12.5% от БВП) и намаляват с 1089.5 млн. 
евро (12.6%) спрямо края на 2019 г. (8650.5  млн. евро, 24.6% от дълга, 14.1% от БВП). 
Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на ноември 2020 г. е 7452.5 млн. евро (12.4% от БВП). Спрямо 
края на 2019 г. (5427.5 млн. евро, 8.9% от БВП) той нараства с 2025 млн. евро (37.3%). Външните задължения на сектора се 
повишават с 1990.5 млн. евро (36.4%) спрямо ноември 2019 г. (5462 млн. евро, 8.9% от БВП). 
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През януари – ноември 2020 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 5681.7 млн. евро (9.4% 
от БВП) при 5974.5 млн. евро (9.8% от БВП) за януари – ноември 2019 г. 
Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи, които 
включват резервните активи на БНБ, активите на банките в чужбина и депозитите на нефинансовия сектор в чужбина в 
края на ноември 2020 г. е  отрицателен в размер на 3011.9  млн. евро (5% от БВП), като намалява с 1888.5 млн. евро (168.1%) 
спрямо края на 2019 г. (отрицателна стойност от 1123.4 млн. евро, 1.8% от БВП). Понижението се дължи на по-голямото 
увеличение на брутните външни активи (с 4184.6 млн. евро, 11.5%) в сравнение с увеличението на брутния външен дълг (с 
2296.1 млн. евро, 6.5%). 
Вътрешнофирменото кредитиране в края на ноември 2020 г. е 15 000.5 млн. евро (24.9% от БВП), което е с 1152.2 млн. евро 
(8.3%) повече в сравнение с края на 2019 г. (13 848.2  млн. евро, 22.6% от БВП). 
 
√ От ОИСР хвалят България, но не ни приемат за член  
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) не може да удовлетвори за момента молбата на 
България за членство. 
Причината е, че няма консенсус сред страните, членуващи в организацията, заяви, цитиран от „Дневник“, генералният 
секретар на ОИСР Анхел Гурия по време на представянето на новата икономическа прогноза за България. 
“Работим по молбата на България тя да се присъедини към ОИСР, но все още няма консенсус по въпроса“, заявява Гурия и 
се ангажира през следващите седмици да се направи нов опит. 
Той поздрави България за продължителния ѝ, задълбочаващ се ангажимент към ОИСР. България трябва да продължи с 
реформите. В тези особено трудни времена остава от изключителна важност да се продължи в тази насока, коментира още 
Гурия. 
В събитието участваха председателят на ОИСР Анхел Гурия, премиерът Бойко Борисов, зам.-министърът на финансите 
Маринела Петрова и икономисти от екипа на организацията. 
Постиженията на България през последните две десетилетия са похвални – ръст над 3% години наред, ниска безработица 
и здрава макроикономическа политика с валутен борд и стабилен фискален подход. Икономиката се облагодетелстваше 
и от еврочленството и глобалните вериги за добавена стойност. И страната обаче бе тежко засегната от COVID-19, е 
изтъкнал Гурия. 
Посочени са и предизвикателствата пред страната – твърде високи регулаторни бариери, реформа на процедурите за 
несъстоятелност, борба с корупцията. По думите на Гурия, все по-важно става да се подобряват уменията на гражданите – 
от начално и професионално образование до стъпки за подобряване на квалификациите. Необходимо е да се укрепят 
връзките с изоставащите райони, особено в Северозападна България, и да се направят “още инвестиции в 
инфраструктурата и достъпа до публични услуги, особено в здравеопазването, в бързо застаряващо общество”. 
Дневник систематизира формулираните системни проблеми, наблюдавани отвъд коронакризата: 

• Спадът на публичните инвестиции е по-голям, отколкото в ОИСР. 

• Силен е натискът на застаряването на населението върху публичните финанси. 

• Бариерите пред конкуренцията са високи, трудности създават множество регулации и големият относителен дял 
на поръчки, възложени без търг. 

• Нужни са реформи в образованието и за това свидетелстват ниските резултати от тестовете PISA. 
ОИСР е създадена през 1961 г. с цел стимулиране на политики за устойчиво икономическо развитие, повишаване жизнения 
стандарт на населението и поддържане на финансова стабилност. В момента в нея членуват 37 държави, сред които най-
развитите икономики от Европа, Северна Америка, Южна Америка и Азия. 22 държави, членуващи в ОИСР, са от ЕС. 
България е подала официална молба за членство в ОИСР през 2007 г. В този контекст контактите между представители на 
България и Секретариата на ОИСР, включително на най-високо ниво, се активизираха през последните години. През юли 
2019 г. в рамките на Срещата на върха на Берлинския процес в Познан премиерът Борисов се срещна с генералния секретар 
Гурия и му връчи план за действие, разработен в сътрудничество със Секретариата на ОИСР. 
 
√ Правят конкурс за членове на бордовете на БЕХ и РАО  
Министерството на енергетиката съобщи, че стартира конкурсни процедури за избор на членове на Съвета на директорите 
на „Български енергиен холдинг“ ЕАД и на Управителния съвет на ДП „Радиоактивни отпадъци“. интервю с допуснатите 
кандидати. 
Трябва да бъдат определени петима членове на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД – трима представители на държавата и 
двама независими, както и трима членове на Управителния съвет на ДПРАО – двама представители на държавата и един 
независим. 
Сред изискванията по чл. 20 от Закона за публичните предприятия са кандидатите да имат висше образование, най-малко 
пет години професионален опит, да не са обявявани в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено 
отговорен съдружник в търговско дружество в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори. Не се 
разрешава кандидатстването на лица, членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради 
несъстоятелност през последните две години, ако са останали неудовлетворени кредитори. 
Конкурсите ще се проведат в три етапа – проверка на допустимостта на кандидатите, представяне на писмена концепция 
за развитие на фирмата и устно интервю с допуснатите кандидати. 
Поканите са публикувани на сайта на Министерството на енергетиката, „Български енергиен холдинг“ ЕАД и ДП 
„Радиоактивни отпадъци“. 
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√ Как Китай засилва икономическото и политическото си влияние на Балканите и ЦИЕ  
Държавите, участващи в инициативата на Китай „Един пояс, един път“, се ангажират с мащабни инфраструктурни проекти, 
финансирани от Пекин, които засилват неговото икономическо и политическо влияние. 
Основната цел на тази инициатива е свързването на страната с Европа, Азия, Африка, Латинска Америка и Тихоокеанския 
регион. 
За посочения период паричните потоци към държавите от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) достигат около 14 млрд. щ. 
д. под формата на безвъзмездна помощ, заеми за развитие, сливания и придобивания на активи и концесионни договори. 
Това се посочва в проучване на Центъра за изследване на демокрацията, което прави цялостна оценка на китайското 
икономическо присъствие в ЦИЕ и анализира влиянието му в Албания, Косово, Черна гора, Босна и Херцеговина, Сърбия, 
Северна Македония, Хърватия, България, Румъния, Гърция, Унгария и Чехия. 
Изтъква се, че китайските инвестиции в Централна и Източна Европа имат някои съществени потенциални негативни 
ефекти, като: 
● забавяне на енергийния преход; 
● несъответствие с европейското законодателство в областта на конкуренцията, опазването на околната среда и 
обществените поръчки; 
● прекомерна зависимост от производството на електроенергия от въглища. 
Китайските инвестиции в Централна и Източна Европа са фокусирани в няколко ключови сектора – транспорт, енергетика, 
производство и телекомуникации. Притокът на китайски капитали в региона е малък дял (2,7%) от общия дял Китайски 
инвестиции в света. И все пак те представляват прехвърляне на значителни финансови ресурси спрямо размера на 
икономиките от региона, особено в Западните Балкани. 
Заемите, свързани с китайски проекти в региона, се оценяват средно на 5,6% от БВП, но за някои от по-малките икономики, 
ръководените от Китай проекти възлизат на около една четвърт от БВП на съответната държава, коментира от ЦИД. 
Като функция от размера на техните икономики, логично Полша, Чехия, Унгария, Словакия и Румъния представляват 80% 
от всички търговски обмени с Китай в региона. Въпреки че средният двустранен търговски дефицит на страните от ЦИЕ с 
Китай остава до голяма степен стабилен, увеличавайки се от 2,4% от БВП през 2009 г. до 3,3% през 2019 г., в някои страни 
като Чехия търговската експозиция към Китай се е удвоила до близо 6% от БВП (Фигура 1). 
 

 
Фиг. 1 

 
Подобно на задълбочаването на търговските връзки, китайските инвестиции също нарастват значително през последното 
десетилетие. Запасите от преки чуждестранни инвестиции на Китай са нараснали от по-малко от 100 милиона щатски 
долара през 2009 г. до около 2 млрд. долара през 2019 г. (Фигура 2). 
Значителна част от най-големите и стратегически нови инвестиции са в Гърция и Сърбия, сочи анализът. 
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Фиг. 2 

 
Подчертава се, че за да разшири икономическото си влияние, Китай се възползва от редица управленски дефицити в 
ключови институции, завладени от олигархични мрежи, които диктуват вземането на стратегически решения в страните от 
ЦИЕ. Сред най-проблемни области са липсата на прозрачност при сключването на междуправителствените споразумения, 
заобикалянето на националното и европейското законодателство в областта на конкуренцията и обществените поръчки и 
несъответствието с дългосрочните цели на ЕС. 
Нарастващото китайско присъствие в енергийния сектор може да попречи на страните в региона да постигнат целите за 
намаляване на въглеродните емисии до 2030 г. и 2050 г. в държавите – членки на ЕС и прилагането на европейското 
законодателство в областта на енергетиката и климата в шестте държави, кандидат-членки от Западните Балкани. 
Анализът на Центъра за изследване на демокрацията включва множество препоръки към ЕС за предотвратяването на по-
нататъшното нарастване на китайското влияние и смекчаването на свързаните с него рискове, включително: 
● засилване на позицията на ЕС като основен двигател на икономическото развитие в региона на ЦИЕ чрез компенсиране 
недостига на финансиране за стратегически проекти за икономическо развитие 
● разработване на ясни насоки за управление на финансираните от Китай проекти, които националните правителства да 
прилагат като инструмент за предварителното им одобрение и последващо наблюдение на изпълнението. 
 
Мениджър 
 
√ Спорен параграф в Закона за концесиите скара депутатите  
Със 77 гласа "за", 20 "против" и 4 "въздържали се" парламентът прие на първо четене промените в Закона за концесиите. 
Със законопроекта, внесен от Министерски съвет, се привеждат в пълно съответствие изискванията на европейски 
директиви за възлагане на договори за концесия и за електронното фактуриране при обществените поръчки, информира 
Агенция "Фокус". 
С проекта се прецизира обхвата на закона с посочване на всички възлагащи органи и възложители, като се дават 
дефиниции на термините „доминиращо влияние“, „изключително право“, „местни органи“, „регионални органи“, 
„публичноправна организация“, „свързано предприятие”, „специално право” и се допълва определението за „публично 
предприятие“. Законопроектът уточнява изключенията от приложното поле на закона спрямо определени концесии за 
строителство или концесии за услуги. Прецизират се и редица понятия като „концесия с трансграничен интерес” и 
„концесия без трансграничен интерес”, целящи улесняване на прилагането на закона. 
Параграф 10 на законопроекта, касаещ концесия в областите на отбрана и сигурност, се оказа доста спорен като по време 
на разискванията управляващите направиха заявка, че ще предложат неговото отпадане между първо и второ четене. 
Спорните текстове гласят, че концесия в областите отбрана и сигурност се възлага за доставка на оборудване, което е 
специално проектирано или адаптирано за военни цели и е предназначено за използване като оръжие, боеприпаси или 
материал с военно предназначение, включително на части, компетентни или монтажни елементи за такова 
оборудване. Концесия в областите отбрана и сигурност ще се възлага и за доставка на чувствително оборудване, 
включително на части и компоненти или монтажни елементи за такова оборудване, както за строителство и услуги за 
специфични военни цели или за чувствително строителство или за чувствителни услуги и други, допълва агенцията.  
"Предложението за концесиите в областта на отбраната е неясно и смущаващо", коментира депутатът от ПГ на "БСП за 
България" Кольо Милев по време на дебата по промените в Закона за концесиите на първо четене. Според него, 
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предлаганото изменение в параграф 10, чл. 12 е неясно и доста смущаващо. "Така предложеният текст е може би опит да 
се заобиколи законът за обществените поръчки в областите отбрана и сигурност. Не става ясно как ще се използва 
концесионния договор за предложената промяна за концесия в областите на отбраната и сигурност", коментира още 
Милев.  
Коментар имаше и от страна на ГЕРБ. "Част от текстовете от Закона за концесиите ще събудят въпроси какво представляват 
те в сферата на отбраната. Не смятам, че текстът по параграф 10 е практически приложим, а ще събуди повече въпроси 
какво представляват концесиите в сферата на отбраната", каза депутатът от ПГ на ГЕРБ Христо Гаджев по време на дебата 
по промените в Закона за концесиите на първо четене. Той поясни, че от ГЕРБ поемат ангажимент да внесат промени 
между първо и второ четене и ще предложи параграф 10 да отпадне.  
 
√ Депутатите одобриха въвеждането на разследващ главния прокурор  
С 83 гласа "за", 52-ма "против" и 5-има "въздържали се", депутатите одобриха създаването на фигура на прокурор, 
разследващ главния прокурор. Това стана с приемането на второ четене на промените в параграф 2 от Наказателно-
процесуалния кодекс. Вносител на промените е зам.-председателят на ПГ ГЕРБ Красимир Ципов.  
Съгласно текста, разследването по дела за престъпления, извършени от главния прокурор или негов заместник, ще се 
провежда от прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник. Той ще може да възлага отделни 
действия по разследването на следовател от следствения отдел в Специализираната прокуратура. 
Освен това, прокурорът по разследването срещу главния прокурор или негов заместник може да откаже да образува 
досъдебно производство, за което следва да уведоми пострадалия или неговите наследници, ощетеното юридическо лице 
и лицето, направило съобщението. Отказът може да се обжалва пред Специализирания наказателен съд и пред 
Апелативния специализиран наказателен съд, предвиждат приетите текстове. 
Предложенията, внесени от ГЕРБ между двете четения, включват разследващият прокурор да е с 5-годишен мандат без 
право на повторно избиране. Предлага се той да е със статут на действащ обвинител по подобие на европейските 
делегирани прокурори, да се номинира от не по-малко от шестима членове на Пленума на Висшия съдебен съвет и да се 
избира от ВСС с мнозинство не по-малко от 15 гласа с явно гласуване. Предвижда се отказът да се разследва главния 
прокурор или негов заместник да подлежи на обжалване пред Специализирания наказателен съд.  
"Според чл. 230 на Закона за съдебната власт, когато съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем за 
умишлено престъпление от общ характер, той може да бъде отстранен от длъжност от съответната комисия на ВСС и това 
до приключване на наказателното производство. Това се случва по мотивирано искане на главния прокурор, което се 
основава на предложение от наблюдаващия. Такава възможност не е предвидена и вие не правите поправка, че 
разследващият главния ще може да поиска от ВСС отстраняване от длъжността за времето на производството на обекта на 
своето разследване, т.е. на главния прокурор. Нещо повече, главният прокурор може да поиска отстраняване от длъжност 
на този, който го разследва", заяви по време на дебатите в зала зам.-председателят на ПГ на "БСП за България" Крум 
Зарков. 
Според колегата му Филип Попов от ПГ на "БСП за България", целта на законопроекта е да представи механизма с помощта, 
на който да бъде разследван главният прокурор. "В усилията си вносителите са създали нова процесуална фигура 
прокурор, по разследването срещу главния прокурор. Нека се опитаме да разберем това правно новаторство и се помъчим 
да разберем що е то прокурор по разследваето срещу главния прокурор и дали не е поредният Франкенщайн в правната 
наука, роден от управляващото мнозинство. Дали той е способен да реши задачата, за която е създаден. За да си 
отговорим, трябва внимателно да изследваме предложения законопроект", каза Попов по време на дебата по 
текстовете. Той определи възможността разследващият прокурор да възлага на прокурор дейности по разследването 
срещу главния прокурор като "поредната бърза писта за кариерно развитие на следователите от специализираната 
прокуратура". 
По думите му, трябва да се потърси отговор на това кой предлага тази фигура и кой го избира. "Отговорите на тези въпроси 
са крайно незадоволителни и рисуват един магистрат само и единствено прокурор, предложен от прокурори, и в края на 
мандата си се връща отново при колегите си прокурори, подчинен на обекта на своите разследвания", заяви още Попов.  
Няма нищо изключително във възможността отделни действия по разследването на главния прокурор да се извършва от 
следовател от Специализираната прокуратура, смята депутатът от НФСБ Христиан Митев. "В параграф втори нищо 
изключително не се случва от това, което се случва по всички разследвания по наказателни, досъдебни производства в 
България, а именно възможността да се извършват отделни действия по разследването от следовател, в случая от 
следствения отдел от специализираната прокуратура. Ръководството на цялото досъдебно производство ще се извършва 
от прокурора, който разследва главния прокурор", заяви още Христиан Митев.  
 
√ Бизнес климатът у нас се подобрява през януари  
През януари 2021 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 6.9 пункта спрямо декември 2020 г., като ръст на 
показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. 
Това показват данните на Националния статистически институт.  
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Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 6.1 пункта, което се дължи на 
подобрените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са 
и прогнозите им по отношение на износа и производствената активност през следващите три месеца.  
През периода от октомври 2020 г. до януари 2021 г. осигуреността на производството с поръчки (измерена в брой месеци) 
се увеличава от 4.5 на 4.9, а средното натоварване на мощностите нараства с 1.2 пункта и достига 74.0%.  
Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостатъчното 
търсене от страната, недостатъчното търсене от чужбина и факторът „други“. Относно продажните цени в промишлеността 
са регистрирани известни очаквания за повишение, макар по-голяма част от мениджърите да предвиждат те да останат 
без промяна през следващите три месеца.  
  

 
 
Строителство. През януари съставният показател „бизнес климат в строителството“ се покачва с 5.1 пункта в резултат на 
по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По 
отношение на новите поръчки през следващите шест месеца прогнозите им са в посока на увеличение, което според тях 
ще доведе и до активизиране на дейността в краткосрочен план.  
Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, като през 
последния месец се наблюдава нарастване на негативното ѝ влияние. На второ и трето място остават недостигът на 
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работна сила и факторът „други“. Очакванията на преобладаващата част от мениджърите са продажните цени в 
строителството да запазят своето равнище през следващите три месеца.  
 

 
 
Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се увеличава с 11.2 пункта, което се 
дължи на оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. 
Същевременно и прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите 
три месеца се подобряват.  
Най-сериозните проблеми за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостатъчното 
търсене и конкуренцията в бранша, като през последния месец се отчита засилване на неблагоприятното въздействие на 
последните два фактора. Относно продажните цени по-голяма част от търговците предвиждат те да останат без промяна 
през следващите три месеца.  
 

 
 
Услуги. През януари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 6.0 пункта главно поради по-
благоприятните очаквания на стопанските ръководители за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест 
месеца. Анкетата регистрира и известно подобрение в прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три 
месеца.  
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Основните пречки за бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, фактора „други“, 
недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени в сектора на услугите очакванията 
на преобладаващата част от мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.  
  

 
 
√ Чешката Върховна прокуратура започва разследване на продажбата на ТЕЦ Варна на Ахмед Доган  
Върховната прокуратура на Чешката република е започнала разследване на продажбата от 2017 г. на ТЕЦ Варна, 
собственост на чешката държавна компания ЧЕЗ, на българската фирмата „Сигда“ ООД, придобита от почетния 
председател на Движението за права и свободи (ДПС) Ахмед Доган. Чешката прокуратура проверява данни за възможни 
загуби в размер на 8,5 милиарда чешки крони (323 милиона евро), които държавната ЧЕЗ е претърпяла в резултат от 
сделката. 
Новината за започналото разследване е публикувана в петък в чешкото издание „Сезнам справи“ и потвърдена от подателя 
на сигнала към чешката Върховна прокуратура, члена на Сената на чешкия парламент, инж. Лукаш Вагенкнехт. 
Сигналът на сенатора Вагенкнехт се позовава и на разкритията, направени от в. „Капитал“ и от Антикорупционния фонд 
(АКФ) в разследването „Доктор Ахмед Доган, повелителят на студения резерв“ от юни, 2019 г. 
Разследването на АКФ алармира за множество съмнения за злоупотреби около продажбата на „ТЕЦ Варна“ ЕАД в края на 
2017 г. на фирма „Сигда“ ООД, която до момента на сделката не е оперирала в сферата енергетиката. Месеци след 
продажбата, свързаната с бившия транспортен министър и дългогодишен шеф на пристанище Варна Данаил Папазов 
фирма, е придобита от почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Малко след това топлоцентралата започва да получава 
милиони лева от държавата, за да служи като „студен резерв“ на българската енергетика. Субсидирането продължи до 
средата на 2020 г., когато бе прекратено със спешно инициирани и гласувани законодателни промени. Заради съмненията 
за извършени данъчни престъпления, още през юни 2019 г. АКФ сигнализира Национална агенция по приходите. 
 
√ „Газпром“ окончателно излезе от „Овергаз“  
Руският газов гигант „Газпром“ излезе окончателно от капитала на българската компания „Овергаз Инк.“, предаде ТАСС, 
като се позова на съобщение от холдинга. 
Преди това „Газпром“ имаше дял от 50% в българската компания. Сделката е била финализирана в София на 27 януари 
2021 г. „Газпром“ ще получи по нея повече от 100 млн. евро, като с това всички претенции на руската компания са 
удовлетворени. 
През август 2020 г. съветът на директорите на „Газпром“ одобри отчуждение в полза на „Овергаз Инк.“ на 0,49% дял от 
съвместното предприятие от баланса на „Газпром“ и на 49,51% от баланса на „Газпром експорт“ на обща стойност от 15,5 
млн. евро, припомня ТАСС. 
„Овергаз Инк.“ с изпълнителен директор Сашо Дончев доставя газ в 51 общини в България, управлява газоразпределителна 
мрежа от над 2100 км и съвместно с британската JKX Oil & Gas и българската Balkan Explorers провежда проучвания за 
добиване на нефт и газ в региона на Провадия. Капиталът на компанията, създадена през 1992 г., е 50 млн. лв. 
 
√ До лятото ще има споразумение за въвеждане на дигитални данъци  
Много вероятно е още преди лятото да бъде постигнато международно споразумение под егидата на организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за това как технологичните гиганти да се облагат с данъци. Това заяви 
пред Си Ен Би Си германският финансов министър Олаф Шолц. 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/neprijemnost-pro-cez-policie-vysetruje-jeho-obchod-u-cerneho-more-139849
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„Уверен съм, че ще постигнем споразумение“, каза той само ден, след като проведе телефонен разговор с новия финансов 
министър на САЩ Джанет Йелън. 
Йелън подкрепи призивите за нов глобален налог върху дейността на технологичните гиганти по време на изслушването 
си пред Сената на САЩ, които одобри кандидатурата и за поста на министър на финансите. 
Тя също така обеща, че САЩ ще вземат активно участие в преговорите с другите страни от ОИСР, след като 
администрацията на бившия президент Доналд Тръмп се оттегли от масата за преговори миналото лято. 
От ОИСР се надяват да имат международен договор, определящ правилата за облагането на дейността на технологичните 
компании, до края на това лято, след като миналата година не бе постигнато споразумение. 
Целта на дигиталния данък е да обезкуражат технологичните гиганти като Google, Facebook и Amazon да осчетоводяват 
печалбата си в страни с ниски данъци като Ирландия, вместо в държавите, в които генерират тези печалби. 
Въпреки липсата на консенсус на ниво ОИСР, някои европейски страни вече представиха национални цифрови данъци, 
като в това число влизат  Испания, Италия и Франция. Именно Франция бе първата страна, която застана зад въвеждането 
на данък върху дейността на технологичните компании. 
Ако преговорите на ниво ОИСР отново завършат без успех, Европейската комисия вероятно ще представи предложение за 
дигитален данък на ниво Европейски съюз. Той обаче ще трябва да получи одобрение от всяка страна членка на блока, 
което може да се превърне в спънка пред неговото въвеждане. 
„Трябва да се договорим през лятото. Много вероятно е да постигнем успеха, за който работим толкова здраво“, каза 
Шолц. 
„Новата администрация на САЩ ми остави  впечатление,  че осъзнава нуждата от споразумение в тази насока и че ще 
работи заедно с нас за намирането на решение, което според мен е голям успех. Всички знаем, че графикът е много стегнат, 
така че трябва да постигнем споразумение през лятото“, добави той. 
Шолц похвали новия си американски колега и заяви, че „прагматичния“ подход в отношенията между САЩ и Европа 
изглежда се завръща. 
Френският финансов министър Бруно льо Мер  също приветства подкрепата на администрацията на Джо Байдън по темата 
за дигиталния данък. В дискусия по време на Световния икономически форум в Давос в понеделник той заяви, че може да 
има международно споразумение още тази пролет. 
 
√ Петролът започва седмицата с поскъпване  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в понеделник, защитавайки печалбите от последните три месеца. 
Неравномерното разпределение на ваксините срещу COVID-19 и нарастващият брой на заразни обаче ограничиха 
поскъпването, предаде Ройтерс. 
Към 8:40 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,33 долара , или 0,6%, до 55,37 долара за барел, докато 
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,21 долара, или 0,4%, до 52,41 долара за барел. Цените и на двата 
бенчмарка се повишиха с около 8% през януари. 
Ралито на петрола започна в края на миналата година на фона на стартиралите ваксинационни програми в редица тежко 
засегнати от пандемията страни и съкращенията на добива от страна на водещи производители като Саудитска Арабия. 
Еуфорията около по-скорошен от очакваното край на пандемията обаче бе подкопана от бавния темп на ваксинация и 
появата на нови варианти на коронавируса. 
Въпреки това експертите очакват търсенето на петрола да се повиши с развитието на имунизацията. 
„Търсенето ще се възстанови навсякъде, водено от Азиатско-тихоокеанския регион и Северна Америка“, коментират в 
бележка от FitchSolutions 
„Възстановяването на търсенето в Европа и Латинска Америка ще изостане, като това е до голяма степен отражение на по-
мекото икономическо възстановяване на ключовите пазари в тези региони“, казват още експертите. 
Според анкета на Ройтерс, очакванията за цените на петрола са, че те ще се задържат на нива около настоящите през по-
голямата част от годината, като към края й се прогнозира по-силен ръст. 
 
√ Европейските борси са на път да завършат седмицата с най-лошото си представяне от октомври  
Европейските акции регистрираха понижения в ранната търговия в петък и са на път да запишат най-лошото си седмично 
представяне от месец октомври насам на фона на нарастващите опасения около бавното разпространение на ваксините 
срещу COVID-19 на континента и бурната търговия на дребно, която разтърси Уолстрийт през тази седмица, предаде 
Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи 4,33 пункта, или 1,07%, до 399,06 пункта, изтривайки всичките печалби 
от началото на януари. Бенчмаркът е на път да завърши седмицата със спад от 2,4%. Немският показател DAX отчете спад 
135,55 пункта, или 0,99%, до 13 530,38 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 69,74  пункта от 
стойността си, или 1,07%, достигайки ниво от 6 456,41 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 61,8 пункта, или 
1,12%, до 5 448,72 пункта. 
Опасенията около потенциалните икономически щети от новите варианти на коронавирируса и закъсненията в доставките 
на ваксини се отразиха негативно на европейските пазари през последните няколко дни. 
„Отлагаме малко сценария с възстановяването заради новите противоепидемични мерки и предизвикателствата пред 
европейския растеж.“, коментира Джоузеф Литъл, главен глобален стратег в HSBC Global Asset Management. 
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„Все още съм оптимист по отношение на части от Европа, които изостават сериозно, както от икономическа гледна точка, 
така и от пазарна. Те може да започнат да се представят по-добре, след като цикличното възстановяване придобие по-
голямо значение“, добави той. 
Федералната служба за статистика на Германия съобщи, че икономиката на страната е нараснала с 0,1% през последното 
тримесечие на 2020 г., след като втората вълна на пандемията парализира най-голямата европейска икономика. По-рано 
стана ясно, че брутният вътрешен продукт на Германия се е свил с 5% за цялата 2020 г. Този резултат бе по-добър от 
очакваното, като по време на световната финансова криза през 2009 г. германската икономика се сви с 5,7%. 
Същевременно с това френската икономика се сви с 1,3% през последното тримесечие при очаквания за спад с 4%. За 
цялата 2020 г. БВП на Франция е намалял с 8,3%, като по-рано правителството прогнозира спад от 11%. 
Акциите на Ericsson скочиха с 8,60%, след като телекомуникационния гигант обяви скок с 60% на печалбата за четвъртото 
тримесечие благодарение на силните продажби на 5G оборудване. Чистата печалба за тримесечието е достигнала 7,2 
млрд. крони (861 млн. долара) спрямо 4,5 млрд. крони преди година. 
Книжата на Daimler поскъпнаха с 0,76%, след като компанията отчете по-добра от очакваното оперативна печалба за 2020 
г. и даде оптимистична прогноза за 2021 г. 
Засега европейският сезон на отчетете върви добро. От 8-те процента от компаниите в STOXX 600, които са представили 
финансовите си резултати, 78% са надхвърлили очакванията на анализаторите, сочат данните на Refinitiv IBES. 
Ръст на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения в четвъртък, наваксвайки част от загуби, 
натрупани в предходната сесия, когато S&P 500 и Dow Jones отчетоха най-големите си понижения от три месеца насам, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jone се повиши с 300,19 пункта, или 0,99%, до 30 603,36 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 отчете ръст от 36,61 пункта, или 0,98%, до 3 787,38 пункта, подкрепен от поскъпването на акциите на 
Disney, Intel и American Express. Всички 11 сектора в S&P 500 се оцветиха в зелено на фона на ралито на широкия пазар. 
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq  напредна с 66,56 пункта, или 0,5%, до 13 337,16 пункта. 
Пазарът се срина в предходната сесия, като S&P 500 и Dow отчетоха най-големия си еднодневен спад от октомври, след 
като спекулативната търговия на силно скъсени акциите притесни инвеститорите. Някои се опасяват, че че хедж фондовете 
могат да са принудени да намалят собствения си капитал, за да наберат средства. Акциите на GameStop поевтиняха с 
44,29% в края на сесията след многократни прекратявания на търговията. За седмицата книжата на компанията са 
поскъпнали със 197%. Акциите на AMC Entertainment поевтиняха с 56,63%, след като предходната сесия скочиха с 300%. 
„Глупавите акции продължават да доминират голяма част от дискусията на пазарите“, коментира Адам, основател на Vital 
Knowledge. „Далеч от страната на приказките, макро условията остават без промяна и предимно позитивни“, добави той. 
Акциите на American Airlines поскъпнаха с 9,30%, след като компанията представи по-добри от очакваното резултати за 
тримесечието. 
Книжата на Apple поевтиняха с 3,50%, въпреки че производителят на iPhone отчете приходи от над 100 млрд. долара за 
едно тримесечие за първи път в историята. Този резултат се дължи на факта, че компанията не даде официални прогнози 
за бъдещите си печалби. Фирмата отчете приходи от 111,4 млрд. долара за тримесечието, приключило на 26 декември, 
както и печалба от 1,68 долара на акция, надминавайки прогнозите на Уолстрийт. 
Акциите на Tesla поевтиняха с 3,32%, след като компанията отчете печалба за четвъртото тримесечие от 80 цента на акция 
при очаквания за печалба от 1,03 долара за акция. Приходите на фирмата на Илон Мъск за последното тримесечие обаче 
надминаха очакванията – 10,74 млрд. долара спрямо прогноза от 10,4 млрд. долара. 
На икономическият фронт, брутният вътрешен продукт на САЩ нарасна с 4% през четвъртото тримесечие, което е малко 
под очакваният от икономистите, анкетирани от DowJones, скок с 4,3%. За цялата 2020 г. икономиката на САЩ се е свила с 
3,5%, което е най-големият спад от 1946 г. 
Понижения в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион завършиха силно волатилната търговска 
седмица на червено. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 534,03 пункта, или 1,89%, до 27 663,39 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 22,11 пукта, или 0,63%, до 3 483,07 пункта,  докато 
по-малкият измерител Shenzhen Composite изтри 17,71 пункта от стойността си, или 0,75%, достигайки ниво от 2 335,05 
пункта. Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 267,06 пункта, или 0,94%, до 28 283,71 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi регистрира спад от 92,84 пункта, или 3,03%, до 2 976,21 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 изтри  42,3 пункта от стойността си, или 0,64%, завършвайки сесията при ниво от 6 607,4 
пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете 
ръст от 2,49 пункта, или 0,50%, до 501,39 пункта. BGBX40 се повиши с 0,27 пункта, или 0,24%, до 111,78 пункта. BGTR30 
напредна с 1,42 пункта, или 0,26%, до 540,14 пункта.. BGREIT регистрира ръст от 0,80 пункта, или 0,56%, до 142,75 пункта. 
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Cross.bg 
 
√ 13 милиона достъпа до е-услугите на НОИ са заявени през 2020 г.  
През 2020 г. заявките за достъп до услугите на интернет страницата на Националния осигурителен институт (НОИ) са 
достигнали 13,1 милиона, докато година по-рано са били близо 12,4 милиона, което е нарастване с около 11%. Това 
показва анализ на НОИ за предоставените онлайн справки и административни услуги през м.г. При административните 
услуги на института, предоставяни по електронен път, ползваемостта се е увеличила над три пъти. С увеличение от около 
7% са справките, свързани с парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. 
Електронните справки относно отпускането и изплащането на обезщетенията за безработицата регистрират най-голямо 
нарастване в използваемостта сред всички е-услуги на институцията. През 2019 г. електронните услуги „Справка за 
изплатени парични обезщетения за безработица" и „Справка за регистрирани заявления за отпускане на парични 
обезщетения за безработица" са ползвани по около 400 000 пъти, през миналата година заявките за тях достигат съответно 
800 и 900 хиляди, което е повече от двойно увеличение. 
За поредна година на стабилни нива остава най-популярната е-услуга на НОИ - „Справка за представени в НОИ документи 
и изплатени обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО)". Клиентите отново са се възползвали 
от нея над 5 милиона пъти. Другата популярна справка - за социално осигуряване по ЕГН, има ръст от 5% и достига до над 
2,7 милиона заявки.  
НОИ предоставя на своите клиенти повече от 70 електронни услуги - справки, е-услуги, административни услуги и др. 
Малка част от онлайн справките за осигурените лица са със свободен достъп, за основната част се изисква наличие на 
персонален идентификационен код (ПИК), който се издава във всяко едно от териториалните поделения в страната или по 
електронен път. Само през 2020 г. броят на издадените кодове за достъп до услугите на НОИ е 173 хиляди, от които 
издадени по електронен път 3 692 чрез стартирала от края на месец ноември м.г. услуга. 
 
√ Има опасност от покачване нивата на реките Марица, Арда, Доспат, Места и Струма  
Предупреждения за валежи и покачване на нивата на реките в следващите дни. Причината е и в снеготопенето. 
В резултат на интензивните валежи от отминалите дни, комбинирани със снеготопене, има опасност от възникване на 
поройни наводнения във водосборите на Марица, Арда, Доспат, Места и Струма. 
В Югоизточна България има предупредителен оранжев код за обилни валежи и силен вятър. В Смолянско 
предупреждението е за обилни валежи. 
 
√ Проф. Рачев: Възможно е да регистрираме най-топлата зима  
Декември беше с три градуса по-топъл от нормалното, януари си отиде с 2,5 до четири градуса по-топло от нормалното. 
Ако и февруари стане така, това ще бъде най-топлата зима в България, откакто се водят метеорологичните наблюдения. 
Това обяви в студиото на „Здравей, България" климатологът проф. Георги Рачев. 
Той прогнозира топъл февруари с нормални и малко по-големи количества валежи. „Първото десетдневие ще бъде много 
топло и сухо. Нищо чудно, при благоприятни обстоятелства, на места да достигнем и до 20 градуса. Това обаче не е нещо 
уникално", каза климатологът. 
Проф. Рачев коментира и идеята на Бил Гейтс и учени от Харвард да вдигнат облаци, които да направят сянка, за да се 
охлади планетата. 
„Харвард с удоволствие ще използва парите, които милиардерът предоставя. Няма нищо лошо. Едно балонче, на което 
качваш калциев карбонат - тебешир. Ситните частици започват да се разхвърлят на височина и се получава една пелена", 
обясни климатологът. 
Според него това са фантастични неща, тъй като все още такова нещо не е било правено. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Как ще бъдат укрепен скатът, където земна маса затвори пътя край Елисейна и още - обезопасен ли е участъкът 
на магистрала Струма и има ли риск от нови свличания; 

- Разхлабване на някои от противоепидемичните мерки и затягане на правилата за носене на маски. Какъв ще е 
ефектът?; 

- Прозрачност, безопасност и контрол - какви са очакванията от плана за ваксиниране - гост представителят на 
България в Европейската агенция по лекарствата проф. Илко Гетов; 

- Какви са намеренията на ресторантьорския бранш и докога могат да останат затворени?; 
Нова телевизия, „Здравей, България" 

- На живо - пристигат още дози от ваксината на Pfizer срещу COVID-19; 
- Непригодна ли е ваксината на AstraZeneca за хора над 55 години? Защо Италия и Германия не я препоръчват на 

възрастни?; 
- Жертви на измама. Как десетки останаха без дограми и прозорци, за които платиха?; 
- Втора вълна от протести в защита на Навални - жестоко полицейско насилие и над 4 000 арестувани в Русия. 

Коментар на Асен Агов; 
- Какъв февруари ни очаква - прогнозата на Георги Рачев. И още - оранжев код за силен вятър и опасност от 

наводнения в страната; 
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- Като във филм на Кустурица - къдраво прасе разхожда коне в столичен квартал; 
- Топло или студено? Шампионка от Младежките олимпийски игри твърди, че тренира в зала без отопление; 
- Край на изискването да сме с включени компютри и телефони след осмия час. Как хоум офисът е напът да 

промени правилата при работа? Отговорите - в „На твоя страна". 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Фондовете и държавата се разбраха колко ще живеят пенсионерите; 
в. Труд - Свобода или Covid, изберете сами; 
в. Телеграф - Абитуриентите на училище заедно с първолаците; 
в. Монитор - 140 доброволци на ден борели COVID-19; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Как в пандемията ще летят бюлетини при спрени полети и къде вече са забранени вътрешни пътувания; 
в. 24 часа - Моловете отварят с 2 часа по-късо работно време и еднопосочно движение; 
в. Труд - НАП влиза в онлайн търговията; 
в. Труд - БГ компании в битка за студенти работници; 
в. Телеграф - За да няма спекулации: Каним евронаблюдатели от ОССЕ за изборите; 
в. Телеграф - Моловете отварят c цени наполовина; 
в. Монитор - Укрепват свлачища с още 10 млн. лв. от държавата; 
в. Монитор - Работиш при шефа 5 години, ако държавата ти плати висшето; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Милен Велчев, бивш министър на финансите: Забавянето на икономическите компенсации и на 
ваксинирането може да ни струва скъпо; 
в. Труд - Михаил Касабов, временният шеф на БФС, ексклузивно пред "Труд": Нов президент без опит ще е грешка; 
в. Телеграф - Доцент д-р Бони Петрунова, директор на НИМ: На монета на цар Иван-Александър е изобразен архангел; 
в. Монитор - Сийка Кацарова, председател на Българския съюз по балнеология и спа туризъм (БСБСПА): 7 от 10 туристи в 
спа курортите са българи; 
в. Монитор - Малин Бистрин, председател на Съюза на туристическия бизнес в Банско: Опасността от фалити на хотели 
все още е реална; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Синята идея се изчерви, но Байдън гледа строго; 
в. Труд - "Тъмната епоха" на Дигиталния феодализъм; 
в. Телеграф - Гладна кокошка просо сънува; 
в. Монитор - Герои се отглеждат в училище. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 01 февруари 
София 

- От 10.00 часа в Гербовата зала на „Дондуков" 2 държавният глава Румен Радев ще даде пресконференция по 
повод четвъртата годишнина от встъпването си в длъжност. 

- От 11.00 часа на Черната стена в градинката на НДК председателят на СДС Румен Христов ще поднесе венец във 
връзка с Деня за почит към жертвите на комунизма. 

- От 10.30 часа във Върховния административен съд ще се гледа делото срещу кмета на Благоевград инж. Румен 
Томов. 

- От 16.30 часа чрез платформата CISCO WEBEX групата на „Демократична България" в СОС организира 
обсъждането на Бюджет 2021 за София.  

- От 16.00 часа ще се проведе онлайн семинар за журналисти на тема: „Отговорът на ЕС срещу пандемията от 
коронавирус", организиран от Представителството на Европейската комисия в България. 

*** 
Добрич 

- От 14.00 часа във фейсбук страницата на Младежкия център ще се излъчи #ЗаедноСЕрхи „Здравословно и 
лесно". 

*** 
Кюстендил 

- В 12.00 часа в Художествена галерия „Владимир Димитров - Майстора" ще се състои деветото издание на 
церемонията по връчване на Националната награда за живопис на името на Майстора. В 13.30 часа участниците 
в честването на 139 години от рождението на Владимир Димитров - Майстора ще посетят къщата музей в с. 
Шишковци. Ще бъдат поднесени цветя пред паметника на художника. 

*** 
Твърдица 

- От 11.00 часа в Твърдица ще се проведе поредното издание на Ритуално зарязване на лозя - "Трифон Зарезан". 
*** 
Шумен 
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- От 14.00 часа в зала 363 на Общината ще се проведе заседание на временната комисия за избор на нов 
обществен посредник. 

 

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

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

