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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

 
БНР 
 
√ Държавата ще плаща обучението на студенти 
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 на Асоциацията 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. 
Предвижда се до 31 май 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. Това съобщават от Асоциацията на индустриалния капитал.  
 
в. Стандарт 
 
√ Държавата плаща висшето - оставаш 5 години 
Държавата ще плаща изцяло или частично обучението на студенти, ако след като завършат, останат да работят поне пет 
години в България и то при работодателя, където е стартирала стажантската си програма. 
Това предвижда обнародвана в Държавен вестник Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на 
разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател на Министерски съвет. 
„Възнаграждението, което ще получават младите специалисти ще е над средното за съответното предприятие, съобщиха 
от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Предложението 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. 
За целта младежите ще сключват договори с фирма, в която ще карат стаж по специалността си по време на следването 
си, а след това ще имат и подсигурено работно място. Договорите са тристранни – между студент, работодател и вуз в 
който тече следването на младежа. 
В него задължително са посочени формите, мястото и времетраенето на стажа по време на обучението, възнаграждението 
и начина за определянето му, условията за прекратяване и срока, през който работникът или служителят следва да работи 
при работодателя след успешното завършване на обучението. Ограничение има за минималния срок – 5 години, но не и 
за максималния. 
 Докато изтече срокът на действие на договора, основното трудово възнаграждение на успешно дипломиралия се студент 
не може да бъде по-малко от по-високия размер на средната основна заплата за съответната длъжност на пълно работно 
време в предприятието или на средната основна заплата за пълно работно време в предприятието. 
 Всяка година до 31-и май просветният министър трябва да утвърди списък по висши училища, форми на обучение и брой 
студенти, за които се осигурява напълно или частично заплащането на разходите за обучение. 
 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. 
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. Труд 
 
√ БГ компании в битка за студенти работници  
Ако останеш на работа минимум 5 години 
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Работодателските организации събират заявки 
МОН прави списък със специалности, в които има недостиг на квалифицирани кадри 
Заявки от предприятия, които искат студенти да станат техни служители, започват да набират организациите на 
работодателите на национално равнище у нас. Те са по линия на обнародваната вече Наредба за условията и реда за 
осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател. 
В нея е посочено, че държавата ще плаща напълно или частично таксите на студенти, които имат сключен договор с 
работодател за осигуряване на стаж по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след 
успешното му завършване. 
Студентите с договор няма да плащат такси в университета, като в същото време ще имат стаж по специалността си. След 
успешно завършване, ще продължат работа при работодателя си за минимум 5 години. През това време ще им се полага 
възнаграждение не по-малко от средната основна заплата в предприятието. 
Министърът на образованието ще утвърждава списък със специалностите с недостиг на квалифицирани кадри, за 
обучението в които се осигуряват средства от бюджета. Очаква се тази година това да стане до 31 май, посочват от 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). Два месеца след това Министерски съвет ще приеме Списъка с 
работодателите, които могат да сключват договори със студентите по реда на наредбата. 
 
Actualno.com  
 
√ Държавата ще покрива разходите за обучение на студенти, които след завършване ще работят в български компании 
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 и беше одобрено с последните 
изменения на Закона за висшето образование, съобщиха от асоциацията, цитирани от БГНЕС. 
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. 
 
БГ Предприемач 
 
√ Обнародвана е Наредбата за условията при които държавата ще покрива разходи за обучение на студенти  
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. 
Повече информация ще намерите http://www.bica-bg.org 
 

https://bica-bg.org/
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News.lex.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. 
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. 
 
Glas.bg  
 
√ Подпишеш договор с българска фирма – държавата ти плаща ВУЗ-а  
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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Economy.bg 
 
√ Държавата ще плаща обучението на студенти, които след завършването си ще работят в български компании 
До 31 май министърът на образованието трябва да утвърди Списък със специалностите, за обучението на които се 
осигуряват средства от държавния бюджет  
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 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 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. 
 
Dnes.bg 
 
√ Родни компании ще търсят студенти работници 
МОН прави списък на специалности с недостиг на кадри 
Заявки от предприятия, които искат студенти да станат техни служители, започват да набират организациите на 
работодателите на национално равнище у нас. Те са по линия на обнародваната вече Наредба за условията и реда за 
осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател. 
В нея е посочено, че държавата ще плаща напълно или частично таксите на студенти, които имат сключен договор с 
работодател за осигуряване на стаж по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след 
успешното му завършване, пише "Труд". 
Студентите с договор няма да плащат такси в университета, като в същото време ще имат стаж по специалността си. След 
успешно завършване, ще продължат работа при работодателя си за минимум 5 години. През това време ще им се полага 
възнаграждение не по-малко от средната основна заплата в предприятието. 
Министърът на образованието ще утвърждава списък със специалностите с недостиг на квалифицирани кадри, за 
обучението в които се осигуряват средства от бюджета. Очаква се тази година това да стане до 31 май, посочват от 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). Два месеца след това Министерски съвет ще приеме Списъка с 
работодателите, които могат да сключват договори със студентите по реда на наредбата. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Български компании търсят студенти работници 
Учащите с трудов договор няма да плащат такси и ще трупат стаж  
Заявки от предприятия, които искат студенти да станат техни служители, започват да набират организациите на 
работодателите на национално равнище у нас. Те са по линия на обнародваната вече Наредба за условията и реда за 
осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател. 
В нея е посочено, че държавата ще плаща напълно или частично таксите на студенти, които имат сключен договор с 
работодател за осигуряване на стаж по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след 
успешното му завършване, пише "Труд". 
Студентите с договор няма да плащат такси в университета, като в същото време ще имат стаж по специалността си. След 
успешно завършване, ще продължат работа при работодателя си за минимум 5 години. През това време ще им се полага 
възнаграждение не по-малко от средната основна заплата в предприятието, съобщава Dnes.bg 

https://www.dnes.bg/
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Министърът на образованието ще утвърждава списък със специалностите с недостиг на квалифицирани кадри, за 
обучението в които се осигуряват средства от бюджета. Очаква се тази година това да стане до 31 май, посочват от 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). Два месеца след това Министерски съвет ще приеме Списъка с 
работодателите, които могат да сключват договори със студентите по реда на наредбата. 
 
в. Монитор 
 
√ Работиш при шефа 5 години, ако държавата ти плати висшето  
АИКБ: Заплащането на младите специалисти ще е над средното. Студентите ще връщат пари, ако прекъснат 
образованието си 
Държавата ще плаща изцяло или частично обучението на студенти, ако след като завършат, останат да работят поне пет 
години в България и то при работодателя, където е стартирала стажантската си програма. Това предвижда обнародвана в 
Държавен вестник Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със 
сключени договори с работодател на Министерски съвет. 
„Възнаграждението, което ще получават младите специалисти ще е над средното за съответното предприятие, съобщиха 
от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Предложението 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. За целта младежите ще сключват договори с фирма, в която ще карат стаж по специалността си по време 
на следването си, а след това ще имат и подсигурено работно място. Договорите са тристранни – между студент, 
работодател и вуз в който тече следването на младежа. В него задължително са посочени формите, мястото и 
времетраенето на стажа по време на обучението, възнаграждението и начина за определянето му, условията за 
прекратяване и срока, през който работникът или служителят следва да работи при работодателя след успешното 
завършване на обучението. Ограничение има за минималния срок – 5 години, но не и за максималния. Докато изтече 
срокът на действие на договора, основното трудово възнаграждение на успешно дипломиралия се студент не може да 
бъде по-малко от по-високия размер на средната основна заплата за съответната длъжност на пълно работно време в 
предприятието или на средната основна заплата за пълно работно време в предприятието В наредбата са изброени 8  
причини, поради които договорите могат да бъдат прекратени, а студентите ще трябва да връщат платените за тяхното 
образование пари от държавата. Това са отписване на студента преди успешно завършване на обучението му; прекъсване 
на обучението му, освен в случаите когато това става поради болест или майчинство по смисъла на Кодекса за социално 
осигуряване; при отстраняване на студента от висшето училище; при системно непосещаване от студента на договорения 
стаж; при неосигуряване от страна на работодателя на условия за провеждане на уговорения стаж; при прекратяване на 
работодателя без правоприемство; по взаимно съгласие на страните по договора; при обективна невъзможност на някоя 
от страните да продължи да изпълнява задълженията си по договора. Всяка година до 31-и май просветният министър 
трябва да утвърди списък по висши училища, форми на обучение и брой студенти, за които се осигурява напълно или 
частично заплащането на разходите за обучение. Когато държавата няма да покрива цялата сума за следването, се посочва 
и частта, която се заплаща от хазната. Ако студентът започне обучението си, но в последствие избраната от него 
специалност отпадне от списъка, той няма да бъде принуден да плаща за следването си Кои работодатели ще имат право 
да сключват договори със студентите за стаж и работа за поне 5 години ще определя Министерски съвет след постъпило 
предложение на просветния министър. Това могат да бъдат фирми, в които за последните две години работят средно над 
20 човека, става ясно от наредбата. 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. 
 
√ България с най-голям спад на новорегистрирани фирми в ЕС 
Работодатели предлагат медицински екипи да ни ваксинират срещу COVID-19 в офиса  
България отчита най-големия спад на новорегистрирани компании в ЕС през третото тримесечие на 2020 година, показват 
данните на Евростат. Като цяло статистиката в общността показва съживяване на бизнеса през летните месеци, когато 
коронавирусът отстъпи малко. Тогава новорегистрираните компании се увеличават с 2,2% на годишна база. Най-голям е 
ръстът във Франция (21,5%), Белгия (14,3%) и Литва (11,4%). 
На обратния полюс е България със спад на новорегистрирания бизнес от 18,3 на сто спрямо същото тримесечие на 2019 г. 
След нас се нареждат още Германия (-14,6%) и Нидерландия (-13,3%). 
През третото тримесечие намаляват и декларациите за фалит - със 17,7% на годишна база за ЕС и с 19,8% в еврозоната. 
Данните за България показват, че подадените заявления за фалит намаляват с 9,3%. През второто тримесечие също има 
спад - в рамките на 33,6 на сто. 
Междувременно стана ясно,че работодатели от Асоциацията на индустриалния капитал в България(АИКБ) вече обсъждат 
възможността медицински екипи да ни имунизират срещу COVID-19 в офиса, когато ваксинацията стане масова. 
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Засега дискусията се води само в асоциацията, но скоро предложение ще бъде отправено на други работодателски 
организации и синдикати. Това обяви пред „Монитор“ изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България Добрин Иванов. 
„Това ще е много по-лесно за организация, отколкото да ходиш до личния си лекар. Спокойно може да бъде осигурено от 
всеки работодател медицински екип да имунизира служителите в офиса. Трябва да се помисли върху това, вече водим 
вътрешни разговори“, заяви той. Според него това няма да доведе до опасност бизнесът да ни задължава да се 
имунизираме задължително. Но Иванов отчете, че нагласите към ваксините се променят непрекъснато и вече вървят в 
посока на това хората да се имунизират. 
„Все пак трябва да се намери някакво решение, за да излезем от ситуацията. Но се опасявам, че поне още година ще сме 
в това положение. Миналата година се надявахме, че след първото шестмесечие ще има повишаване на икономическата 
активност, но това не се случи. А и ако това продължи, ще има две години загуби за туризма, което е убийствено“, 
коментира Иванов. Той добави, че икономическият спад за миналата година ще е около 4%, като през четвъртото 
тримесечие едва ли ще се отчете възстановяване. 
„Очакванията за 2021 година беше за ръст, но той няма да се състои. 
15 000 пък са новите безработни през декември 2020 г. 
което е очаквано за затварянето“, обясни още експертът. Като нова тенденция на пазара на труда пък е съкратени от 
секторите хотелиерство и ресторантьорство да се пренасочват към индустрията, която може да поеме безработни и има 
търсене. Стагнация се забелязвала и в IT сектора, където не се търсели нови кадри. 
 
Информационна агенция „БЛИЦ“ 
 
√ Ваксинират ни срещу COVID-19 в офиса 
Това обсъждат вече работодатели от АИКБ  
Медицински екипи да ни имунизират срещу COVID-19 направо в офиса, когато ваксинацията стане масова. Това обсъждат 
вече работодатели от АИКБ. Засега дискусията се води само в асоциацията, но скоро предложение ще бъде отправено на 
други работодателски организации и синдикати. Това обяви изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България Добрин Иванов, цитиран от в. "Монитор". 
"Това ще е много по-лесно за организация, отколкото да ходиш до личния си лекар. Спокойно може да бъде осигурено от 
всеки работодател и медицински екип да имунизира в офиса. Трябва да се помисли върху това, вече водим вътрешни 
разговори", заяви той. 
Според него това няма да доведе до опасност бизнесът да ни задължава да се имунизираме задължително. Но Иванов 
отчете, че нагласите към ваксините се променят непрекъснато и вече вървят в посока на това хората да се имунизират. 
"Все пак трябва да се намери някакво решение, за да излезем от ситуацията. Но се опасявам, че поне още година ще сме 
в това положение. Миналата година се надявахме, че след първото шестмесечие ще има повишаване на икономическата 
активност, но това не се случи. А и ако това продължи, ще има две години загуби за туризма, което е убийствено", 
коментира Иванов. 
Той добави, че икономическият спад за миналата година ще е около 4%, като през четвъртото тримесечие едва ли ще се 
отчете възстановяване. 
"Очакванията за 2021 година беше за ръст, но той няма да се състои. 15 000 пък са новите безработни през декември, което 
е очаквано за затварянето", обясни още експертът. Като нова тенденция на пазара на труда пък е съкратени от секторите 
хотелиерство и ресторантьорство да се пренасочват към индустрията, която може да поеме безработни и има търсене. 
Стагнация се забелязвало и в IT сектора, където не се търсели нови кадри. 
 
Сега 
 
√ Малцина са получили от милиардите, уж раздадени от Борисов 
Едва 50% от обявените 2 млрд. лв. помощи са реално изплатени на бизнеса и работещите  
"Ако ни бяха изплатили компенсациите навреме, нямаше да има протести". Това призна един от недоволните 
представители на ресторантьорския бранш по време на протеста пред Министерския съвет в сряда. 
Настояването да се отворят заведенията още на 1 февруари за много хора изглежда безумно при вихрeщата се пандемия 
и все още затворени училища. За персонала и малките собственици на кафенета и рестрорантчета, останали без работа от 
края на ноември, обаче започването на работа изглежда единствената надежда за получаване на някакви доходи. 
Защото всички, опитали се до момента да вземат ковид-помощи от държавата, се сблъскват с мудността на костенурка, с 
която действа администрацията. Затънала в бюрократични процедури на оценяване, съгласуване, проверяване, връщане 
и подписване на договори, администрацията протака с месеци отпускането на сумите, които в голяма част от случаите се 
оказват и символични. 
На фона на растящото недоволство премиерът дни наред хвърля в пространството бомбастични хвалби за раздадени 
милиарди. "Осигурили сме достъп до 2 млрд. лв. в подкрепа на хората и фирмите. Даже 3 млрд., ако се вземат предвид 
и допълнителните пари за пенсионерите", тръби Борисов. 
Вярно, сумата е леко редуцирана в сравнение с миналата пролет, когато бяхме засипани с обещания за 4.5 млрд. лв. в 
помощ на всички пострадали от пандемията. И въпреки това премиерските сметки за осигурени 2 млрд. лв. предизвикват 
недоумение при толкова критики за фатално забавяне на спасителните помощи. Колкото и да се опитваме да изчислим 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/rabotodateli-iskat-medicinski-ekipi-da-ni-vaksinirat-sreshtu-covid-19-v-ofisa-247619
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отпуснатите до момента пари и тези, които се очаква да бъдат преведени, сметките на Борисов не излизат с 500-600 млн. 
лв. 
Бонусите за пенсионерите от 50 лв. месечно, които се раздават от август и ще продължат до март, изобщо не ги броим, 
защото нямат нищо общо с пандемията. Целта им единствено е да спечелят благоразположението на възрастните хора 
към управляващата партия ГЕРБ на изборите през пролетта. 
На две министерства трябва да сме благодарни за "рога на изобилието", става ясно от думите на премиера - 
министерството на труда и министерството на икономиката. 
Само преди дни социалният министър Деница Сачева даде следния отчет пред Народното събрание: По мярката за 
запазване на заетостта "60/40" са изплатени 747 млн. лв., по разновидността ѝ "80/20" за туристическия и транспортния 
сектор - 82 млн. лв., а за компенсации в размер на 24 лв. на ден за персонала в затворените от ноември фирми - до 
момента 8.6 млн. лв. 
Дотук за запазване на работните места в закъсалите фирми излиза, че са изплатени около 838 млн. лв. 
Най-мащабната програма "60/40" неколкократно бе прекроявана след не особено успешния ѝ старт през юни. Заради нея 
бе актуализиран Бюджет 2020 с 1 млрд. лв. извънредни разходи. По-интензивно схемата заработи едва наесен, когато 
някои от условията бяха облекчени, така че повече работодатели да проявят интерес. Месеци наред правителството 
упорито отказваше да покрие част от осигурителните вноски, които са за сметка на работодателите. Сега Сачева отчита, че 
с "60/40" са спасени 250 000 работни места. А можеше да са далеч повече и доста по-рано, без да се стига до толкова много 
съкратени. 
Месеци наред едни от най-пострадалите от коронакризата сектори - туристическият и транспортният, чакаха схемата да 
бъде трансформирана, така че субсидията за работните места да е по-осезаема от 60% от възнагражденията. С 
предоставянето на 290 лв. допълнително за всяко работно място в тези сектори са запазени 30 000 работници в над 1050 
фирми, отчита социалното министерство. За разлика от "60/40", парите за "80/20" бяха осигурени от ОП "Развитие на 
човешките ресурси". 
Пак оттам идва и финансирането за схемата "Запази ме", добила популярност и като "75/0", предназначена да компенсира 
останалия без работа и доходи персонал в затворените заведения, фитнес-зали, магазини в моловете, кина, обучителни 
школи и др. Това са въпросните 24 лв. на ден, чието забавяне толкова много разгневи хората от ресторантьорския бранш. В 
средата на януари - два месеца и половина след втория локдаун, голяма част от работещите са получили 
единствено смешните 24 лв. Парите са един единствен работен ден от ноември. 
В последните няколко дни социалното министерство и Агенцията по заетостта се разбързаха, та успяха да добутат 
изплатените компенсации до 8.6 млн. лв. на 36 000 души. Простата сметка показва, че с тези пари са им изплатени помощи 
за има-няма 10 дни. За останалите дни, както и още 17 000 работници от затворени бизнеси, кандидатствали за помощи, 
ще се чака края на януари. Вероятно в сметките на премиера за раздадените пари обаче е калкулиран целият бюджет 
на схемата от 50 млн. лв. 
Още по-трудно е да се натаманят до към 1 млрд. лв. помощите, дадени от Министерството на икономиката. В сайта на 
ведомството периодично излиза информация за "напредъка по антикризисните икономически мерки изпълнявани от 
Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската 
икономика". Самият министър Лъчезар Борисов обяви тези дни, че 550 млн. лв. по тези мерки вече са достигнали до 
граждани и фирми. 
От справката за "напредъка" към 15 януари обаче става ясно, че от въпросните 550 млн. лв. 2/3 са кредити, които трябва 
да се връщат. Като безвъзмездна помощ са преведени само 173 млн. лв. на близо 21 000 микро и малки фирми, 10 млн. 
лв на туроператори и около 15 млн. лв. на автобусни превозвачи. 
Малките фирми обаче очакваха почти четири месеца своите грантове от 3000 до 10 000 лв., след като подадоха заявленията 
си още през май. Други около 3000 дребни предприемачи, които не бяха одобрени заради пропуски в документацията, но 
получиха през есента обещание също да бъдат подпомогнати, още чакат парите си - около 26 млн. лв. по думите на 
министър Борисов. 
Помощите за средните фирми, пострадали с над 20% спад на оборотите през пролетта, също още не са получили и лев 
по банковите си сметки. Те кандидатстваха за грантове от 30 000 лв. до 150 000 лв. през август, а общата сума на 
одобрените през декември заявки е за 178 млн. лв. От тогава тези фирми чуват обещания, че парите ще дойдат "до дни". 
Туроператорите също са в процедура, която не е ясно кога ще приключи. Браншът, като един от най-пострадалите от COVID-
пандемията заради ограниченията за пътуване, вече получи 10 млн. лв. за покриване на текущи оперативни разходи, но 
сумите се оказаха символични - едва 1% от оборота преди пандемията. Сега Министерството на туризма съдейства да се 
разпределят още 51 млн. лв., осигурени от Бюджет 2020, с които приоритетно да се покрият предплатените, но провалени 
през миналата година екскурзии и почивки. Още не е започнало кандидатстването за тези пари, обещани през ноември. 
По подобна схема фирмите от автобусния превоз едва след Коледа започнаха да получават заделените за тях 30 млн. лв. 
През есента подпомагане поискаха над 600 превозвачи, като помощи до момента са получили половината от тях.  
В сряда, часове преди протеста на ресторантьорите, Националната агенция по приходите обяви, че вече е превела 22 млн. 
лв. от обещаните 156 млн. лв. компенсации за затворените бизнеси. До момента пари са получили 2223 фирми от общо 
кандидатствали 8100. Обещанията на НАП са до края на месеца всички средства да бъдат разплатени. Всъщност това е 
първата схема, по която има сравнително бърза реакция - парите достигат до бизнеса за около три-четири седмици след 
кандидатстването. Именно с тази цел приходната агенция бе привлечена в процедурата - заради най-голямата си 
подготвеност да прави проверки и да превежда бързо сумите на бизнеса. Защо това не се случи по-рано?  
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Така реално изплатени безвъзмездни помощи за пострадалия от пандемията бизнес към средата на януари са за около 
220 млн. лв. За други над 350 млн. лв. има одобрени заявки, но парите се бавят неясно защо.  
Към финансовата помощ за фирмите и гражданите премиерът и министърът на икономиката включват и раздадените през 
Българската банка за развитие (ББР) кредити. Безлихвени заеми за общо 160 млн. лв. до момента са получили около 26 
000 физически лица - работещи, принудени да излязат в неплатен отпуск, и самоосигуряващи се.  
На доста по-слаб интерес се радват "евтините" заеми за бизнеса. С гаранцията на ББР банките са отпуснали на 1300 малки 
и средни предприятия заеми за 158.8 млн. лв. Както стана ясно от сигнали на фирми, кандидатствали за тези кредити, 
те далеч не са "евтини" и по нищо не се различават от стандартните заеми на банките. Пострадалите от пандемията 
фирми обаче са принудени да теглят заеми, докато чакат помощи от държавата.  
Работодателските организации също разкритикуваха огромното забавяне - почти с година, на помощите за закъсалите 
фирми. 
"Парите, които още не са получени като подкрепа за първата COVID-вълна, са похарчени предварително. Очакването им 
от съконтрагенти и от кредитори само отлага обявяването във фалит. Ситуацията никак не е розова", коментира Васил 
Велев, председател на АИКБ. И предупреди: Постоянното отлагане на компенсирането на закъсалите компании ще доведе 
дотам, че "спасените" работни места с мярката "60/40", ще изчезнат, защото предприятията ще затворят и работниците 
няма да има къде да се върнат. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

 
БНР 
 
√ България остава 2-ра в ЕС по държавен дълг, съотнесен към БВП 
България остава на второ място в Европейския съюз по показателя държавен дълг, съотнесен към Брутния вътрешен 
продукт. Това заяви министърът на икономиката Лъчезар Борисов. 
Той прогнозира, че страната ни ще приключи 2020 година с нисък дефицит. 
„Нашата прогноза сочи, че от гледна точна на най-малък спад на икономическия растеж България ще приключи по-добре 
от средното за Европейския съюз. Приключваме с един доста добър дефицит. Това, което виждаме към момента е, че една 
Австрия завършва с близо 22 милиарда дефицит“, каза министърът. 
Лъчезар Борисов уточни, че тази седмица ще разговаря с работодателски организации, за да обсъди разпределението на 
средствата по механизма REACT-EU. 
 
√ ИПИ представя анализ за икономиката в Северна България 
Институтът за пазарна икономика (ИПИ) ще представи анализ за състоянието и перспективите пред областните икономики 
на Северна България. Анализът се базира на най-актуалните финансови и демографски данни. 
Седмица след като икономистите от ИПИ представиха икономическите и демографски характеристики и развитието през 
последната година на всяка от областите в страната на дневен ред са още два мащабни проекта. 
Единият е фокусиран върху областните икономики на Северна, а другият – на Южна България. 
Днес експертите ще коментират състоянието и перспективите на развитие на Север – анализ, в който авторите се позовават 
на актуални данни за динамиката на инвестициите, пазара на труда, демографията и образователния потенциал на 
работната сила. 
Икономистите ще посочат областите, които в годината на Covid кризата отбелязват растеж, ще коментират факторите, 
които обуславят по-забавения ръст на икономиките в Северна България, както и кои са предимствата, които може да 
използват регионите за постигането на растеж.  
 
√ МВФ очаква растеж от 3,6% на БВП на България през 2021 г. след спад с 4,6% през 2020 г. 
Българската икономика се е свила с 4,6% през миналата година, а през 2021 година ни очаква възстановяване до 3,6 на 
сто. Това е заключението на експертите от Международния валутен фонд в рамките на традиционните консултации. 
Пандемията спря убедителния икономически растеж на България, е заключението на експертите от Международния 
валутен фонд в рамките на традиционните консултации. 
От Вашингтон очакват подобрение през 2021-ва година, което се дължи на потреблението и фискалните стимули на 
правителството. 
От фонда препоръчват гъвкави политики, с които да се омекоти шока от пандемията, заради който и дефицитът в бюджета 
расте. Също така банковият регулатор трябва много внимателно да следи ситуацията с необслужваните кредити, които 
могат да се увеличат в банковите портфейли, препоръчват експертите от Вашингтон. 
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Както във всяка своя оценка, оттам призовават страната ни да продължи борбата с корупцията и да подобри значително 
бизнес средата. 
 
√ ЕС ще одобри нови ограничения за пристигащите от трети страни 
Посланиците на страните членки на ЕС одобриха снощи нови рестрикции за пътниците, идващи от страни извън ЕС, по-
специално представяне на отрицателен резултат от PCR тест. Мярката е с цел борба с разпространението на новите 
варианти на коронавируса, предаде АФП, като се позова на европейски източници. 
ЕС затвори външните си граници през март миналата година и установи през юни списък, ограничаващ достъпа на хора от 
трети страни до блока. Той редовно се преразглежда и касае несъществените пътувания. Разрешава се влизането в ЕС на 
граждани или пребиваващи в страни от Съюза хора, както и на хората, пътуващи по съществени причини, отбелязва БТА. 
Някои страни като Франция от неделя затвориха границите си за пътници от или за страни извън ЕС. 
Постигнатото вчера споразумение от посланиците би трябвало да бъде одобрено от страните членки днес. То предвижда 
нови критерии с цел разрешаване на несъществени пътувания от трети към ЕС. Един от критериите е третата страна, от 
която идва пътникът, да има съотношение на нови случаи на зараза с коронавируса под или равно на 25 на 100 000 жители 
през период от 14 дни, съотношение на тестовете над 300 и 4-процентно съотношение на положителните тестове спрямо 
всички направени. Трябва да се отчита и това какъв вариант на коронавируса има в дадена трета страна. 
PCR тест, направен най-много до 72 часа преди пътуването, ще се изисква дори и за хората, които пътуват по съществени 
причини, с изключение на трансграничните работници или на заетите в транспортния сектор. Гражданите или 
пребиваващите в ЕС хора могат да направят този тест при пристигането си от трети страни на територията на съюза. 
 
БНТ 
 
√ Борисов: Осъждаме прекомерната сила срещу Навални, съпругата му и мирно протестиращи в Русия  
Българското правителство осъжда прекомерната сила, която се използва срещу Навални, заяви премиерът Бойко Борисов. 
По думите му, не трябва да се използва сила срещу мирно протестиращи. 
"Осъждаме прекомерната сила, която се използва срещу Навални, съпругата му и демонстрантите в Русия. И тази позиция 
ние днес сме я изразили и през нашето Външно министерство като позиция на правителството", каза министър-
председателят Бойко Борисов. 
 
√ Фитнеси, молове, танцови школи и кина отвориха врати при определени мерки  
Разхлабване на част от мерките от вчера. Отвориха молове, фитнеси, танцови школи и кина. Но при определени 
условия: намален брой посетители, дезинфекция и дистанция. И още: без шлемове и шалове, а само с маски на закрито. 
Още в първия ден на разхлабване на мерките от РЗИ тръгнаха на проверки за нарушители. 
Най-нетърпеливите се втурнаха към моловете още в първия им работен ден. Мерките: дезинфектанти и указателни табели 
за еднопосочно движение. 
Непълнолетните могат да идват тук само с придружител. А служителите на магазините следят и броят посетителите. От РЗИ 
тръгнаха на проверки. 
Фитнес залите също се напълниха. Те могат да използват половината от капацитета си. Всеки посетител трябва да носи 
кърпа и да дезинфекцира уреда, който използва. Дистанцията също е задължителна. 
Танцовите школи работят от днес с 30% от капацитета си. Такова е изискването и за кината. 
Радост за всички, които обичат да спортуват, танцуват и пазаруват. Днес на работа се върнаха служителите в моловете. За 
да бъдат защитени те и посетителите: 
"Почти всички от магазините, особено тези с по-голям площ имат т.нар. пипълкантари, които сигнализират за 
надвишен брой хора, които влизат в магазина и автоматично дава сигнал на работещите вътре да спрат да 
допускат хора в самия обект", каза мениджърът на търговски център в Пловдив Александрина Янева. 
"На всеки вход имаме поставен дезинфектант, на касата за нас - също за персонала", каза управителят на магазин Анелия 
Русикова. 
И докато за едни пазаруването онлайн не е опция, то други смятат, че в мола пространството е достатъчно голямо, за да 
няма струпвания.  
В София РЗИ провери спазват ли се мерките по моловете. 
"В момента на проверката установихме, че се спазват всички изисквания, въведени със заповед на министъра на 
здравеопазването", каза Весела Крумова - СРЗИ. 
"Тази сутрин ни чакаха пред вратата трениращите", каза управителят на фитнес Мария Станчева. 
Стоян е от първите посетители на фитнеса. Докато бил затворен, тренирал вкъщи и в парка. 
"Според мен не трябваше да се затварят. Мерките като цяло са добре, но те трябваше да се адаптират спрямо 
възрастните и спрямо застрашените хора", каза Стоян Ангелов. 
По 4 квадратни метра на човек - до толкова могат да се разгърнат в тренировките. Но преди да започнат има задължително: 
мерене на температурата и дезинфекция. 
"Те са длъжни да носят кърпа със себе си. Кърпата се поставя на самия уред, за да няма допир гърба на човека с уреда. 
Освен кърпата - клиентите са длъжни и да дезинфекцират след себе си, отново за двойна безопасност така да се 
каже", обясни управителят на фитнес Мария Станчева. 
Оцеляването на фитнесите било трудно. 
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"Много наши служители също престанаха да работят тук", каза управителят на фитнес Мария Станчева. 
Равносметката на танцовите школи за 2020: 
"От цяла година ние имаме реално работни 4 месеца и половина. Сега сме изключително щастливи, че ще работим 
отново", каза инструкторът в танцова школа в София Марина Стаменова - Джони. 
"И сега, когато отвориха школите, вече можем да поспортуваме, да се върнем във форма", каза Ева Дивитакова. 
И на фона на щастието от школите казват по едно "но". 
"Ето сега ще работим на 30%, но токът не ни е 30%, осигуровките не са ни 30%, наемите не са ни 30% и това изключително 
ни затруднява. Имаше помощ от държавата за част от студиата. Проблемът е, че тази помощ е съвършено недостатъчна", 
каза инструкторът в танцова школа в София Марина Стаменова - Джони.  
Властите предупредиха - ако заболеваемостта се увеличи: първите затворени ще са последните отворени. 
 
√ Георги Терзийски: Агенция "Пътна инфраструктура" изразходва в пъти повече средства за ремонти  
Толсистемата и в момента генерира приходи. Кризата, която настъпи, промени обема на превозите., специално 
тежкотоварните намаляха с 30%. За 2020 година бюджетът на агенцията и изразходваните средства са в пъти повече 
спрямо 2019 г. Това заяви в студиото на "Денят започва" председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна 
инфраструктура" Георги Терзийски. 
Парите за ремонти на пътища невинаги са достатъчни, особено за ремонти на третокласната пътна мрежа, каза Терзийски. 
Той каза, че срутищата се образуват за кратко време заради резките температурни амплитуди. По думите му експерти 
извършват денонощни огледи за рискови процеси. 
Принуждаваме се да усложняваме пътуването на хората, за да ремонтираме. Това заяви Терзийски по отношение 
ремонтите по магистрала "Струма". 
3 години е гаранцията на ремонта на отсечката от магистрала "Тракия", който започва днес. 
 
√ Започна разследване по доклада на ОЛАФ  
На 6 януари Върховната касационна прокуратура е изпратила в Специализираната прокуратура материали, получени от 
Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Предоставените данни се отнасят до разследване относно потенциална 
измама и закононарушения при изпълнение на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
фонд „Вътрешна сигурност“ за закупуване на превозни средства за нуждите на Министерството на вътрешните работи. 
Към Прокуратурата на Република България е отправена препоръка за образуване на съдебно производство срещу 
длъжностни лица от МВР за злоупотреба с власт и облагодетелстване на трета страна. Съгласно член 127, алинея 1 от НПК, 
получените доклади от ОЛАФ са един от основните видове писмени доказателствени средства. 
След анализ и преценка на относимостта, с постановление на наблюдаващия прокурор от Специализирана прокуратура, 
получените материали от ОЛАФ са обединени към материалите по дело, свързано с разследване на възможна „търговия 
с влияние“. По същото досъдебно производство, в качеството им на обвиняеми са привлечени две лица, на които са 
повдигнати и предявени обвинения. Освен деянията, по които лицата са обвинени, предмет на разследване са и търговия 
с влияние, както и извършени корупционни и длъжностни престъпления. Именно това обуславя обединяването на 
получени материалите от ОЛАФ към делото за „търговия с влияние“. 
По досъдебното производство активно се извършват действия по разследването, с оглед осигуряване на обективност, 
пълнота и всестранност на фактите и обстоятелствата подлежащи на доказване, така и с оглед на законовото изискване 
обвинение да не почива единствено на установеното в докладите по разследванията на Европейската служба за борба с 
измамите. 
Предстоят разпити, назначаване на експертизи, оценка и анализ на събраните доказателства, прецизиране на предявените 
обвинения спрямо привлечените като обвиняеми лица. При събиране на доказателства е възможно привличането като 
обвиняеми и на други лица. 
За предприетите действия от страна на прокуратурата е информирана и Европейската прокуратура. 
Вчера бе оповестено, че ОЛАФ са открили нарушения при обществена поръчка, проведена през март - април 2017 г. за 
закупуване на високопроходими автомобили за полицията. 
ОЛАФ препоръча в бюджета на ЕС да бъдат върнати близо 6 млн. евро. 
От агенцията заключиха, че има данни служители на МВР да са злоупотребили с власт и да са ощетили европейските 
финанси. 
 
Investor.bg 
 
√ До края на февруари ще има електронен регистър на желаещите да се ваксинират 
Изборната администрация ще бъде включена в третата фаза на имунизацията, която ще протича успоредно с 
втората 
Електронен регистър на желаещите да се ваксинират български граждани ще бъде готов до края на февруари. Това 
докладва министърът на здравеопазването Костадин Ангелов на работното съвещание, свикано от премиера Бойко 
Борисов в Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба. 
Проектът за електронен регистър се разработва съвместно с Информационно обслужване, като целта му е всеки български 
гражданин, който желае да се ваксинира, да попълни електронно своята заявка, за да има възможност да избира дали да 
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се ваксинира от личния си лекар, или от лечебно заведение. По този начин ще се улесни цялата логистика на желаещите 
да се ваксинират. 
„Очакваме този проект да бъде готов до края на февруари и в началото на март да имаме готовност да заработим със 
системата“, уточни министърът на здравеопазването. 
Той увери, че ситуацията в страната продължава да е под контрол, като изключително добра тенденция е, че излекуваните 
са десет пъти повече от новите случаи.  
Ангелов потвърди още, че през настоящата седмица ще внесе за разглеждане от Министерския съвет промени във 
ваксинационния план. Така изборната администрация ще бъде включена в третата фаза на имунизацията, която се 
предвижда да протича успоредно с втората фаза.  
Всички, които желаят да бъдат ваксинирани, трябва да заявят желанието си пред личните си лекари. Записването за 
безплатното и доброволно имунизиране срещу Covid-19 може да бъде осъществено по телефона или при лично посещение 
при общопрактикуващия лекар. 
„Най-разумно действаме с ваксинацията, пазейки и втората доза. Същевременно прилагаме най-меките мерки“, каза от 
своя страна министър-председателят. Борисов припомни, че докато в други страни има въведен вечерен час и не достигат 
легла в болниците, в България на практика има абсолютно свободно движение на хората. Той категорично опроверга 
твърденията на президента Румен Радев, че правителството насажда паника. 
„Най-меките мерки са в България. Чакаме да видим резултатите след връщането на учениците в клас и ако са положителни, 
веднага ще се обърнем към ресторантьорите“, категоричен беше премиерът. „Но нека не забравяме, че всички тези мерки 
бяха приложени именно по искане на лекарите - за да намалим натиска върху болниците“, посочи премиерът. 
Борисов акцентира, че при определянето на мерките за справяне с пандемията правителството се съобразява единствено 
с медицинската експертиза. 
„В момент, в който други държави се свиват до вечерен час, ние отваряме още 3-4 бизнеса днес, а от четвъртък ще тръгнат 
и учениците. Не е политическо решението за затваряне на ресторантите, а медицинско и в момента, в който ми подадете 
знак, в този ден здравният министър ще разреши дадения тип дейност. Всички сектори се стараем да заработят 
максимално бързо“, заяви Бойко Борисов. 
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев изтъкна, че с оглед на финализирането на първия учебен срок, 
е взето решение учениците от в 7, 8 и 12 клас да възобновят присъственото си обучение от 4 февруари. Следващите класове 
ще се връщат поетапно, като редуването ще бъде на две седмици. „Това е разумното решение, тъй като ситуацията е още 
рискова“, отбеляза Вълчев. 
В рамките на съвещанието министърът на икономиката Лъчезар Борисов информира премиера, че България продължава 
да бъде на второ място в Европейския съюз от гледна точка на показателя държавен дълг, съотнесен към БВП. Министърът 
посочи, че страната ни приключва годината с нисък дефицит и с ниво на безработицата малко под 7%. 
По мярката „Запази ме“, с която държавата подкрепя затворените бизнеси, са подадени заявления от 8868 работодатели 
за 45 651 лица. До края на миналата седмица са изплатени общо 17 милиона лева за 41 115 души, докладва от своя страна 
министърът на труда и социалната политика Деница Сачева. Тя изтъкна, че в момента се дообработват 2317 заявления, тъй 
като не са подадени според изискванията и е необходима обратна информация, за да могат съответните бизнеси да 
получат помощта от държавата. 
 
√ Заявени са над 13 милиона достъпа до е-услугите на НОИ през 2020 г. 
Електронните справки за обезщетенията за безработица са се увеличили двойно 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 миналата година. 
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 са 3692. 
 
 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/zapochva-zapisvane-pri-lichnite-lekari-na-jelaeshtite-covid-vaksina-320882/


 

12 

 

√ Фонд „Земеделие” приема проекти за инвестиции в лозаро-винарския сектор 
Общият бюджет по мярката е 34,4 млн. лева, а максималната стойност на един проект не трябва да надхвърля 800 
хил. Евро 
Държавен фонд „Земеделие” започва да приема проекти по мярката за инвестиции в предприятия от лозаро-винарския 
сектор. Срокът е до 19 февруари, съобщават от Фонда. 
Общият бюджет по мярката „Инвестиции в предприятия“ е 34,4 млн. лева, а максималната стойност на един проект не 
трябва да надхвърля левовата равностойност на 800 хил. евро. 
Целта на финансовата помощ е да адаптира винарските предприятия към изискванията на пазара и да повиши 
конкурентоспособността им, напомнят от Фонда. 
От финансова подкрепа по мярката могат да се възползват предприятия, вписани като винопроизводители в лозарския 
регистър, поддържан от Изпълнителната агенция по лозата и виното, както и организации на производители, асоциации 
на организации на производители и браншови организации в сектор „Винено грозде". 
Запазват се и допустимите за финансиране дейности, като закупуването на нови машини и съоръжения, свързани с процеса 
на производство и съхранение на вино, както и строително-монтажни работи по изграждане, надстрояване, пристрояване 
или реконструкция на сгради, предназначени за производство и съхранение на вино, контрол на качеството на 
произведените вина и др. 
Таванът за финансиране на един проект е до 800 хиляди евро, а за целия период на националната програма за 
подпомагане на лозаро-винарския сектор един кандидат не може да получи повече от 2 млн. евро. 
За да се спазят противоепидемичните мерки и да няма струпвания на хора, от фонд "Земеделие"  припомнят на 
кандидатите, че трябва да имат предварително записан час за подаването на проекта, а с тяхна помощ фондът е изготвил 
анализ на най-често допусканите грешки в предишни проекти. 
 
В. Труд 
 
√ През кризисната 2020 г.: Бизнесът плати повече данъци 
Постъпленията от осигуровки нараснаха с над 460 млн. лв. 
По-малко ДДС от внос 
Данъчните приходи в държавната хазна нараснаха през 2020 г., въпреки кризата, показват окончателните данни на 
Министерството на финансите. Приходите от данъци през 2020 г. са 35,848 млрд. лв., което е ръст с близо 570 млн. лв. 
(+1,6%) спрямо предходната година. Повишават се приходите от корпоративни данъци, от данъка върху доходите, от 
осигуровки, както и от ДДС от сделки в страната. 

Платените от бизнеса корпоративни данъци са 2,714 млрд. лв., 
което е с 0,7% повече спрямо предходната година. Резултатът 
е изключително добър на фона на мерките срещу 
разпространението на Covid-19. При положение, че туризмът, 
транспортът и ресторантите пострадаха сериозно, а покупките 
на редица стоки, като дрехи и обувки, намаляха, ръстът на 
приходите от данъка върху печалбата показва, че част от 
фирмите се справят много добре в условията на криза. 
Приходите в държавната хазна от данъка върху доходите и от 
осигуровки също нараснаха - съответно със 185 млн. лв. 
(+4,62%) и 462 млн. лв. (+4,38%). До голяма степен това се 
дължи на увеличението на минималната заплата и на по-
високите възнаграждения в държавната администрация, 
които влязоха в сила още в началото на 2020 г., преди 
пандемията. Но заплатите в частния сектор продължиха да 
нарастват през миналата година, въпреки по-голямата 
безработица, показват данните на НСИ. 
 
Приходите от ДДС от сделки в страната през миналата година 
са 7,523 млрд. лв., което е ръст със 700 млн. лв. (+10,25%) 
спрямо предходната. Това означава, че хората продължават да 
харчат парите си, макар да има промени в предпочитанията на 
потребителите - вместо за дрехи и обувки дават по-големи 

суми за обзавеждане и ремонт на дома. 
Приходите в хазната от ДДС от внос са почти 3,5 млрд. лв., което с намаление със 766 млн. (-18%). За това обаче има 
обективни причини. От една страна през 2020 г. петролът поевтиня на международните пазари, а и количеството внесен 
петрол също е по-малко, което води до свиване на приходите от ДДС. Освен това от 1 юли 2019 г. беше въведена 
възможност за отложено плащане на ДДС при внос на някои стоки от страни извън ЕС. Ефектът от прилагането на този 
режим през 2020 г. е неначислен ДДС при внос в размер над 1 млрд. лв. 
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√ Министерството на туризма пуска информационен телефон за туроператори  
Министерството на туризма открива информационна телефонна линия, на която туроператорите и туристическите агенти 
могат да задават своите въпроси относно схемите за финансиране, прилагани от ведомството: 
1. Процедура „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за 
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на стойност 10 млн. лв., финансирани по линия 
на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г. 
2. Схема за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска 
дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19 на стойност 51 млн. лв., финансирана 
от държавния бюджет на Република България. 
Телефонен номер +359882291113 ще е активен от понеделник до петък, в рамките на работното време (от 9.00 до 17.30 
часа). На него експерт от министерството ще регистрира обаждането и ще оказва съдействие по определен въпрос или 
проблем във връзка с тематиката на схемите за финансиране. При невъзможност за реагиране на момента, служителят ще 
има ангажимент да предаде в спешен порядък съобщение на съответния експерт, релевантен на темата. 
Причина да бъде открита телефонната линия са зачестилите запитвания относно посочените схеми за кандидатстване – 
документи, процедури за кандидатстване и отчитане, финансиране и др. 
По втората схема Министерство на туризма публикува насоки за кандидатстване. Размерът на еднократно предоставяните 
безвъзмездни средства е 4 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г., оповестен във финансовия отчет съгласно Закона за 
счетоводството, като предоставената помощ е за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти за 
периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. 
Помощта трябва да се използва приоритетно за възстановяване на суми на пътници, чиито пакети са анулирани поради 
COVID-19 за същия период. 
Допустими кандидати са предприятия, опериращи като туроператори или туристически агенти, регистрирани в 
съответствие с Раздел I, Глава седма от Закона за туризма и вписани в Националния туристически регистър, които към 
момента на подаване на заявлението за помощта имат сключена валидна застраховка „Отговорност на туроператора” в 
съответствие с чл.97 от Закона за туризма. 
Тази мярка е част от цялостен пакет от мерки и има за цел да противодейства на недостига на ликвидност, пред който са 
изправени предприятията поради COVID-19. 
Подаването на заявленията за държавна помощ се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр 
за кандидатстване и придружителните документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), чрез 
модула „Е-кандидатстване“, на следния интернет адрес: https://enims.egov.bg . 
Ръководството за работа със системата СУНИ е достъпно на следния адрес: https://enims.egov.bg/ . 
Ще се прилага схема за предоставяне на финансова помощ с един краен срок за кандидатстване. 
С оглед своевременно изплащане на помощта за приоритетно компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от 
ваучери клиенти, както и за покриване на извършените през периода разходи за основната дейност, се препоръчва 
заявленията да бъдат подавани в рамките на 14 дни от датата на отваряне на процедурата. 
В рамките на тази схема кандидатите могат да подадат само едно заявление за подкрепа. 
 
Сега 
 
√ Румен Радев потвърди, че ще се кандидатира за втори мандат 
България се нуждае от мощна политическа алтернатива, иначе може да се стигне до поредния мандат на грабеж и 
застой, предупреди президентът 
Държавният глава Румен Радев потвърди ширещите се в публичното пространство предположения, че ще се кандидатира 
за втори мандат. Новината той съобщи, докато представяше отчета си по повод четвъртата годишнина от встъпването си в 
длъжност (пълният текст на отчета - тук). 
"Считаме за наш дълг да обявим още сега намерението си да се кандидатираме за втори мандат", обяви Радев от името и 
на своя заместник - вицепрезидентът Илияна Йотова. "Този ранен анонс на нашата кандидатура цели да даде възможност 
на политическите субекти да се позиционират спрямо оповестените принципи и приоритети при заявяването на техните 
стратегически намерения, както и да помогне на българските избиратели да имат информиран избор за статуквото и 
алтернативата", обясни президентът. 
Той предложи на бъдещите управленци на страната да постигнат "консенсус за формулирането и прилагането на пакт за 
почтеност, професионализъм и комепетентност по отношение на номинираните за високи управленски длъжности". Като 
приоритети очерта още конституционни промени, засягащи съдебната власт, осигуряването на коректното провеждане на 
изборите, разширяване на механизмите за прозрачност и отчетност, засилване на парламентарния контрол върху 
правителството, ефективни проверки на имуществото на лицата по високите етажи на властта, реално електронно 
управление, гарантиране на свободата на словото чрез прозрачност на медийната собственост и др. 
"Убедени сме, че без посочените промени България не може да оползотвори своя потенциал. Те са неотменият фундамент, 
върху който следващите правителства ще могат да разгръщат съзидателни политики за реформи", изтъкна Радев. 
"ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" 
Тезисите си за състоянието на страната държавният глава разви в специално "Послание за нова България" (пълният му 
текст - тук). 

https://www.president.bg/speeches-and-statements5786/otchet-na-prezidenta-rumen-radev-za-chetvartata-godina-ot-vstapvaneto-mu-v-dlazhnost.html
https://www.president.bg/docs/1612172781.docx
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"2020-а бе годината на българското събуждане. Доверието в правителството и парламента рухна. Въпреки пандемията и 
задушената свобода на словото, българите излязоха на улицата и заявиха категорично волята си за промяна. Появиха се 
нови политически партии и движения. Предстоящите парламентарни избори поставят българските граждани 
пред дилемата да приемат или отхвърлят днешния модел на властта - корумпирана и задкулисна, репресивна и 
разхитителна, несправедлива към обикновения българин. От началото на мандата, като президент и вицепрезидент, ние 
се сблъскахме с пороците на този модел, който концентрира властта в ръцете на министър-председателя и тесен кръг лица 
от неговото обкръжение. Този модел води до разпад на държавността и невъзможност да решаваме съдбоносните за 
България задачи", описа положението в страната Радев. 
По думите му най-важната национална цел е "укрепване на държавността. "Нейното постигане изисква решителни 
действия от легитимен парламент и отговорно правителство за демонтаж на порочния управленски модел ... Без 
постигане на тази цел всякакви следващи управленски конфигурации и техните икономически и социални политики ще 
продължават да попадат в плен на олигархията и ще продължават да бъдат обречени на провал. За да 
преодолеем институционалната криза и да върнем страната в руслото на закона, за да победим бедността и безправието, 
България се нуждае от мощна политическа алтернатива. Ако това не се случи, може да се стигне до обичайните пазарлъци 
между партии и поредния мандат на грабеж и застой, на фалит и бедност, обществена депресия и ускорена 
емиграция. Предвид възможната патова ситуация в новия парламент, може да си стигне и до правителство на 
задкулисието под благовидния предлог на национално спасение, национално обединение, експертно правителство или 
други подобни формулировки", предупреди държавният глава. 
След което даде да се разбере, че свързва нужната голяма промяна в страната с оставането си на "Дондуков" 2: "В 
очертаната ситуация и предвид необходимостта от непреклонни и проъдлжителни усилия за оздравителен процес, с г-жа 
Йотова считаме за наш дълг да обявим още сега намерението си да се кандидатираме за втори мандат като президент и 
вицепрезидент на Република България." 
По отношение на алтернативата Радев уточни, че "мощен антимафиотски консенсус обедини милиони почтени българи" 
през втората половина на миналата година. "Тук вече е ролята на партиите как ще оползотворят тази енергия", неясно и 
лаконично допълни президентът. И заяви, че ще подкрепи всяка политическа сила, която се води от заявяваните от него 
приоритети. Все пак президентът открито призна, че с Илияна Йотова смятат левицата за "нашето политическо семейство". 
"Уверен съм, че доверието между нас и БСП укрепна през тези трудни 4 години на нашия мандат, защото те доказаха, че 
ние продължаваме да изпълняваме поетия ангажимент за нова България, България на просперитета и върховенството на 
правота. Така че, да, очаквам да бъдем отново заедно", беше категоричен Радев. 
"Никога не съм се срещал с г-н Ахмед Доган. Той е трудно достъпен. Надявам, че при негови по-чести публични появявания, 
ще имам такава възможност", отговори държавният глава на журналистически въпрос дали се е срещал с почетния лидер 
на ДПС. Той даде да се разбере, че не смята, че движението е изиграло роля за избирането му на поста през 2016 г. 
ОТЧЕТЪТ НА ПРЕЗИДЕНТА 
"Измина година на бурни събития, драматични, бих казал, които ускориха хода на обществено-политическите промени", 
заяви президентът. Той описа дейността на институцията през 2020 г. като "коректив и последна бариера пред 
беззаконието и лобизма",  която "обединява по значими каузи, работи за модернизацията на България и отстоява 
интересите на българите зад граница". 
По повод снетото от него доверие от правителството в началото на 2020 г. Радев заяви, че това е било "акт на политическа 
отговорност срещу острата криза в управлението, корупцията и разхищенията, разпада на държавността и организираното 
настъпление срещу гражданските права и свободи". "Изригналите половин година по-късно протести потвърдиха 
правотата на мотивите ми", каза държавният глава. И допълни: "Президентската институция бе на висотата на очакванията 
на българското общество и подкрепи справедливите искания на протестиращите с присъствие и настояване за оставки. 
Институцията ни бе стожерът, който не допуска гласът на българите да бъде удавен в разразилата се пропагандна кампания 
на властта". 
Като "глас на разума" определи той поведението си от началото на здравната криза. "Загърбването на важни предложения 
и липсата на навременни и адекватни мерки доведоха до сериозни последствия в здравно, социално и икономическо 
отношение", косвено порица държавният глава правителството. 
Радев се похвали с Националния стратегически документ, разработен от неговия Стратегически съвет, "анализиращ в 
дълбочина проблемите и причините за състоянието на страната и очертаващ жалоните за успешното й развитие". Напомни 
и за инициираните от него широки консултации с парламентарни и извънпарламентарни политически сили по повод 
организацията и провеждането на избори в условията на пандемия. 
Той обърна внимание на международната инициатива "Три морета", в която активно участва, домакинството на която 
България пое в началото на 2021 г. Целта на инициативата, изтъкна Радев, е с помощта на САЩ и Европейската комисия да 
се ускори развитието на региона на Източна Европа и да направи по-бързо икономическото сближаване със Западна 
Европа. "България, като най-изостаналата държава в ЕС, следва да се възползва от всяка една възможност", подчерта 
президентът. 
По повод спора със Северна Македония Радев заяви, че само раздаването на български паспорти не е достатъчно като 
политика спрямо нашата съседка. И използва случая, за да похвалия своя заместник - вицепрезидента Илияна Йотова, че 
работи за изграждането на нов подход спрямо българските общности в чужбина. 
НАВАЛНИ И РЕПРЕСИИТЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 
"Аз не деля жертвите според режима, който ги е убивал или репресирал. Мое дълбоко убеждение е, че паметта на всички 
невинни български жертви е свещена. Нито разстрелите и репресиите след 9 септември 1944 г., нито траповете, които 
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погълнаха Христо Ясенов, Гео Милев, децата от Ястребино, имат някакво оправдание. Виждам отчаяните опити на г-н 
Борисов и хората около него да възродят разделението на обществото на комунисти и антикомунисти. Моята грижа е 
националното единение", коментира Радев деня на почит към жертвите на комунизма. 
Държавният глава отговори и на нападките на премиера, че не реагира за случващото се на протестите в подкрепа на 
Алексей Навални в Русия. "Моята позиция е ясна много преди г-н Борисов да се произнесе - още когато хиляди 
протестираха и скандираха "Мутри - вън!" под неговите прозорци, но той не смееше да стъпи на работното си място, 
когато мирно протестиращи граждани бяха бити и арестувани, но той не направи нищо, за да установи виновните. Винаги 
съм бил против насилието и арестите на мирно протестиращи граждани - независимо дали в София или в Москва. Не е 
изненада, че г-н Борисов заема демократични пози под крилото на ЕС, защото съюзът има ясно определени механизми за 
формулиране и изразяване на общи позиции. За България е отговорен министър-председателят, който представлява 
България в съвета на ЕС. Още повече, че това е твърде удобно за премиер с проблемите на г-н Борисов, тъй като най-лесно 
е да се крие кризата у нас, когато се говори за проблеми навън. Ако Навални беше българин, щеше да разследва шкафчето 
на Борисов, а Борисов щеше да се опитва да го изгори, както заплашва с Елена Йончева", заяви Радев. 
ПАРТИЙНИ РЕАКЦИИ НА ЗАЯВКАТА ЗА ВТОРИ МАНДАТ 
Мая Манолова, лидерът на платформата "Изправи се.БГ", заяви подкрепата си за кандидатурата на Румен Радев и Илияна 
Йотова. "Знаейки волята на хората на площада и на повечето граждански организации, които са част от "Изправи се.БГ", и 
моето мнение е в подкрепа на втори мандат на Радев", коментира бившият соцдепутат. 
Негативно спрямо президента реагираха СДС, които са в приятелски отношения с ГЕРБ. "Днес той реално се делегитимира 
като президент на България и се превърна в кандидат-президент. Избра да се самоиздигне в един от най-черните дни на 
най-новата ни история – когато се покланяме пред мъчениците на комунизма. Вероятно тази дата за него има друг смисъл, 
щом я припозна както подходяща и тържествена , за да започне предизборната си кампания", обявиха сините в нарочна 
декларация. И допълниха, че вече няма да припознават президентската институция в решенията и действията на Радев и 
Йотова.  
 
√ Фискалният резерв се е стопил с 4 млрд. лв. през декември  
През последния месец на 2020 г. правителството е изхарчило 4 млрд. лв. от фискалния резерв. Ако в края на ноември 
резервът е бил 12.6 млрд. лв., то в края на декември вече се е стопил до 8.6 млрд. лв. 
Това показват данните за изпълнението на бюджета за 2020 г., публикувани от Министерството на финансите. 
Вече е известно, че годината завърши с 3.5 млрд. лв. дефицит или 3% дефицит - доста под планираните 5.2 млрд. лв. след 
втората актуализация на бюджета през миналата година. Сега става ясно, че от фискалния резерв е изхарчена много по-
голяма сума, от тази необходима за покриване на дефицита. Само през декември правителството е изхарчило над 7.7 
млрд. лв. - сума двойно надвишаваща регулярните месечни бюджетни разходи от около 3.5 млрд. лв. 
По закон фискалният резерв не трябва да пада под 4.5 млрд. лв. В него обаче са включени и парите на Сребърния фонд, 
които са неприкосновени - те са около 3.1 млрд. лв. Това показва, че резервът в момента е съвсем изтънен, което не е 
добър знак пред кредитните агенции и пазари. Финансовото министерство обаче не дава отчет какви точно разходи са 
покривани със средства от резерва. 
Приходите по Консолидираната фискална програма за 2020 г. (държавния бюджета плюс бюджитети на общините, на 
здравната каса, ДОО и др.) са в размер на 44,3 млрд. лв. В сравнение с 2019 г. те са с 260,2 млн. лв. повече. "Въпреки 
негативните ефекти на пандемията върху макроикономическите перспективи по отношение на външната и вътрешната 
среда и растежа, данъчните и осигурителните приходи отчитат номинален ръст спрямо предкризисната 2019 г. от 1,6 
% (567,8 млн. лв.) и достигат 35.848 млрд. лв.", отчитат от финансовото министерство.  
Приходите от данъци върху доходите на физически лица, например, са в размер на 4.184 млрд. лв. - с 2,7% преизпълнение 
на заложените и със 184,9 млн. лв. повече (4,6 %), спрямо предходната година. Причините за по-големите постъпления от 
този данък са няколко - повишението на минималната работна заплата до 610 лв. през 2020 г., както и на минималния 
осигурителните прагове в секторите "Хотелиерство" и "Ресторантьорство" до 800 лв., увеличението на заплатите в 
държавната администрация и на учителите с 10%, бонусите за медицинския персонал и всички, които са на първа линия в 
борбата с коронавируса, по-големите плащания за извънреден труд за медицинския персонал и полицията, 
съхранените работни места с мярката 60/40. 
Приходите от корпоративни данъци за 2020 г. са в размер на 2 714,9 млн. лв. или 9,1% над годишния план. Спрямо 
предходната година постъпленията нарастват с 19,7 млн. лв. (0,7 %). Ръстът в изпълнението при тази група данъци се дължи 
основно на приходите от нефинансови предприятия, които се повишават с 56,5 млн. лв. (2,4 %) на годишна база. 
При ДДС се отчита преизпълнение на приходите спрямо заложените с 3.6%. В хазната от този данък през 2020 г. са 
влезли 11.021 млрд. лв. Съпоставено с 2019 г., приходите от ДДС намаляват с 65,2 млн. лв. поради намалената стопанска 
активност, влошени потребление, внос, износ, вследствие от ограничителните мерки, свързани с пандемията, спада на 
цената на суровия петрол, курса на щатския долар. Тези фактори се отразяват основно при постъпленията от ДДС от внос - 
където намалението е със 765,8 млн. лв., докато приходите от ДДС от сделки в страната нарастват със 700 млн. лв. 
Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2020 г. възлизат на 47.840,4 млрд. лв., което 
е 98,1 % от  планираните. За сравнение разходите по КФП за 2019 г. са в размер на 45.201 млрд. лв. От МФ уточняват, че 
извършените по-високи разходи през 2020 г. са свързани основно с антикризисните COVID-мерки - плащания по мярка 
60/40, плащания към заетите на първа линия в борбата с пандемията, разходите за закупуване на медикаменти и ваксини, 
месечни добавки от 50 лева за пенсионерите от август до декември, плащания към бизнеса и земеделските стопани, както 
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и други разходи по одобрените мерки. През 2020 г. е имало и по-големи социални плащания, разходи за персонал и 
за субсидии. 
 
√ ОЛАФ: Има нарушения за милиони в поръчка за джипове на българското МВР 
Еврослужбата препоръчва на ЕК да възстанови 6 млн. евро, а на българската прокуратура да разследва виновните 
Българското Министерство на вътрешните работи е нарушило условията на своето споразумение с Европейската комисия 
за отпускане на безвъзмездни средства, като е използвало средства от ЕС за закупуване на автомобили тип SUV от по-стари 
запаси вместо нови полицейски автомобили за всякакви терени, според разследване, приключено наскоро от OLAF — 
Европейската служба за борба с измамите. 
Това обяви в безпрецедентно официално съобщение службата, която е натоварена да се занимава с разкриването на 
измами и злоупотреби с европейски средства. Обичайно въпросната структура не коментира конкретни случаи и се 
задоволява с общи констатации и статистики. Сега обаче службата е конкретна в съобщение, озаглавено "OLAF препоръчва 
да бъдат възстановени в бюджета на ЕС близо 6 милиона евро след свое разследване на предполагаема злоупотреба със 
служебно положение в българско министерство". 
Освен, че препоръчва възстановяване на средствата, OLAF пише и, че трябва "да се прецени наличието на предпоставки  за 
откриване на наказателно производство срещу служители на Министерството".  
От съобщението става ясно, че разследването на OLAF е започнало през юли 2018 г. "след твърдения за измама и 
присвояване на средства от ЕС по  споразумението за отпускане на безвъзмездни средства по фонд „Вътрешна сигурност“ 
на ЕС, управлявано от българското Министерство на вътрешните работи". Споразумението се отнася до доставката на 350 
автомобила за всякакви терени, предназначени за полицията.  
В хода на разследването OLAF събра и анализира цялата съответна документация от българското Министерство на 
вътрешните работи и проведе събеседвания с всички ключови участници в подготовката и изпълнението на тръжната 
процедура. Всички страни, засегнати от разследването, оказаха пълно съдействие на разследващите служители на OLAF, 
добавят от европейската структура. 
OLAF установила, че МВР е нарушило разпоредбите на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства като е 
променило едностранно условията му. По-специално Министерството е избрало да закупи известен брой автомобили SUV 
вместо автомобили за всякакви терени, които са били предмет на споразумението за отпускане на безвъзмездни 
средства. OLAF също така заключи, че има основания да се счита, че служители на Министерството вероятно са извършили 
престъпно деяние (злоупотреба със служебно положение съгласно българския Наказателен кодекс), засягащо 
финансовите интереси на ЕС, пишат от еврослужбата. 
Разследването беше приключено от OLAF през декември 2020 г. с препоръки към Европейската комисия (която управлява 
фонда) да възстанови в  бюджета на ЕС 5 948 569 EUR. Към българската прокуратура бяха отправени  препоръки да прецени 
наличието на предпоставки за започване на наказателно разследване за злоупотреба със служебно положение в полза на 
трето лице. 
Компетентните органи на ЕС и националните компетентни органи са тези, които следва да разгледат и вземат решение 
относно последващите действия във връзка с препоръките на OLAF. Всички засегнати лица се считат за невинни до 
доказване на вината им пред компетентен съд, отбелязват още от службата. 
В съобщението се цитира и изявление по случая на Виле Итала, генерален директор на OLAF. Той заявява: "Разследващите 
служители на OLAF често се натъкват на типични схеми за измами, представляващи манипулиране на търгове, чрез 
което потенциални измамници се облагодетелстват финансово за сметка на гражданите. Още по-тревожно би 
било, ако такава жизненоважна  публична служба, каквато е полицията, се окаже жертва на този вид дейност, 
затова призовавам българската прокуратура да обсъди внимателно  препоръката ни за предприемане на правни 
действия. Това ще изпрати ясно послание, че никой не е над закона и че OLAF и партньорите на службата в цяла Европа 
ще продължат да работят неуморно за защитата на парите на европейските данъкоплатци".  
"Сега" припомня: 
Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ проверява обществена поръчка за купуването на 290 високопроходими 
автомобила. Тя е приключена през 2017 г. по време на служебното правителство на президента Румен Радев. Това 
съобщава през март 2019 г. тогавашният  зам.-министър на вътрешните работи Красимир Ципов и настоящ депутат от ГЕРБ. 
По думите му проверката на ОЛАФ е започнала в края на 2018 г. Обществената поръчка е за повече от 20 млн. лева. 
Високопроходимите автомобили са били доставени през миналата година и са разпределени по полицейските 
управления. 
През февруари 2017 г. тогавашният служебен министър на вътрешните работи Пламен Узунов заяви, че има забавяне на 
сроковете по обществените поръчки за усвояването на отпуснатите на България от Европейската комисия 160 млн. евро за 
справяне с миграционния натиск. Той обясни, че има риск част от средствата да бъдат загубени заради кратките срокове, 
в които трябва да се обявят обществените поръчки, да се избере изпълнител и да се сключи договор с него. 
Спешната финансова помощ бе осигурена от ЕК през септември 2016 г., като по-голямата част от средствата бяха 
предназначени за охраната на границата. Автомобилите, от които 51 VW Tiguan и 290 Great Wall Hover, са доставени в 
изпълнение на проект по Фонд "Вътрешна сигурност" на ЕС "Подкрепа за справянето с миграционния натиск по 
българските външни граници". 
Че се проверява сделката с джиповете казва през март 2019 и тогавашния вътрешен министър Младен Маринов като 
отново се пояснява, че това е станало при служебното правителство. От прессекретариата на Президентството пък 
отговарят, че информацията е поднесена манипулативно и не отговаря на истината. Според тях процедурата е започнала 

https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/01-02-2021/olaf-recommends-recovery-nearly-eu6-million-after-alleged-abuse-power_bg


 

17 

 

преди назначаването на служебното правителство, в което министър на вътрешните работи е Пламен Узунов, и е 
завършила след края на неговия мандат. 
И днес от президентството обявиха, че разследването на ОЛАФ се отнася за сключен договор от МВР на 22 февруари 2018 
г., а не на 23 март 2017 г., както е посочено в материала. Въпросният договор, както и анексът към него, са публикувани на 
интернет-страницата на Министерството на вътрешните работи. От тях става ясно, че този договор е сключен няколко 
месеца след края на мандата на служебното правителството, в което министър на вътрешните работи е Пламен Узунов, 
твърдят от Дондуков 2. 
Интересно е да се отбележи, че само преди десетина дни бе обявено, че прокуратурата е сключила споразумение за 
сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Споразумението е подписано от главния прокурор 
Иван Гешев и от генералния директор на ОЛАФ Виле Итала. С него се очаква двете институции да обменят информация и 
да си сътрудничат по дела. 
ОЛАФ ще предоставя на прокуратурата и окончателни доклади от разследвания, свързани с България, както и препоръки 
на генералния директор на службата. Споразумението ще допринесе за повишаване защитата на финансовите интереси 
на Европейския съюз, за засилване на сътрудничеството в борбата срещу измамите, корупцията и всяка друга незаконна 
дейност, както и за защита на репутацията на европейските институции чрез разследване на сериозни нарушения в тях, 
обясниха от прокуратурата. 
 
√ НАП изплати 90 стотинки в помощ на фирма заради кризата 
Рекордно ниската сума е преведена на благоевградско дружество по схемата за подкрепа чрез оборотен капитал 
Националната агенция по приходите е изплатила рекордно ниска сума в подкрепа на пострадала в коронакризата фирма 
- благоевградското дружество “Стелван 2018”. По схемата за подкрепа чрез оборотен капитал, по който парите за по-лесно 
се разплащат от НАП, фирмата е получила числом и словом 90 стотинки подкрепа. Това съобщи Бюрото за Разследващи 
Репортажи и Данни Bird. Бюрото поддържа база данни за изплащаните коронасубсидии, като прегледът показва, че 
смешната сума от 90 стотинки не е единственото ниско плащане, получено по програмата за подкрепа чрез оборотен 
капитал.  
Търсачката на сайта в частта коронасубсидии изважда 32 страници с по 100 записа на страница резултати на ключова дума 
оборотен капитал от НАП, показа проверка на "Сега".  На последно място в списъка, аранжиран по суми, е фирма “Стелван 
2018”. Фирмата е получила на 28 януари 2021 г. сумата от 90 стотинки, закръглени в базата данни на Bird на 1 лв. Списъците 
с одобрените за подкрепа фирми и сумите за всяка от тях се публикуват и на сайта на НАП. Фирма "Стелван" е част от 
последния списък, публикуван от приходната агенция вчера.  
Справка във фирмения регистър показва, че фирма "Стелван 2018" е регистрирана през март 2018 г. в Благоевград с широк 
предмет на дейност. Според единствения публикуван към момента годишен финансов отчет фирмата е имала 1000 лв. 
печалба за 2018 година. Последно фирмата е имала едно осигурено лице - през септември 2020, като за октомври и 
ноември няма данни.  
Не е ясно защо фирмата е кандидатствала за подкрепа, ако очаква да получи толкова ниска сума. Право да кандидатстват 
за помощта имат фирми, чиято дейност е била засегната от заповедите на здравното министерство за ограничаване на 
икономическата дейност в коронакризата. Размерът на финансовата помощ по схемата за подкрепа на оборотния капитал 
може да е максимум 150 000 лв. и не повече от 20% от оборота за същия период на предходната година, в който е била 
ограничена дейността. За фирми, които не са работили точно в този период предната година, за базов за определяне на 
оборота се взима месец октомври. За търговските обекти, подкрепяни по смехата, допустимият процент от оборота е 10%.  
Интересно е, че в класацията на получилите подкрепа по тази схема фирми има и други ниски суми. 49 лв. е получила 
фирмата "Веселин Саръсакалов" ЕТ. 75 лв. е подкрепата за “Бенита БГ 2020” ЕООД, 92 лв. за "Славиана травел".  
По схемата до момента са разплатени над 31,2 млн. лв. на близо 3200 фирми. Над 30% от фирмите са получили по сметките 
си безвъзмездната помощ за подкрепа с оборотен капитал 7 работни дни след изтичането на крайния срок за 
кандидатстване, отчитат от НАП. НАП бе принудена да влезе в нетипична роля на разплащателна агенция с цел да улесни 
максимално фирмите, които месеци наред не могат да получат пари по други схеми за подкрепа на бизнеса.  
 
√ МВФ за България: Икономиката тръгва нагоре, безработицата надолу 
И Международният валутен фонд подкани правителството за по-енергични мерки за подкрепа на фирми и граждани 
Въпреки че коронавирусната пандемия продължава, България ще се върне към икономически ръст през 2021 г. След спад 
от 3.7% за миналата година, през настоящата страната ни ще постигне 3.6% ръст на БВП, а безработицата ще спадне до 
4.8 процента (при 5.2 на сто за 2020 г.) Това прогнозира Международният валутен фонд. Изпълнителният борд на МВФ 
публикува вчера своите заключения и прогнози - след проведените на 27 януари консултации със София. 
Документът определя като правилни бюджетната политика на правителството и предприетите мерки за подкрепа на 
бизнеса и гражданите, засегнати от коронакризата. В същото време в комюникето се отправят и много дипломатично 
формулирани критики - например има препоръки да се направят "подобрения в дизайна и обхвата на антикризисните 
мерки", а също така институциите да намерят начин за по-бързо оползотворяване на еврофонондовете с цел по-зелена и 
дигитализирана икономика. От МВФ изтъкват също, че увеличенията на заплатите в държавния сектор и на пенсиите в 
кризисната 2020 г. се нуждаят от задълбочена ревизия в бъдеще. И подчертават, че са необходими усилия за борба с 
корупцията, за подобряване бизнес климата и за укрепване управлението на страната. 
Българската икономика може да постигне силен ръст, но за целта са необходими структурни реформи в средносрочен 
план, се казва още в съобщението от  Вашингтон. 

https://bird.bg/nra-covid-09lv/?fbclid=IwAR15a5cXctARG6df4wPa8YXnmKypH2zOhDaytIhtt1_5wJPZcTy1QkRbwf4
https://bird.bg/nra-covid-09lv/?fbclid=IwAR15a5cXctARG6df4wPa8YXnmKypH2zOhDaytIhtt1_5wJPZcTy1QkRbwf4
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√ Германия: Не се отказваме от Северен поток-2 
Това е отговорът на правителството на Ангела Меркел на призива на Франция за изоставяне на строежа на 
газопровода 
"Принципната позиция на германското правителство по отношение на "Северен поток-2" остава непроменена, въпреки 
призива от френска страна". 
Това се казва в официално правителствено изявление, цитирано от РИА Новости. Говорителят на канцлера Ангела Меркел 
- Мартина Фиц, пък добави, че няма "нови решения" по проекта за газопровода. 
Изявлението е във връзка с призива на Франция от по-рано вчера Германия да се откаже от проекта в знак на протест 
заради задържането в Москва на опозиционния лидер Алексей Навални. „Винаги сме казвали, че имаме най-големи 
съмнения по въпросния проект“, заяви министърът по европейските въпроси Клеман Бон пред радио Франс Ентер. 
„Всъщност, ние сме го казвали и преди“, добави той към отрицателната оценка за проекта „Северен поток-2“. 
Хиляди в Русия се противопоставиха на правителствените действия с протест в цялата страна в неделя във втория уикенд 
на масови демонстрации срещу ареста на най-видния опонент на президента Владимир Путин. Над 4000 бяха задържани. 
Русия може да използва съдебни механизми за защита на строителството на „Северен поток 2“, но въпреки това в тази 
ситуация позицията на лидерите на държави и бизнеса, които трябва да си кажат думата, е много по-важна, каза 
междувременно Дмитрий Медведев, зам.-председател на руския съвет за сигурност, цитиран от РИА Новости. Той 
допусна, че това може да стане дори пред американски съд.  
В същото време зам-председателят на Съвета за сигурност подчерта, че въпреки факта, че той винаги се застъпва за 
съдебно разглеждане на проблемите, то „позицията на лидерите на държави и бизнес лидери все още е много по-важна 
тук“. "Те трябва да си кажат думата", убеден е Медведев. 
Дмитрий Медведев заяви, че няма съмнение относно завършването на газопровода "Северен поток 2", тъй като всички 
страни имат нужда от него и обяви, че Германия трябва да заеме твърда позиция и да не се придържа към исканията на 
САЩ. 
"СЕГА" ПРИПОМНЯ: 
Само преди дни бе обявено, че корабът "Фортуна" е възобновил полагането на тръбите на газопровода "Северен поток 2" 
в датски води. На практика това означаваше, че нито санкциите на САЩ, нито няколкото откази на фирми, включително 
германска, швейцарска, датска, норвежка, са успели да спрат проекта.  
Още няколко дни по-рано германското правителство обяви, че приема за сведение и резолюцията на Европейския 
парламент, призоваваща за спиране на строителството на газопровода "Северен поток 2" поради ареста на Алексей 
Навални. Това  заяви говорителят на кабинетът Стефан Зайберт. Ден по-рано пък канцлера Ангела Меркел заяви на 
пресконференция, че позицията й по "Северен поток 2" не се е променила. Тя отново нарече американските санкции срещу 
този проект неподходящи, но изрази готовността си да преговаря с новата администрация на САЩ по темата за 
газопровода. 
Депутатите от Европейския парламент приеха резолюция във връзка с ареста на Навални, в която настояват Европейският 
съюз "незабавно да възпрепятства завършването на проекта" Северен поток 2 ", както и" разумно да засили 
"ограничителните мерки срещу Руската федерация във връзка с задържането му. 
На практика обаче Германия не е съгласна да спре проекта на каквото и да е основание. Независимо от силният натиск на 
САЩ и поредицата, включително и реални санкции, то проекта продължава. Наскоро приключи работата в изключителната 
икономическа зона на Германия. 
"Северен поток-2" е тръбопровод под Балтийско море на стойност 10 милиарда евро и ще удвои доставките на руски 
природен газ до Германия, най-голямата икономика в Европа. Той отдавна е в полезрението на САЩ, и по-специално на 
администрацията на вече бившият американски президент Доналд Тръмп, която яростно критикуваше европейските 
държави за тяхната енергийна зависимост от Русия. 
Не е ясно дали ще има някаква промяна в тази позиция на новия държавен глава Джо Байдън. Германия се надява на 
смекчена позиция, но повечето наблюдатели прогнозират, че това едва ли ще се случи. Припомня се, че още докато беше 
вицепрезидент, Байдън каза, че с тръбопроводи по дъното на Балтийско море Европа "ще стане още по-зависима" от 
руското синьо гориво. Той посочи втечнения природен газ от САЩ като най-добрата алтернатива на руските доставки. 
"Северен поток 2" предвижда полагане на две тръби с общ капацитет 55 млрд. куб. метра годишно от руското крайбрежие 
през Балтийско море до Германия. Той също така ще премине през териториалните или изключителни икономически зони 
на Финландия, Швеция и Дания. Проектът се изпълнява от компанията Nord Stream 2 AG, чийто едноличен акционер е 
руската държавна корпорация "Газпром". Европейските партньори - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - 
финансираха половината от строителството, с до 950 милиона евро всяка. 
Против "Северен поток 2" са Украйна, която се страхува да загуби приходи от транзита на руски газ, САЩ, които активно 
рекламират своя втечнен природен газ в ЕС, както и Полша, Латвия и Литва, които смятат проекта за политически. 
 
Мениджър 
 
√ По-висока цена на природния газ за февруари утвърди КЕВР  
Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ утвърди нова, по-висока цена на природния газ от 1 февруари 2021 г. 
Тя е в размер на 30,39 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което е с над 3 лева повече от определената от 
регулатора цена за януари от 26,93 лв./MWh. Увеличението е с над 12% спрямо месец по-рано.  

https://ria.ru/20210201/potok-1595446504.html
https://segabg.com/hot/category-foreign-country/uchastukut-na-severen-potok-2-germanski-vodi-e-zavurshen
https://segabg.com/hot/category-foreign-country/uchastukut-na-severen-potok-2-germanski-vodi-e-zavurshen
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Увеличената цена на природния газ за февруари е в резултат на нарасналите цени на европейските спотови пазари, 
обясняват от КЕВР. В нея са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента 
за дейността "обществена доставка" и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД 
за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен".  
Промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия и 
те остават непроменени, уверяват от КЕВР. Увеличението обаче със сигурност ще даде отражение в сметките за 
промишлеността и газифицираните потребители, тъй като процентното увеличение надхвърля границата от 5%, при която 
няма рефлектиране върху крайни клиенти.   
 
√ Еврозоната стартира годината с леко забавяне на промишлената активност  
Растежът в промишления сектор на Еврозоната е останал устойчив в началото на годината и все пак е отслабнал спрямо 
декември заради възобновените карантинни мерки на целия континент и недостига на доставки, сочи ключово проучване, 
цитирано от Ройтерс. 
На фона на новото силно нарастване на коронавирусните инфекции в Европа държавите принудиха огромни части от 
доминиращия сектор на услуги в блока да затворят. Така се наложи икономиката да разчита на промишлеността, чиито 
фабрики до голяма степен останаха отворени. 
Окончателният индекс на мениджърите по доставките PMI. измерван от IHS Markit, се е понижил до 54,8 пункта през 
януари спрямо 55,2 пункта през декември, но е една идея над първоначалната оценка от 54,7 пункта. Границата от 50 
пункта разделя свиването от растежа.  
"Продукцията в еврозоната е продължила да нараства със значителен темп в началото на 2021 година, макар растежът да 
е отслабнал до най-ниското ниво от началото на възстановяването, тъй като новите карантинни мерки и недостигът на 
доставки създават допълнителни предизвикателства за производителите в региона", коментира Крис Уилямсън, главен 
икономист в HIS Markit. 
В сряда се очаква да бъде публикуван композитният индекс PMI, включващ и услугите. 
Като се има предвид, че голяма част от сферата на услугите вероятно ще остане затворена за известно време, 
икономическата перспектива на еврозоната остава мрачна. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на данните за проиводството на ОПЕК+  
Цените на петрола се повишиха с около процент в ранната търговия във вторник, след като големите производители 
показаха, че са съкратили добива на суровината в съответствие с приетите по-рано споразумения, предаде Ройтерс. 
Към 8:35 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,56 долара , или 0,99%, до 56,91 долара за барел, докато 
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,57 долара, или 1,06%, до 54,12 долара за барел. И двата сорта 
поскъпнаха с над 2% в предходната сесия. 
Производството на суров петрол от Организация на страните износителки на петрол нарасна за седми пореден месец през 
януари, установи проучване на Ройтерс, след като групата се договори за разхлабване на мерките за съкращение на 
добива. През януари ОПЕК отчита производство от 25,75 млн. барела на ден, което е със 160 хил. б/д повече в сравнение 
с декември. 
Руското производство също нарасна през януари, но страната се придържа към рамките на споразумението за свиване на 
добива. Производството на Казахстан спадна с 2%. Двете страни са част от групата ОПЕК+, която миналата година договори 
свиване на добива в опит да подкрепи цените на петрола на фона на по-ниското търсене, причинено от пандемията. 
„Важният извод от вчерашното рали на петролния пазар е, че членките на ОПЕК+ приемат сериозно ангажимента си за 
свиване на добива.“, коментира Стивън Инес от Axi. 
 
√ Борсите в Европа започват седмицата на зелено  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха ръст в ранната търговия в понеделник, възстановявайки 
част от загубите, натрупани през миналата седмица, която бе най-лошата от месец октомври  насам, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 4,35 пункта, или 1,1%, до 400,2 пункта, подкрепен от миннодобивния 
сектор, където акциите на Fresnillo, Polymetal International и Boliden AB поскъпнаха съответно с 18,27%, 7,97% и 4,73% В 
петък бенчмаркът записа седмичен спад от 3% на фона на бавното разпространение на ваксините срещу COVID-19 и 
високата волатилност на пазарите . 
Немският показател DAX отчете ръст от 153,56 пункта, или 1,14%, до 13 586,43 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 напредна с 48,24 пункта, или 0,75%, до 6 455,7 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 54,22 
пункта, или 1%, до 5 453,43 пункта. 
Среброто се превърна в новият актив, върху който фокусира вниманието си групата от инвеститори на дребно от форума 
WallStreetBets в социалната мрежа Reddit. Днес цените на благородния мета достигнаха 8-годишен връх. 
„Виждаме агресивно движение нагоре при златото, което очевидно е подкрепено от миннодобивния сектор. Финансовите 
пазари и регулаторите приемат по-спокойно покачването на цената на суровина като среброто, чиято стойност се влияе 
по-трудно, отколкото тази на акциите“, каза Дейвид Мадън от CMC Markets. 
Федералната служба за статистика на Германия съобщи, че продажбите на дребно в страната са сесвили с 
безпрецедентните 9,6% през декември, следвайки ръст от 1,1% през ноември. Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, 
очакваха спад от 2,6%. Този резултат е най-големият месечен спад от 1994 г., когато започва да се води статистика. 
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Акциите на авиопревозвача Ryanair поевтиняха с 0,11%, след като компанията съобщи, че очаква загуби от близо 1 млрд. 
евро за настоящата финансова година. 
Опасенията от потенциалните икономически щети от новите варианти на коронавируса в Европа и закъсненията в 
доставките на ваксини се отразиха негативно на нагласите на европейските пазари през последните няколко сесии. 
„Макар че броят на новите случаи на заразени с COVID-19 отчасти се стабилизира, фокусът се пренасочва върху 
надпреварата за ваксинация, като европейската кампания върви сравнително бавно“, коментира Милан Къткович от Axi 
Тежка седмица за Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха рязък спад в петък, приключвайки бурна седмица, белязана 
от засилена спекулативна търговия от инвеститори на дребно, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jone се понижи с 620,74 пункта, или 2,03%, до 29 982,62 пункта, падайки под нивото от 30 хил. 
пункта за първи път от 14 декември насам. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 отчете спад от 73,14 пункта, 
или 1,93%, до 3 714,24 пункта, като 10 от 11-те сектора на бенчмарка се оцветиха в червено. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 266,46 пункта от стойността си, или 2%, достигайки ниво от 13 070,7 пункта, 
след като ацкиите на Apple поевтиняха с 3,74%. 
И трите водещи индекса се понижиха с над 3% през последните 5 дни, записвайки най-лошата си търговска седмица от 
октомври насам. За януари Dow и S&P 500 са надолу със съответно 2% и 1,1%, което е първият месец на червено от четири 
месеца насам. Nasdaq успя да се задържи в зелената територия, отчитайки месечен ръст от 1,4%. 
Акциите на търговеца на видео игри GameStop скочиха с 67,87%, след като онлайн брокера Robinhood съобщи, че ще 
позволи ограничено купуване на книжата на компанията и на други силно скъсени акции, след като по-ран лимитира 
достъпа до тях. 
Robinhood набра над 1 млрд. долара от съществуващи инвеститори и се подсигури с банкови кредитни линии, за да 
гарантира, че разполага с нужния капитал за подновяване на търговията на волатилни акции като на GameStop. 
Много инвеститори се притесняват, че ако GameStop продължи да расте по-толкова нестабилен начин, това може да се 
отрази на финансовите пазари и да доведе до загуби за брокери като Robinhood. Това може да принуди хедж фондовете, 
които залагаха срещу тези акции, да продадат други книжа, за да наберат капитал. 
Има и опасения, че GameStop манията е сигнал за съществуването на по-голям балон на пазара и че неговото спукване 
може да доведе до трусове на пазара и до загуби за инвеститорите на дребно. Редица конгресмени призоваха за 
разследване а хаотичната търговия. Комисията за ценните книжа и борсите съобщи, че ще прегледа действията на 
регулатори, за да установи дали взетите решения са поставили инвеститорите в неравностойно положение. 
„Има твърде много ливъридж в системата и ние започваме да виждаме сигнали, че този излишък ще се развие по начин, 
по който ще създаде проблеми за фондови пазар и за други рискови активи за доста време“, коментира Мат Мейли, главен 
пазарен стратег в Miller Tabak 
Междувременно резултатите от клиничните тестове на ваксината на Johnson & Johnson разочароваха някои инвеститори, 
тъй като тя демонстрира по-малка ефективност срещу новите варианти на коронавируса. Еднократната ваксина на J&J има 
средна ефективност от 66%, като при тестовете в различните региони тя показва различни резултати. При изследванията в 
САЩ е регистрирана ефективност от 72%, в Латинска Америка – 66% и 57% в Южна Африка, където върлува един от по-
опасните варианти на вируса. На фона на новината акциите на  J&J поевтиняха с 3,56% 
Повишения в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения въпреки по-
слабите от очакваното данни за промишлената активност в Китай. 
 Индексът на мениджърите по доставките PMI на Caixin за заводската активност в Китай падна до 51,5 пункта през януари 
от 53 пункта през декември. Границата от 50 пункта разделя растежа от свиването. 
Същевременно с това официалният промишлен PMI индекс падна до 51,3 пункта през януари от 51,9 пункта през декември, 
съобщи по-рано китайското Национално статистическа бюро. Това е най-слабият темп от пет месеца. 
Въпреки това континенталният бенчмарк Shanghai Composite отечете ръст от 22,21 пункта, или 0,64%, до 3 505,28 
пункта,  докато по-малкият измерител Shenzhen Composite напредна с 27,35 пункта, или 1,17%, до 2 362,39 пункта. 
Хонконгският индекс Hang Seng добави 609,15 пункта към стойността си, или 2,15%, завършвайки сесията при ниво от 28 
892,86 пункта. 
 Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 427,66 пункта, или 1,55%, до 28 091,05 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi регистрира спад от 80,32 пункта, или 2,7%, до 3 056,53 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 се повиши с 55,6 пункта, или 0,84%„ до 6 663 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете 
спад от 0,37 пункта, или 0,07%, до 499,01 пункта. BGBX40 се понижи с 0,07 пункта, или 0,06%, до 111,48 пункта. BGTR30 
изтри 0,10 пункта от стойността си, или 0,02%, достигайки ниво от 540,77 пункта. BGREIT остана без промяна при ниво от 
143,08 пункта. 
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√ Туроператорите чакат 4 на сто от оборотите си като помощ от държавата  
„Ситуацията е такава, че от една страна туристите искат да пътуват, питат за дестинации и искат да са свободни, от друга 
страна заповедта, която ни забранява да организираме екскурзии у нас и в чужбина се удължи до края на април", каза в 
„Преди всички" Емил Абазов , туроператор и част от Сдружение "Бъдеще за туризма". 
„Има две програми, по които очакваме помощ от държавата, аз съжаление процедурите са много тромави и за съжаление 
за сега сме получили 1% от оборота за 2019 година, което значи, че една малка агенция или неголяма туристическа фирма 
е взела от няколкостотин до няколко хиляди лева, което за цяла година е крайно недостатъчно. 
Очакваме до 4 на сто от оборотите да вземем, но датите се просрочват непрекъснато, след това не знаем какво ще се случи. 
Но ако питате мен - ние предпочитаме да работим. Аз съм в Естония, бях и в Дубай, и макар случаите на заразени хора да 
нарастват, мисля че туризмът не е този който разпространява болестта", коментира още Абазов. 
По думите му програмата 60/40 е помогнала за един период от време, но вече половин година да дават 40-60 на сто е 
нещо, което вече не можем да си позволим, вече се задъхваме как да запазим персонала си - това поясни Абазов. 
„Освен това не знаем как ще се развият нещата занапред - а условията с пътуванията се променят непрекъснато. Хората 
чакат да осъществят пътуванията си, а хиляди клиенти чакат да си получат предплатените си пътувания, неосъществени 
заради пандемията. Затова тези 4% ще ги ползваме приоритетно за това. 
Аз бих желал сега да се разплатя с клиентите, преди да дойдат тези пари, но това не ни се позволява, а тези пари може и 
да не достигнат. Но ние сме голяма компания и ще си възстановим парите на клиентите. 
Ситуацията е тежка и неприятна и молим за малко търпение, а апелираме към институциите тези средства да дойдат до 
март и процедурата за тяхното кандидатстване да стартира. Но предишната процедура се забави". 
Абазов поясни, че биха могли да се облекчат условията за бранша, например ако държавата заплаща тестовете на своите 
граждани, или цената на PCR - тестовете се намали, а на летищата да има лаборатории, както е в Естония. По думите му 
хората влизат в положение на агенциите и не искат да им се връщат пари, а вземат ваучери в очакване пътуванията да се 
осъществят, макар и по друго време. 
 
√ Над 1000 тона отпадъци от препарати за растителна защита са предадени за обезвреждане  
В изпълнение на разпореждане на Върховната административна прокуратура (ВАП) във връзка с данни за рисково 
съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, Министерството на околната среда и водите и 
Българската агенция по безопасност на храните са инспектирали общо 187 склада на територията на страната, включително 
състоянието на сградния фонд, в който са съхранявани препаратите, състоянието на водните тела, районите със значителен 
потенциален риск от наводнения и санитарно-охранителните зони в близост до водни обекти и населени места, 
количеството на съхранявани препарати за растителна защита. 
Проверките са проведени с участието на прокурори от ВАП. Към настоящия момент са почистени 29 склада в градовете 
Габрово, Пазарджик, Севлиево, Лясковец, Елхово, Долни Дъбник и други, съобщиха от прокуратурата. 
В инсталации във Франция за високо-температурно изгаряне (инсинератори), отговарящи на действащите изисквания 
съгласно признати международни стандарти, са предадени за крайно обезвреждане общо 1000, 521 тона отпадъци. 
Продължават действията по преопаковането, транспортирането и окончателно обезвреждане на препарати за растителна 
защита с изтекъл срок на годност, намиращи се в оставащите обекти и складове на територията на Република България. 
 
√ МВФ: Подкрепете повече бизнеса и хората  
Международният валутен фонд препоръчва допълнителни подобрения в дизайна на мерките за подкрепа на бизнеса и 
хората в България в условията на пандемия. Това става ясно от заключителния преглед на икономическото състояние на 
страната ни, направен от изпълнителния съвет на МВФ. 
Директорите на МВФ подчертаха необходимостта от гъвкаво адаптиране на политиките, включително за увеличаване на 
фискалната подкрепа, ако е необходимо. Те препоръчаха постепенно улесняване на преразпределението на ресурсите за 
подкрепа с течение на времето. В този контекст повишаването на възможностите на администрацията за усвояване на 
средствта от ЕС ще бъде от ключово значение, посочват от МВФ. 
Директорите в МВФ препоръчаха да се засилят активните политики на пазара на труда и образователната система. 
Подобряването на системата за социална защита и достъпа до образование също би спомогнало за облекчаване на 
неравенството и бедността, посочват от МВФ. Директорите призоваха и за продължаване на усилията за подобряване на 
бизнес климата. 
От МВФ похвалиха правителството за предприетите мерки за защита на живота на хората и подпомагане на 
икономическата дейност в условията на пандемия. Те приветстваха бюджета за 2021 г., който предвижда продължаване 
на подкрепата за икономиката и повече социални придобивки за хората. 
Прогноза на МВФ: 
Показател 2020 г.; 2021 г. 
Ръст на БВП -4,6%; 3,6% 
- Частно потребление -2%; 3,5% 
- Публично потребление 5,6%; 6,1% 
- Инвестиции -14,1%; 0,3% 
Износ -12,4%; 9,7% 
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Внос -10,4%; 9,1% 
Инфлация 0,5%; 1,9% 
Държавен дълг (% от БВП) 24%; 25,8%. 
 
√ Градове в ЕС на бунт срещу мерките  
500 арестувани на протест в Брюксел 
Разходка във Виена против ограниченията 
Стотици излязоха на протести в различни европейски градове, за да изразят несъгласие с продължаващите строги 
ограничителни мерки срещу коронавируса. 
Демонстрациите късно в неделя бяха в нарушение на противоепидемичните разпоредби и бяха разпръснати от органите 
на реда, като бяха извършени и множество арести. 
Близо 500 души бяха задържани в Брюксел, тъй като не се подчиниха на предупреждението на полицията хората, които 
планират да участват в протестните акции, да стоят далеч от един от символите на Брюксел - Атомиума, и от централната 
гара, тъй като в противен случай може да бъдат арестувани. В Белгия, в която е в сила вечерен час срещу 
разпространението на COVID-19, досега нямаше протести срещу мерките. Сега обаче страната се подготвя за възможно 
разрастване на недоволството след размириците от последните седмици в съседна Нидерландия. 
Там отново имаше демонстрации в неделя. В Амстердам полицията разпръсна събрало се множество, като за неспазване 
на социална дистанция и нарушаване на забраната за обществени събрания е арестувала 30 души. 
Във Виена към 5 000 души излязоха на т.нар. разходка срещу правителствените мерки, като не са спазвали изискванията 
за дистанция и носене на маски. Стигна се и до арести. 
Няколкостотин души пък протестираха в град Копер, Словения, срещу повторното затваряне на училища, само седмица, 
след като бяха отворени. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Затварят изцяло отсечката между Чирпан и Стара Загора за ремонт. Какви са алтернативните маршрути и кога ще 
е готов участъкът? На живо от магистрала „Тракия"; 

- Времето ли активизира срутищата по пътищата в страната? Гост председателят на Агенция "Пътна 
инфраструктура" Георги Терзийски; 

- Президентът Румен Радев със заявка за втори мандат. Кой ще го подкрепи? Анализ в студиото; 
- Как ще се явят „Републиканци за България" на предстоящите парламентарни избори? Гост е лидерът на партията 

Цветан Цветанов; 
- Да си спомним за г-жа Стихийно бедствие - Стоянка Мутафова, на рождения ѝ ден; 

Нова телевизия „Здравей, България" 
- Румен Радев в битката за втори президентски мандат. Чия партийна подкрепа би получил и ще има ли 

пренареждане на политическата сцена?; 
- Свачище повлече къща в Кирковско. На живо - как спасиха възрастната жена, която е била вътре?; 
- Възможно ли е 30 души от 100 ваксинирани да останат незащитени от коронавируса или що е то ефективност от 

70% - гост проф. Илко Гетов; 
- Вандали в действие. На живо - масови посегателства по автомобили в Бургас; 
- Идва ли краят на ограничението от 90 км/ч на АМ „Тракия"? На живо - започва ремонтът на проблемното трасе 

край Чирпан; 
- На живо: Бездомно куче нападна и ухапа дете в столичен квартал; 
- Абсурд с винетка. Как за пореден път тол системата превърна лек автомобил в ремарке?; 
- Ваксинират учителите в София. Дни преди големите ученици да се върнат в клас - колко от преподавателите 

искат да се имунизират?; 
- Акция "Пешеходци". За глобите и нарушителите - Румен Бахов - на живо; 
- Да рисуваш върху влакове. Художникът, който изрисува 100 лица върху трамвай в София - с изложба за 

изкуството по релсите. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Радев повтаря "Нова България". Има ли връзка с партия "Нова България"?; 
в. Труд - Стискат парите за втора пенсия; 
в. Телеграф - Застраховка COVID с билета за самолета; 
в. Монитор - България с най-голям спад на новите фирми в ЕС; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Радев се предложи официално на БСП за втори мандат; 
в. 24 часа - Делото за 20-те загинали в Своге - първото за катастрофа с виновник и пътя; 
в. Труд - Радев тръгва за втори мандат; 
в. Труд - Борисов: Стараем се бизнесите да заработят; 
в. Телеграф - ОЛАФ иска да върнем 6 млн. евро; 
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в. Телеграф - Паркингът пълен, молът празен; 
в. Монитор - Държавата ще поддържа и общинските шосета; 
в. Монитор - Регистрираме се онлайн за ваксина срещу C0VID-19; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Георги Първанов, президент на България (2002 - 2012 г.): Шансовете на Радев за втори мандат зависят от 
конкурентите му, защото ролята му не се оценява еднозначно; 
в. Труд - Елен Герджиков, председател на Столичния общински съвет, пред "Труд": Системите за безопасност на метрото 
показаха, че сигурността му е гарантирана; 
в. Телеграф - Тодорка Кюрланова, учител по математика в 119-о СУ: Приложение решава теста на ученика за секунди; 
в. Монитор - Д-р Александър Великов, изп. директор на МБАЛ "Д-р Никола Василиев" - Кюстендил: Изправени сме пред 
избора или да се ваксинираме, или да се заразим; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Повече хора ще повярват, видят ли близък минал през имунизация; 
в. Труд - За яйцето, което тръгва да се чупи; 
в. Телеграф - Само да не го обърнат на касичка; 
в. Монитор - Падащите камъни на голямото чакане. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 02 февруари 
София 

- От 08.30 ч. в Столичната регионална здравна инспекция ще се извърши имунизацията срещу COVID-19 на 
преподаватели в София. 

- От 9.30 ч. в заседателната зала на Висшия съдебен съвет Съдийската колегия ще проведе заседание. 
- От 11.00 ч. на живо във „Фейсбук" – представяне на „Областните икономика на Северна България: състояние и 

перспективи". 
- От 13.00 ч. в централата на АБВ ще се проведе пресконференция. 
- От 19.00 ч. в Голямата сцена на НАТФИЗ ще се състои премиерата на дипломния спектакъл на класа на проф. 

Александър Илиев „Реката на залеза". 
- От 11.00 ч. в БТА ще се проведе пресконференция на политическа партия „Възраждане". 

*** 
Велико Търново 

- От 19.00 ч. Музикално-драматичен театър "Константин Кисимов" - Велико Търново ще представи оперетата 
„Прилепът". 

*** 
Враца 

- От 10.00 ч. в Заседателната зала на Областна администрация - Враца ще се проведе заседание на Постоянната 
комисия по заетост към Областния съвет за развитие. 

*** 
Стара Загора 

- От 19.00 ч. в Драматичен театър - Стара Загора ще бъде представена постановката „Да се провреш под дъгата". 
*** 
Смолян 

- От 10.00 ч. в зала 201 на Областна администрация - Смолян областният управител на област Смолян Недялко 
Славов свиква консултации за състав на Районна избирателна комисия. 

*** 
Търговище 

- От 10.00 ч. в Регионалната библиотека „Петър Стъпов" ще бъдат отбелязани 155 г. от рождението на Дядо Благо. 

 

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

