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√ България на дъното в ЕС по новорегистрирани компании 
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. 
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. 
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√ Правителството обсъжда промяна във ваксинационния план 
Промяна в националния план за ваксиниране срещу Covid-19 внася за одобрение от правителството министърът на 
здравеопазването професор Костадин Ангелов. Целта е приоритетно да бъдат ваксинирани по желание членовете на 
изборната администрация. 
Промяната във фазите на ваксинирането е свързана с желанието да се осигури защита на около 80 000 души, които ще 
бъдат пряко ангажирани с подготовката и провеждането на парламентарните избори, обясни министър Ангелов. 
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"Това са членовете на секционните избирателни комисии, на мобилните комисии, на РИК, на ЦИК. Ше осигурим 
необходимите ваксини", каза министърът. 
Служители на Министерството на външните работи, които ще участват в избирателни комисии зад граница, също ще бъдат 
включени в групата, а болниците на ВМА в страната са готови да ваксинират приоритетните групи. 
Очаква се също така да бъде одобрена план-сметката за изборите, като ЦИК вече предложи да се завишат 
възнагражденията на членовете на избирателните комисии заради Covid риска. 
Министрите ще одобрят средства за покриване на щетите от последните наводнения в страната и трябва да се произнесат 
по искането на концесионера на летищата в Бургас и Варна за изменение и допълнение на концесионните договори, 
сключени през 2006. 
 
√ Потребителите залагат на платежни карти без такси, сочи последно проучване 
На фона на повишаване на таксите при финансовите операции потребителите желаят платежните им карти да са 
освободени от такси. Разходите, свързани с платежната карта, са най-важното условие за избор на карта, като 
потребителите искат да няма такси по нея. 
Това показват резултатите от съвместно проучване на сайта MoitePari.bg, проведено с подкрепата на EasyPay, сред общо 
634 анкетирани в края на миналата и началото на настоящата година. 
Коронавирусната пандемия се оказа важен фактор, който промени потребителското поведение и навиците при 
разплащанията, сочи проучването, като в рамките на отминалата година, белязана от Covid-19, беше отчете ръст на 
плащанията с електронни платежни инструменти. Една немалка част от търговците в страната въведоха като 
противоепидемична мярка препоръка за ограничаване на плащанията в брой, използвайки карта, за да се избегне 
физически контакт с банкнотите. 
Според съвместното проучване на MoitePari.bg и EasyPay, 45% от анкетираните са посочили, че най-важното условия за 
избор на платежна карта е да няма такси по нея, докато 23% отдават значимост на безконтактна функционалност на този 
тип разплащателен инструмент. 
В същото време за 52% от анкетираните най-често използван и предпочитан метод за плащане е посредством карта на ПОС 
терминал, а онези, които използват пари в брой, съставляват 39%. 
Едва 9% заявяват, че използват карта за покупки в Интернет. 
Пазаруването на стоки е основна операция, която потребителите извършват с карта (40%). На следващи позиции се 
нареждат онези, които използват картата, за да заплащат битовите си сметки онлайн (26%) и онези, които правят плащания 
на курсове,  абонаменти и др. от този вид (13%). 
Данните от проведеното проучване също така показват, че 53% от анкетираните използват дебитната карта за теглене на 
суми в брой, а плащанията на ПОС терминал съставляват 34%. 
Най-голяма популярност като масов финансов продукт имат дебитните карти (31%), следвани от разплащателните сметки 
(23%), кредитни карти (15%), депозити (11%) и потребителски кредити (11%). 
 

 
 
 
 

https://www.moitepari.bg/spravochnik/art/advices/lipsata_na_taksi_pre~6b57357c-25df-4a0d-a2cb-5c171ff182cb/
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√ ИПИ: Липсата на транспортна свързаност и застаряващото население забавят растежа на Северна България 
За последните десет години населението на областите Враца, Плевен, Габрово, Монтана и Ловеч е намаляло с една пета. 
Липсата на транспортна свързаност и застаряващото население забавят икономическия растеж на Северна България. 
Оценките се съдържат в анализ на Института за пазарна икономика, който търси перспективите за развитие пред регионите 
на север. 
Като водеща икономика на север изпъква във Варна и се подрежда трета в страната след София и Пловдив. При наличието 
на изградена пътна инфраструктура, Варна би могла да създаде потенциал за растеж и развитие на целия Северен и 
Северен централен регион, смятат от ИПИ. 
В най-бедния Северозападен район по повечето показатели се откроява Враца, но това е заради АЕЦ Козлодуй. 
Информационно-комуникационните технологии там през последните години също се развиват добре. 
Плевен обаче е с потенциала на център, който може да обедини този регион, но все още не успява да го реализира 
„Периферията на столицата се реализира доста добре в последните години и особено в индустриален план и най-вероятно, 
ако има някакъв път за промяна в Северозапада, тя стъпва през тази по-добра обвързаност със столица. Най-вероятно 
Враца би следвало да води тези процеси и като традиции, и като текущо състояние на икономиката“ каза Петър Ганев 
 
√ ГЕРБ предлага промени в Закона за хазарта 
Внесени са и промени, удължаващи срокът на някои мерки, въведени заради Covid-19 
ГЕРБ предлага държавен монопол върху кеното през промените в Закона за мерките и дейностите в извънредно 
положение. 
Предложените промени практически засягат Закона за хазарта и са внесени в петък вечерта от група депутати от 
управляващата партия, начело с председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова. 
Това се случва на фона на работата на депутатите по други текстове от закона, уреждащ извънредната епидемична 
ситуация, които вече са одобрени на първо четене от парламента. С други текстове, внесени отново в петък, депутатите 
предлагат допълнителни мерки за общините, компаниите и семействата на деца с увреждания. 
Според текстовете на вносителите Законът за хазарта различава четири вида игри: тото, лото, бинго и кено. Кеното се 
премахва от изключенията на хазартни игри, върху които няма държавен монопол. Това е текст, който не става ясен 
категорично от мотивите на вносителите, които говорят за „премахване на неясноти и създаване на възможност за 
злоупотреби”. 
Прецизират се и текстовете за бингото. 
Анализатори припомнят, че именно подобни „неясноти” бяха в основата на ощетяването на хазната при облагането, 
използвано от хазартните игри, организирани от бизнесмена Васил Божков, а след това лотарията бе предоставена като 
монопол на държавата. 
Темата обаче по никакъв начин не е засегната в мотивите на законопроекта. 
Също така от тях не става ясно какво налага тези промени да бъдат направени през Закона за мерките и действията в 
извънредно положение при положение, че на първо четене той вече бе актуализиран от депутатите. 
Внесеното предложение за хазарта е допълнително и тепърва ще се разглежда на първо четене във водещата бюджетна 
комисия. 
С този законопроект се правят и още няколко технически промени, насочени именно към извънредната обстановка в 
страната. 
Например на общините се разрешава да забавят плащанията по безлихвени кредити от държавата без това да се отрази 
на трансферите им от бюджета до два месеца след края на извънредната епидемична ситуация. 
До края на 2022 година се удължават данъчните облекчения за земеделските производители и през корпоративния данък, 
а помощите от държавата за близки и роднини, които отглеждат дете с 90 и повече процента увреждания, се приравняват 
на тези с професионалните приемни родители. 
 
√ Байдън „елиминира лоши миграционни политики“ на Тръмп 
Американският президент Джо Байдън подписа директиви за промяна в имиграционната политика на САЩ. Байдън заяви, 
че не създава нови закони, а „елиминира лоша политика.“ 
Байдън каза, че имиграционната политика на предишната администрация не е била отражение на Америка. Той също 
описа указите на бившия президент Доналд Тръмп като контрапродуктивни за сигурността. Сегашните действия целят да 
съберат децата и родителите, които бяха разделени по южната граница. За целта ще се създаде работна група. 
Не се знае с точност колко деца в момента са отделени от семействата си, но според официално лице от администрацията 
броят им може да достигне 1000. Не се знае и дали сега децата ще получат разрешение да останат с родителите си легално 
в САЩ. 
„Ние ще работим в посока отмяна на моралния позор на предишната администрация“, каза президентът.  
По-рано по време на брифинг говорителят на Белия дом Джен Саки подчерта, че целта е да се създаде процес с човешко 
отношение към имигрантите. 
Байдън също поиска преразглеждане на политиката, която накара търсещи в убежище да останат в Мексико, докато върви 
разглеждането на молбите им и преразглеждане на политика, която правеше по-трудно вземането на разрешение за 
постоянно пребиваване на по-бедни имигранти. 
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В. Банкеръ 
 
√ Продължава работата по промените в Закона за кредитните институции  
Народното събрание ще има редовно пленарно заседание от 9 часа. Проект за програмата, в която има 9 точки, предстои 
да бъде гласувана в сряда. 
Ще има второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (Вносител: 
Министерски съвет, 26.10.2020 г. Приет на първо гласуване на 13.1.2021 г.). 
Продължава с второ гласуване работата по законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и 
преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (Вносител: Министерски съвет, 29.10.2020 г. 
Приет на първо гласуване на 13.1.2021 г.). 
Предстои първо гласуване на законопроект за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за 
секюритизация (Вносител: Министерски съвет, 6.1.2021 г.). 
Второ гласуване ще има на законопроект за изменение и допълнение на Закона за пчеларството (Вносител: Министерски 
съвет, 10.12.2020 г. Приет на първо гласуване на 14.1.2021 г.) – точка първа за четвъртък, 4 февруари. 
За първо гласуване в зала влиза законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални 
квалификации (Вносител: Министерски съвет, 18.1.2021 г.) – точка втора за четвъртък, 4 февруари. 
В дневния ред е и проект на решение за одобряване на Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 
година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом 
(Вносител: Министерски съвет, 25.1.2021 г.) – точка първа за петък, 5 февруари. 
Предстои първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (Вносители: 
Менда Стоянова и група народни представители, 29.1.2021 г.) – точка втора за петък, 5 февруари. 
Първо гласуване ще има на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (Вносител: 
Министерски съвет, 29.1.2021 г.) – точка трета за петък, 5 февруари. 
Предвиден е и редовния парламентарен контрол – след приключване на законодателната част на заседанието в петък, 5 
февруари. 
 
√ КОВИД забави навлизането на нови лекарства у нас 
Европейската комисия отпусна 14 милиарда евро на девет държави членки в четвъртия транш от финансовата подкрепа за 
държавите членки по линия на инструмента SURE. Това е първото плащане за 2021 г. Като част от днешните операции 
Белгия получи 2 милиарда евро, Кипър — 229 милиона евро, Унгария — 304 милиона евро, Латвия — 72 милиона евро, 
Полша — 4,28 милиарда евро, Словения — 913 милиона евро, Испания — 1,03 милиарда евро, Гърция — 728 милиона евро 
и Италия — 4,45 милиарда евро. Всичките девет държави — членки вече получиха финансова подкрепа по линия на SURE 
през 2020 г. по една от първите три операции по емитиране и отпускане на средства. 
Тези заеми ще помагат на държавите членки да се справят с внезапните увеличения на публичните разходи за поддържане 
на заетостта. По-конкретно те ще помогнат на държавите членки да покрият разходите, които са пряко свързани с 
финансирането на националните режими на работа при непълно работно време, и други подобни мерки, които са въвели 
в отговор на пандемията от коронавирус, включително по отношение на самостоятелно заетите лица. Днешните плащания 
са резултат от четвъртата емисия на социални облигации по линия на инструмента SURE на ЕС, която привлече значителен 
интерес от страна на инвеститорите. Записаните облигации надхвърлиха с много предложения обем, което доведе 
до благоприятни ценови условия, които Комисията прехвърля пряко на ползващите се държави членки, посочват от 
Брюксел. 
Досега общо 18 държави са получили 90.3 млрд. евро по схемата SURE, който разполага с общ капацитет до 100 милиарда 
евро. 
Набраните средства се прехвърлят към държавите членки под формата на заеми, за да им се помогне да покрият 
разходите, пряко свързани с финансирането на национални режими на работа при непълно работно време и подобни 
мерки в отговор на пандемията. 
Социалните облигации на ЕС 
На 26 януари Европейската комисия осъществи четвъртата — и първа за 2021 г. — емисия на социални облигации по 
инструмента SURE на ЕС, на обща стойност 14 милиарда евро. Емисията се състоеше от две облигации — първата на 
стойност 10 милиарда евро с падеж през юни 2028 г., а втората на стойност 4 милиарда евро с падеж през ноември 2050 г. 
Емисията се радваше на голямо търсене сред инвеститорите — записаните облигации бяха съответно над 8 и 12 пъти 
повече от наличния обем, което отново позволи на Комисията да получи много добри ценови условия. По-конкретно, 
цената на 7-годишната облигация е с отрицателна доходност от -0,497 %. Това означава, че за всеки 105 евро, които 
държавите членки получават, те погасяват 100 евро при падежа на облигацията. Цената на 30-годишната облигация беше 
леко положителна — 0,134 %, което е отличен резултат за този матуритет. Те се прехвърлят пряко на държавите — членки 
на ЕС. 
Сумите за 2020 г. бяха събрани в рамките на три операции, извършени на 20 октомври 2020 г., 10 ноември 2020 г. и 24 
ноември 2020 г. За всички облигации, емитирани по линия на SURE, бяха записани облигации много над предложения 
обем — между 11,5 и 13 пъти, което доведе до много благоприятни ценови условия. 
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КОВИД-19 е оказала съществено влияние върху дейността на фармацевтичните компании в страната през изминалата 
година. Пандемията е променила взаимодействието им с медицинските специалисти, ускорила е дигитализацията на 
работния процес и е забавила навлизането на нови лекарства. Това показва проучване на Health PR и „Индекс на 
болниците“. То е осъществено в края на януари сред 25 от най-големите фармацевтични производители и търговци на 
едро с медикаменти в страната, като обхваща дейността им през 2020 г., както и плановете им за 2021 г. 
КОВИД-19 е засегнал значително работата на фармацевтичния сектор у нас. 84% от респондентите смятат, че пандемията 
се е отразила съществено на дейността им, а останалите 16% са на мнение, че е повлияла донякъде. Най-засегнатата сфера 
се оказва работата на компаниите с медицинските специалисти – промени в нея има според 92% от отговорилите. 
Организацията на работния процес вътре в компанията е на следващо място – тя се е изменила според 68% от 
респондентите. Така например 76% от компаниите са заявили, че са въвели ротационен принцип на работа, а 16% са 
преминали на дистанционна форма. Пандемията е оказала влияние и върху приходите на сектора, смятат 40% от 
респондентите. 
Дигитализация и маркетинг 
КОВИД-19 е повлиял върху маркетинга на компаниите.  88% от респондентите заявяват, че залагат на хибриден модел, в 
който се интегрира дигитален и традиционен подход, а 8% - изцяло на дигитален микс. Телефонният контакт (88%), 
уебинарите (76%) и е-мейлите (72%) са трите най-използвани форми на комуникация, показва още проучването. 
Социалните мрежи са сред каналите при 28% от отговорилите. 
Работата с лекарите 
Пандемията силно е редуцирала визитите на компаниите сред лекарите. Най-голямо е намалението им в болниците, 
показва проучването. Там посещенията са се понижили с повече от половината според 60% от респондентите, а при 8% са 
преустановени напълно. Останалите 24% от анкетираните са ги ограничили между 25% и 50%, а 8% - до една четвърт. При 
общопрактикуващите лекари и специалистите в извънболничната помощ визитите са ограничени с повече от половината 
си при 24% от респондентите, а при 15% няма промяна в броя им. 
Намалението на визитите по време на пандемията при лекарите, фармацевтичните компании са компенсирали с други 
форми на контакт. 40% от респондентите са увеличили употребата на социалните мрежи, а 88% - на виртуалните срещи. 
При 36% от отговорилите се наблюдава и увеличение на вида и броя на информационните материали – листовки, 
видеопослания, презентации и др. 36%, са и респондентите, които са започнали да публикуват повече информация за 
специалистите в интернет. 28% от компаниите заявяват, че са въвели и повече е-приложения за лекарите. 
Форуми и конгреси 
Пандемията е оказала огромно влияние и върху провеждането на медицинските научни конгреси и събития. 48% от 
респондентите заявяват, че напълно са преустановили участието си в тях през изминалата година. Други 44% са 
редуцирали тази си дейност с над 50%. Едва 8% заявяват, че са намалили участията си в по-малка степен. 
Новите продукти 
Пандемията е оказала влияние и върху навлизането на нови лекарства у нас. 32% от респондентите казват, че са забавили 
лончът на медикаменти с до 6 месеца, а 8% с над половин година. Други 8% от респондентите са отложили пускането на 
нови лекарства у нас за след края на пандемията. 52% от анкетираните обаче са спазили сроковете си за пускането на нови 
медикаменти на българския пазар. 
Клиничните проучвания 
КОВИД е оказал по-малко влияние върху провеждането на клинични изпитвания. Забавяне на тази дейност с около 6 
месеца има сред 36% от респондентите, а останалите 64% не са отлагали провеждането на проучванията си. 
Бъдещето 
Фармацевтичните компании планират да запазят в дългосрочен план част от промените, които предизвика в работата им 
КОВИД. 84% от респондентите смятат да не прекъсват засилената употреба на дигиталните средства за комуникация и след 
пандемията. 80% са на мнение, че е добре да запазят възможността за работа от вкъщи, едва 12% обаче са на мнение, че 
трябва да намалят офисната си площ трайно. 36% от компаниите планират да редуцират участието си в медицинските 
научни събития, едва 8% смятат, че биха могли да редуцират визитите при лекарите и след КОВИД-19. Сред другите 
намерения на фармацевтичните компании в бъдеще е да увеличат хибридната форма на взаимодействие с медицинските 
специалисти, както и да прецизират аудиторията с оглед на информацията, която да достига до нея.  
„Индекс на болниците“ е съвместна инициатива на „Галъп интернешънъл болкан“ и специализирания 
сайт clinica.bg. Нейната цел е да даде повече прозрачност за дейността на лечебните заведения при някои 
социалнозначими диагнози. Това увеличава възможностите за извършване на по-добре информиран избор за лечение 
при пациентите и заостря вниманието на специалистите върху постигането на по-добри резултати при 
осъществяването на медицинската дейност. 
 
Investor.bg 
 
√ КЕВР планира тематични проверки на трите ЕРП-та през 2021 г. 
Регулаторът ще анализира дейността и на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3", след като отложи проверката през 
миналата година 
омисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще извърши планови проверки на трите големи 
електроразпределителни дружества (ЕРП) в страната - "ЧЕЗ Разпределение България", "Електроразпределение Север" и 
"Електроразпределение Юг", става ясно от графика на енергийния регулатор. 

http://www.gallup-international.bg/bg
http://clinica.bg/
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Проверките на дружествата ще бъдат с тематична насоченост и свързани с проблеми, за които в КЕВР са постъпили 
значителен брой жалби и сигнали - грешки при отчитане и фактуриране на консумираната електрическа енергия, качество 
на доставяната електрическа енергия, начисляване на корекционни сметки, отказ за присъединяване на фотоволтаични 
централи с мощност до 30 kWp и т.н. 
КЕВР ще провери и изпълнението на инвестиционните програми на ЕРП-тата, както и дали са извършени в пълен размер 
заложените за регулаторния период инвестиции. 
В сектор "Електроенергетика" КЕВР ще извърши планова проверка и на един от производителите - ТЕЦ "КонтурГлобал 
Марица Изток 3". Заради пандемията експертите на комисията не успяха да извършат планираната проверка на 
централата, уточняват още от регулатора. 
През следващите месеци планово ще бъдат проверени дейностите на четири ВиК оператора с одобрен бизнес план за 
периода 2017-2021 година. Комисията ще анализира изпълнени ли са показателите за качеството на услугата и направени 
ли са заявените инвестиции. 
В сектор "Топлоенергетика" предмет на планови проверки ще са пет дружества: "Веолия Енерджи Варна", "Топлофикация 
Плевен", "Топлофикация Бургас", "Топлофикация Враца", както и "Топлофикация Сливен". 
В сектор "Природен газ" ще бъдат направени комплексни планови проверки на пет дружества. Става въпрос за 
газоразпределителни компании - едната с лиценз за дейност на територията на няколко общини, а другите четири - с 
лицензи за работа само за една община. 
Освен плановите проверки от КЕВР ще извършат и извънредни проверки на дружества в енергийния и водния сектор. Това 
ще става при получавани сигнали за нередности, както и след публикации в медиите за нарушения на лицензионни 
задължения на дружествата. Комисията ще назначава проверки и при възникване на извънредни обстоятелства от значим 
обществен интерес. 
 
√ Държавните фирми ще инвестират до 2 млн. лева в покупка на частни гори 
Собствениците на горски имоти могат да подават заявления до 7 май, съобщи земеделското министерство 
От 4 февруари започва кампания за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица. 
Средствата на държавните предприятия за закупуване на частни гори достигат 2 млн. лева, съобщи земеделското 
министерство. 
Целта на кампанията е към държавните гори да бъдат присъединени малки горски имоти, които не могат да бъдат 
обслужвани и поддържани в добро състояние от настоящите им собственици. 
Изкупуването ще се извършва и от шестте държавни горски предприятия по новоутвърдени правила. 
Намалява се максимално допустимата площ на един имот, както и на сумарната площ на имотите, предлагани от 
собственика или собствениците, от 50 дка на 30 дка.  
Това ще позволи закупуването на повече малки по площ имоти. От друга страна, до процедурата ще бъдат допускани и 
имоти с площ под 1 декар, в случай, че такава е площта на имота при възстановяване на собствеността на притежателите 
му, уточняват от Министерството на земеделието, горите и храните. 
Държавните горски предприятия обаче няма да закупуват поземлени имоти в горски територии, които са били предмет на 
покупко-продажба или замяна през последните две години, считано към датата на стартиране на приема на документи. 
С оглед намаляване на финансовата и административната тежест, процедурата за представяне на документи от 
собствениците на гори се облекчава. 
Собственици или упълномощени от тях лица могат да се подават заявления от до 7 май както на място в съответното 
държавно предприятие и държавно горско/ловно стопанство по местонахождение на имотите, така и чрез пощата или 
куриер. 
Поради големия брой подавани заявления се удължават сроковете за разглеждане на документите, оценяване на имотите, 
както и за изготвянето на оценки от правоспособни оценители. 
От МЗХГ припомнят, че до момента са проведени две подобни кампании  - през 2016 г. и през 2020 г. По тях са 
финализирани сделки за закупуване на общо  459 имота с обща площ 2819 дка на стойност  1,735 млн. лева. 
 
√ Съдът на ЕС отмени решението за намаляване на емисии от горивните мощности 
При гласуването има нарушение на реда и условията за гласуване, отчитат от Съда, но разпоредбите ще действат 
до изготвянето на нов акт 
Съдът на ЕС се е произнесъл в полза на Полша по делото срещу решение на Европейската комисия за намаляването на 
емисиите от големите горивни мощности (с мощност над 50 мегавата) от 2017 година. 
С това решение горивните инсталации трябва да намалят с "най-добрите налични техники" емисиите азотни оксиди, живак 
и хлороводородна киселина, независимо от вида на използваното гориво. 
Жалбата на Полша срещу решението на Брюксел беше подкрепена от България и Унгария. В него страната посочва, че не 
са спазени правилата за квалифицирано мнозинство, както и че нивата на емисиите са определени на базата на 
непредставителни данни. 
Оценките на българското енергийно министерство през 2017 година сочеха, че приложението на тези правила 
биха коствали на страната 1 млрд. лева и това ще засегне основно въглищната индустрия, заради по-голямото 
съдържание на примеси в българските въглища. 

https://www.investor.bg/energetika/472/a/1-mlrd-lv-shte-kostvat-novite-celi-za-vredni-emisii-za-vyglishtnite-centrali-236438/
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Според анализа на Съда обаче, при вземането на решението неправилно е приложен регламентът от Договора от Лисабон 
за квалифицирано мнозинство, а именно гласували поне 55% от държавите в ЕС (не по-малко от 15 държави), които 
представляват 65% от населението на общността. 
При гласуването е трябвало да бъде използвано правилото в Договора от Ница, предвиждащо по-широка подкрепа, като 
има възможност и то да се прилага за гласувания в преходен период от 1 ноември 2014 година до 31 март 2017 година по 
искане дори и на една държава членка от общността. 
Това правило може да бъде използвано и след 31 март, ако бъде поискано от една държава членка, посочват още от Съда 
след анализ на разпоредбите. 
Промените за горивните инсталации бяха обявени на 9 март 2017 година и одобрени само няколко месеца по-късно - на 
31 юли. 
От съдебната практика е видно, че неспазването на реда и условията за гласуване представлява съществено процесуално 
нарушение, посочват от Съда и отменят решението на Комисията. 
Но допълват, че правните последици на обжалваното решение следва да се запазят до влизането в сила в разумен срок, 
който не може да надвишава 12 месеца, считано от датата на обявяване на настоящото решение (на 27 януари 2021 
година), на нов акт, който да го замени и да бъде приет в съответствие с правилата за квалифицирано мнозинство. 
 
БНТ 
 
√ Борисов: Навални трябва да бъде освободен максимално бързо  
Осъждането на Навални е неприемливо. Той трябва да бъде освободен максимално бързо. Това написа във Фейсбук 
премиерът Борисов. 
Съдебните процеси не трябва да бъдат политизирани. Недопустимо е и продължаващото насилие срещу мирно 
протестиращи руски граждани, написа още в социалната мрежа премиерът. 
Редица държави призоваха: Освободете незабавно Навални! 
 
√ Захариева: Решението Навални да бъде изпратен в затвор е напълно неприемливо  
Решението за ефективна присъда на Алексей Навални, след като е бил лекуван в чужбина след опит за отравяне, е напълно 
неприемливо. Това написа в официалния си профил в Туитър вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина 
Захариева. 
Призоваваме решенията на Европейския съд за правата на човека да бъдат спазени, правото на справедлив процес е 
основно човешко право, което е неоспоримо, допълва външният ни министър. 
 
√ Виле Итала, ОЛАФ: 6 млн. евро не са похарчени целево и трябва да бъдат върнати  
Нарушенията в обществена поръчка за високопроходими автомобили за полицията, открити от ОЛАФ, се разследват от 
прокуратурата. За "По света и у нас" генералният директор на Агенцията Виле Итала съобщи, че разследването е 
установило, че вместо високопроходими коли за всякакви терени, МВР е закупило автомобили тип SUV, които не могат да 
се използват за охрана на граници в насечен терен. Така е нарушено споразумението с Еврокомисията за финансиране с 
близо 6 милиона евро. 
От държавното обвинение съобщиха, че докладът е изпратен на Специализираната прокуратура в началото на януари и 
той вече е част от съществуващо досъдебно производство за "търговия с влияние", без да уточняват срещу кого. Разследват 
се данни за евентуална злоупотреба с власт и корупция при обявяването и провеждането на обществената поръчка. 
Като класическа измама определи казуса с полицейските автомобили генералния директор на ОЛАФ Виле Итала пред БНТ. 
"Манипулирането на обществени поръчки са класически случаи на измама, каквито често виждаме в ОЛАФ. Още по-
тревожно е, че такава обществено значима институция като полицията е била жертва на такъв тип действия", 
заяви той. 
Обществената поръчка, която ОЛАФ разследва, е финансирана със средства от фонд "Вътрешна сигурност" на Европейския 
съюз по споразумение от края на 2016-а година. В приложение към официалния вестник на съюза е записано, че 
средствата, които българското МВР получава, е за закупуване на високопроходими автомобили. Те е трябвало да бъдат за 
охрана на границата и с тях, в офроуд условия, граничните патрули да могат бързо да достигат групи с нелегални мигранти. 
На сайта на вътрешното министерство в началото на март 2017 година е качено обявяването на обществена поръчка. От 
нея е видно, че е за доставка на поцейски автомобили с повишена проходимост. Поръчката е обявена на 2 март 2017 
година по ускорена процедура с мотив завишен миграционен натиск по границата. Така месец и половина по-късно 
офертите са събрани и класирани, а на 20 април 2017 е обявен резултатът. 
Според ОЛАФ нарушението в това, че вместо за високопроходими автомобили поръчката е обявена така, че се доставят 
автомобили тип SUV. В доклада на агенцията е записано, че закупените коли са от по-стари запаси, вместо нови. 
"Разследването на ОЛАФ, проведено в периода юли 2018 г. - декември 2020 г. доказа, че министерството е използвало 
евросредствата, за да закупи 219 SUV, повечето от които са произведени през 2013 г. и 2014 г. и няколко години са бил 
на склад. Не всички от тези автомобили могат да се използват за охрана на граници в насечен терен, без проходими 
пътища, каквито са изискванията. Всичко това означава, че парите - близо 6 млн. евро, не са похарчени целево и 
трябва да бъдат върнати. Настоятелно призовавам българската прокуратура да обърне внимание на нашите 
препоръки за започването разследване за злоупотреба с власт в полза на трета страна. Това е ясен сигнал от наша 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/ek-predlaga-pregled-na-licenzite-na-vsichki-golemi-gorivni-instalacii-243994/
https://bntnews.bg/news/redica-darzhavi-prizovaha-osvobodete-nezabavno-navalni-1094185news.html
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страна, че никой не е над закона и ОЛАФ, заедно със своите партньори в Европа, ще работи неуморно, за да защитава 
парите на европейските данъкоплатци", каза още Итала. 
Докладът на ОЛАФ е изпратен за разследване в Специализираната прокуратура. От там съобщават, че той е приложен към 
образувано вече досъдебно производство за "търговия с влияние". 
"Така е преценил наблюдаващият прокурор и защото има относима разпоредба в Наказателно процесуалния кодекс, 
който дава тази възможност при извършена преценка и анализ на доказателствените източници", заяви Валентина 
Маджарова, и.ф. ръководител на Специализираната прокуратура. 
В доклада си ОЛАФ отбелязва, че по време на тяхното разследване са разгледали цялата документация и са провели 
събеседвания с всички ключови участници в процедурата. Според агенцията има данни за извършено престъпление от 
служители в МВР, които чрез злоупотреба с власт са ощетили финансовия интерес на ЕС. 
"Знаете, че с последните промени в НПК докладите на ОЛАФ, както между впрочем и ревизионните доклади, да кажем, 
на един орган по приходите в лицето на НАП, вече има доказателствена тежест и могат да бъдат приобщени в 
материали в касателно досъдебно производство. Разбира се, те подлежат на анализ, проверка, оценка, наред с 
останалите доказателства", допълни Маджарова. 
От прокуратурата съобщават, че по доклада на ОЛАФ предстои събирането на още доказателства и ще бъдат прецизирани 
вече повдигнатите обвинения по воденото от преди разследване за "търговия с влияние". Едиственото такова досъдебно 
производство с двама обвиняеми, което се води в спрецпрокуратурата, е това срещу секретаря на президента Пламен 
Узунов и бизнесмена Пламен Бобоков заради СМС и чат кореспондеция между двамата, станали известни в края на 
миналата пролет. От прокуратурата не потвърдиха, но и не отрекоха, че именно по него са приложили и доклада на ОЛАФ.  
"Нека не навлизаме повече в детайлите в подробности", беше отговорът на Маджарова. 
За действията по разследването е информирана Европейската прокуратура. Това може да се окаже първото разследване, 
което ще се поеме от делегираните за България европейски прокурори. Тъй като те са компетентни да работят по случаи 
за злоупотреба с европейски средства. 
 
√ Шефът на ОЛАФ ексклузивно пред БНТ: Препоръчваме започване на правни действия за злоупотреба с власт в полза 
на трета страна  
Генералният директор на ОЛАФ Виле Итала говори ексклузивно пред БНТ за нарушенията в обществена поръчка за 
високопроходими автомобили за полицията. 
"За да се справи българското Министерство на вътрешните работи с миграционния натиск, Европейската комисия 
се е съгласила министерството да се възползва от европейско финансиране, за да закупи 350 автомобила за всякакви 
терени, които да бъдат използвани от полицията за охрана на границите", заяви шефът на ОЛАФ. 
Разследването на ОЛАФ, проведено в периода юли 2018 г. - декември 2020 г. доказа, че министерството е използвало 
евросредствата, за да закупи 219 SUV, повечето от които са произведени през 2013 г. и 2014 г. и няколко години са били на 
склад. Не всички от тези автомобили могат да се използват за охрана на граници в насечен терен, без проходими пътища, 
каквито са изискванията", разясни Итала. 
Той коментира, че парите не са похарчени целево и заради това трябва да бъдат върнати. И изрази тревога, че институция 
като полицията е станала жертва на такава "класическа" измама. 
"Всичко това означава, че парите - близо 6 млн. евро, не са похарчени целево и трябва да бъдат върнати. 
Манипулирането на обществени поръчки са класически случай на измама, каквито често виждаме в ОЛАФ. Още по -
тревожно е, че такава обществено значима институция като полицията е била жертва на такъв тип действия", 
каза шефът на ОЛАФ. 
И призова прокуратурата ни да започне разследване за злоупотреба с власт в полза на трета страна. 
"Настоятелно призовавам българската прокуратура да обърне внимание на нашите препоръки за започването 
разследване за злоупотреба с власт в полза на трета страна. Това е ясен сигнал от наша страна, че никой не е над 
закона и ОЛАФ, заедно със своите партньори в Европа, ще работи неуморно, за да защитава парите на европейските 
данъкоплатци", каза още Итала. 
 
√ Как пътуваме: Кои държави изискват PCR тест при влизане?  
Пътуването в чужбина вече става почти невъзможно без да предоставим при чекиране в самолета или на границата 
отрицателен резултат от PCR тест. Информацията за пътуване се мени ежедневно, в зависимост от изискванията 
на отделните държави и предприетите от тях мерки срещу разпространението на COVID-19. 
Пълна информация по отделни държави може да се намери на сайта на Министерството на външните работи. Данните по-
долу са валидни към 1 февруари 2021 г. 
От МВнР отново препоръчват на българските граждани да се въздържат от пътуване. 
Ето какви са изискванията за пътуване от България до по-важните дестинации в Европа и по света, както и 
предприетите противоепидемични мерки в отделните държави. 
АВСТРИЯ 
Считано от 15 януари 2021 г., се въвежда задължителна електронната регистрация преди влизане в Австрия. След като 
бъде попълнен онлайн формуляра на посочения от съответното лице имейл адрес ще бъде върнат PDF-документ за 
потвърждение. Този документ трябва да бъде представен при поискване на властите. Автентичността на документа може 
да се провери с помощта на QR код. Записаните данни се предават на областния административен орган, който отговаря 
за местоживеенето. Данните се съхраняват в продължение на 28 дни от датата на въвеждане. 

https://www.mfa.bg/bg/covid19map
https://www.oesterreich.gv.at/
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Предвиждат се изключения от изискването за регистрация за погранични работници и транзитни пътници, както и за лица, 
които влизат в Австрия поради семейни непредвидими причини, които изискват специално внимание. 
Всички лица, които са били в „рискови региони“ (в т.ч. България), следва незабавно да пристъпят към 10-дневна 
карантина при влизане в Австрия. Карантината е с опция за „освобождаване“ след извършване на тест (PCR или 
антигенен). Денят на влизането в Австрия се брои като ден „0“. 
Прекратяването на карантината е възможно преждевременно с отрицателен PCR или антигенен тест най-рано на 5-тия ден 
(от датата на влизането в страната). От карантината са изключени лицата, които влизат в Австрия по професионални 
причини, транзитно преминаващи, лица, които пътуват като придружители при спешни медицински ситуации. Те следва 
да представят отрицателен PCR или антигенен тест, без да бъдат задължавани да бъдат поставени под карантина. Тестът 
не следва да е по-стар от 72 часа към момента на влизане. 
Считано от 22 август Австрия въведе задължителна декларация за транзитно преминаващите през нейната територия, 
включително за българските граждани. С декларацията гражданите потвърждават, че незабавно ще напуснат страната без 
да спират, за което следва да приложат и съответни доказателства – самолетен билет, автобусен билет, билет за влак и 
други подобни. 
Няма затворени граници, с изключение на малките ГКПП с Чехия и Словакия. Всички летища функционират нормално при 
засилени мерки за сигурност и санитарен контрол. 
Австрия удължи за трети път локдауна в страната до 07.02.2021 г. Правилото за дистанция се променя: тя трябва да бъде 2 
м. 
От 25.01.2021 г. се въвежда задължително използване на маска тип “FFP-2” в търговските обекти и публични транспорт. 
Училищата остават затворени до ваканцията между двата срока, като продължава дистанционната форма на обучение. Ще 
има разлики във федералните провинции. Хотелите и заведенията остават затворени, като в средата на февруари ще се 
извърши оценка дали ще могат да отворят отново през март. 
БЕЛГИЯ 
От 27 януари до 1 март т.г. Белгия въвежда временна забрана за всички пътувания от и до страната с цел туризъм и други 
несъществени причини. 
Към днешна дата цялата територия на България попада в „червена“ зона. 
От 25 декември 2020 г. всички пристигащи в Белгия от „червена“ зона лица над 12 години, които нямат белгийско 
гражданство или статут на постоянно пребиваващи в страната, трябва да представят при пристигането си сертификат за 
отрицателен PCR тест от коронавирус, направен от лицензирана лаборатория в рамките на не повече от 72 часа преди 
пристигането. За пътуващите със самолет контролът за отрицателен резултат от PCR тест се осъществява от превозвача още 
при чекиране и качване на борда на полети, които са с крайна дестинация Белгия. 
Резултатите от бързи тестове за антиген или антитела не се признават. Документът трябва да бъде на хартиен или 
електронен носител, съставен на холандски, френски, немски или английски език, подписан и подпечатан. Датата на 
вземане на пробата трябва да бъде ясно посочена. 
От пристигащите в Белгия от „червена“ зона лица, които имат белгийски лични документи, не се изисква резултат от 
предварителен PCR тест. Тестът се прави след пристигането в Белгия на летищата Брюксел-Завентем и Брюксел-Шерлероа 
и на ж.п. гарите Брюксел-Миди, Антверпен и Лиеж. При пристигането си пътниците получават СМС с QR код, с който могат 
да си запишат час и да си направят тест на летището или в друг център за тестиране в Белгия. За лицата с белгийска здравна 
осигуровка тестът е безплатен, а останалите заплащат 46.81 евро. 
Всяко лице, което пристига в Белгия след престой от 48 часа и повече в страна от „червена“ зона, включително 
България, трябва да спазва задължителна 7-дневна карантина. Карантината може да приключи само след отрицателен 
PCR тест, извършен на седмия ден от карантината. На петия ден от карантината лицата получават СМС с указания и код, с 
който могат да си запишат час за PCR тест. Ако тестът покаже положителен резултат, лицето трябва да се подложи на 
самоизолация още 7 дни. Към момента задължителната карантина е със срок на действие до 1 март 2021 г. 
Изключение от задължителната карантина се прави за пътуващите, които ще пребивават в Белгия по-малко от 48 часа. Ако 
престоят в Белгия на пътник, подлежащ на карантина, е с продължителност по-малка от 7-дневния карантинен период, 
този пътник може да напусне страната преди изтичането на срока на карантината. 
За лица с белгийски лични документи се правят допълнителни изключения. 
Всички лица, пътуващи за Белгия със самолет или кораб, както и с автобус или влак с начална точка в Обединеното кралство 
или в друга страна извън ЕС/Шенген, са задължени да попълнят и изпратят по електронен път преди пътуването, но не по-
рано от 48 ч. преди пристигането си в Белгия, формуляр Passenger Locator Form - PLF. За пътуващите с друг вид транспорт, 
попълването на формуляра е задължително само при престой в Белгия, надхвърлящ срок от 48 часа. При правилно 
попълнен формуляр се получава със СМС или имейл QR код за потвърждение, който следва да се представи при чекиране 
и качване на борда или при влизане в страната. 
От 4 януари 2021 г. е въведен допълнителен формуляр Business Travel Abroad form (BTA) за пътувания по професионални 
причини, като при наличието му се прилагат различни критерии за решението дали лицето трябва да спазва задължителна 
карантина. Този формуляр не може да се използва за пътуване до Белгия с цел временна или постоянна заетост, но може 
да се използва за ограничени бизнес контакти, свързани с конкретен проект или дейност в Белгия с максимална 
продължителност 72 часа. 
Излизането от дома (хотела) по време на карантина е разрешено само за следните неотложни дейности: 
- спешна медицинска помощ; 
- закупуване на стоки от първа необходимост, като храна и лекарства, ако никой друг не може да ги осигури; 
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- уреждане на неотложни правни/финансови въпроси. 
При неотложно излизане следва да се спазват всички хигиенни мерки и социално дистанциране и да не се ползва 
обществен транспорт. 
Всички въздушни, морски и сухопътни граници са отворени. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
От 18.01.2021 г. всички лица, които възнамеряват да пътуват до Англия и Шотландия, а от 21.01.2021 г. и всички, които 
пътуват до Уелс и Северна Ирландия, ще трябва да представят отрицателен резултат от тест за COVID-19, направен не 
повече от 72 часа преди пристигането в някоя от страните. 
Дори и с отрицателен тест, гражданите все пак ще трябва да се самоизолират за 10 дена, освен ако не пристигат от 
държава в т.нар. „коридори за пътуване“ (България не попада в тях). Остава и изискването пътуващите до Обединеното 
кралство предварително да попълват електронен формуляр, в който да предоставят техни данни за контакт, пътен план 
и адрес, на който ще прекарат 10-дневната карантина. 
Изключение от изискването за представяне на отрицателен тест за COVID-19 ще се прилага спрямо пристигащи от 
Ирландия, Северна Ирландия, Шотландия, Уелс, както и за превозвачи и за деца под 11-годишна възраст. 
Към настоящия момент режимът за пътуване до Обединеното кралство не включва забрана за влизане на българските 
граждани. Летищата са отворени и функционират в нормален режим. 
От 15 декември 2020 г. пристигащите в Англия от страни, които не са част от т.нар. „коридори за пътуване“ , сред които е 
и Република България, имат опцията да си направят тест за COVID-19 за собствена сметка след 5-ия ден от 
самоизолацията си в Англия. При отрицателен резултат от това изследване лицата ще бъдат освободени от 
задължението да се самоизолират за остатъка от 10-дневния период на карантината. Тестът ще трябва да бъде направен 
на територията на Обединеното кралство, като списъкът с акредитираните лаборатории е качен на сайта на Британското 
посолство. 
Важно е да се отбележи, че пътниците не са длъжни да използват опцията за тестване след 5-ия ден. При такова положение 
те ще трябва да останат под карантина за целия 10-дневен период. 
Лицата, чиито изследвания покажат позитивен резултат за наличието на COVID-19, ще бъдат включени в съществуващата 
система на британските власти за позитивни случаи от коронавирус. В такава хипотеза, те ще трябва да останат под 10-
дневна карантина от деня на изследването или от деня, в който за пръв път са се проявили симптомите им. Освен това, ще 
бъдат проследени и техните контактни лица. 
ГЕРМАНИЯ 
От 14 януари 2021 г. всички пътници са длъжни да се регистрират ТУК преди отпътуването към ФРГ и да носят със себе си 
копие на потвърждението за направената регистрация. 
Всички лица, пребивавали през последните десет дни в рискова област, трябва да могат да докажат най-късно 48 часа 
след влизането в Германия, че не са заразени с коронавирус. Сертификатът (медицинско свидетелство или негативен 
резултат за инфекция с коронавирус SARS-CoV-2 на хартиен носител или в електронен формат на английски, немски и 
френски език) следва да се представи при поискване на компетентния орган в рамките на 10 дни след влизането. 
Към момента България е рискова зона и се изисква задължителен тест, който може да се направи 48 часа преди 
влизането в Германия или непосредствено след пристигането. 
Предвиждат се и изключения за влизащи от рискови зони. 
Ако през последните 10 дни преди пътуване до Германия сте пребивавали в рискова зона, сте задължени да се изолирате 
под карантина за 10 дни. При нарушения на карантината може да бъде наложена глоба до 25 000 евро. 
Лицата, за които важи изискването за задължителна карантина, са длъжни незабавно да уведомят местната здравна 
служба за адреса на пребиваване, както и за появата на симптоми за заболяване от COVID-19 по време на карантината 
(кашлица, треска, хрема или загуба на мирис и вкус). 
Компетентната местна здравна служба може да намали срока на задължителната карантина, ако бъде представен 
отрицателен PCR тест, направен не по-рано от 5-ия ден след влизането в страната. 
Дори и при отрицателен тест, ако до 10 дни след влизането в Германия се появят типични симптоми, незабавно следва да 
се информира компетентната здравна служба. 
От Външно министерство информират, че правилата в отделните провинции се различават. Преди да се предприеме 
пътуване към ФРГ гражданите следва да се запознаят с действащите разпоредби. 
Германия удължи локдауна в страната до 14 февруари. Заведенията за хранене, магазините за търговия на дребно и 
местата за отдих и културни развлечения остават затворени. Задължително е носенето на медицински маски в градския 
обществен транспорт и магазините. Училищата и детските градини остават също затворени. По време на ограниченията 
членовете на едно домакинство могат да се събират само с един гост. Нарушенията ще бъдат наказвани с парични глоби. 
ГЪРЦИЯ 
При влизане на гръцка територия, независимо от вида транспорт от пътуващите се изисква да представят негативен 
резултат от тест по метода PCR, направен не по-рано от 72 часа от влизането в Гърция. При липса на такъв гръцките власти 
имат право да не допуснат пътуващите да влязат в страната. При влизане в страната гръцките власти подлагат на пътниците 
на бърз тест. 
Всички пристигащи в страната подлежат на 7 дневна карантина. След изтичането на карантината на посочения от лицето 
адрес, е позволено излизането при спазване на действащите в страната противоепидемични мерки и ограничения. 
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Изключение от изискването за тест има за шофьорите на камиони, осъществяващи търговски превози - както за 
предварително направен PCR, така и бърз тест на съответния ГКПП. Децата до 10 години също са освободени от 
изискването за представяне на PCR тест. 
При пътуване към Гърция всеки гражданин следва да има генериран QR код след попълване на Passenger Locator Form 
(PLF). Гражданите с постоянно пребиваване в Гърция следва да попълват PLF и при напускане на страната. 
Компаниите предоставящи пътнически услуги (самолетни, морски, сухопътни) са длъжни да проверяват дали всеки от 
пътниците има QR преди качването му на борда. При липса на такъв транспортната компания носи отговорност за 
връщането му в началната дестинация. 
При пътуване със самолет не се изисква PCR тест, когато конкретният пътник не напуска транзитната зона на летището. При 
преминаване със сухопътен транспорт се изисква PCR тест. 
Летищата в Гърция са отворени. 
Преминаването през ГКПП „Кулата-Промахон“ към 14.01.2021 г. е разрешено в часовия диапазон от 7.00 ч. до 23.00 ч. 
На територията на Република Гърция има забрана за движение на граждани в часовия диапазон от 21.00 часа до 5.00 часа. 
Забраната не се отнася за тежкотоварния превоз. 
През ГКПП Маказа-Нимфея се допуска влизане на територията на Р Гърция само на тежкотоварни автомобили с общо тегло 
до 3,5 тона, осъществяващи търговски превоз. 
През ГКПП Илинден-Ексохи е разрешено преминаването само на тежкотоварни автомобили, осъществяващи превоз на 
търговски стоки. 
ГКПП Златоград-Термес, ГКПП Ивайловград-Кипринос са затворени за преминаване. 
През ГКПП Капитан Петко Войвода-Орменион е разрешено преминаването на тежкотоварни автомобили, осъществяващи 
превоз на търговски стоки. 
Повече допълнителна информация вижте ТУК 
ИТАЛИЯ 
За да влязат в Италия, пристигащите от държави от Списък „С“, в който попада и България, трябва да представят 
отрицателен тест, молекулярен или антигенен, направен до 48 чasa преди влизането в Италия, а при непредставяне на 
такъв подлежат на 14-дневна карантина. В случай на карантина не се предвижда предварително освобождаване от 
карантината. 
Освен това, пристигащите от държави от този списък имат задължение да попълнят декларация с данните си и причините, 
началната и крайната точка на пътуването; имат и задължение за информиране на местната компетентна здравна 
институция за пристигането в Италия, дори и при липса на симптоми на вируса. 
Транзитното преминаване през италианска територия е свободно, като това следва да се извърши с лично превозно 
средство в рамките на 36 часа. Няма изискване за предварително направен тест при летищен трансфер. 
В Италия се удължава извънредното положение до 30 април 2021 г. Остава в сила забраната за излизане от дома в 
интервала 22.00-05.00 ч. 
До 15 февруари 2021 г. е забранено движението между различните области или автономни провинции, освен по работа, 
при ситуации на необходимост или по здравословни причини. Позволено е завръщането на постоянния или настоящия 
адрес. 
До 5 март на територията на цялата страна се прилагат следните правила: 
Разрешава се, само веднъж на ден, посещението на чуждо частно жилище, между 5.00 и 22.00 ч., от страна на максимум 
двама души (освен живеещите на адреса), като в този брой не се включват деца под 14 години, над които въпросните лица 
упражняват родителски права, и хора с увреждания или хора, които не могат да се грижат самостоятелно за себе си, които 
живеят с въпросните лица. Това посещение може да се извършва в рамките на същия регион - в „жълтата зона“, и в рамките 
същата община - в „оранжевата“ и „червената“ зони. Ако движението е ограничено до рамките на същата община, се 
разрешава движението от общини с население не по-голямо от 5 000 жители и на разстояние не по-голямо от 30 километра 
от съответните граници, с изключение на пътуването до административните центрове на провинциите. 
Остава позволено посещението на заведенията за хранене, както кафенета и барове в интервала 5.00-18.00 ч., но при 
присъствие на не повече от 4 души на една маса; след 18.00 ч. се забранява консумацията на храни и напитки на открити 
обществени места; до 22.00 ч. е позволено взимането на храна за вкъщи. 
Магазините могат да работят до 21.00 ч. Максималният използваем капацитет на публичния транспорт е 50%. Театри и 
кина остават затворени. Басейни, фитнес зали остават затворени. 
ИСПАНИЯ 
Пристигащите от Република България в Кралство Испания чрез въздушен или морски транспорт следва да 
представят отрицателен резултат от проведено изследване за Covid-19 по PCR методологията или от ТМА тест 
/Transcription-mediated amplification/ - кръвен тест за вирусно натоварване. Изследването и в двата случая трябва да е 
направено не по-рано от 72 часа преди часа на пристигане в Испания. Документът с резултата от теста може да се представи 
на испанските власти освен на испански или английски език, също и на френски или немски език. Ако не е издаден на 
някой от четирите езика, следва да бъде представен превод на същия на испански език, направен от официален орган 
/заклет преводач/. 
Изискването за представяне на отрицателен резултат от изследване за COVID-19 не се отнася до пристигащите в Кралство 
Испания със сухопътна форма на транспорт. 
Децата на възраст под шест години не е необходимо да представят диагностични тестове, за да влязат в Испания. 
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Остава задължително и попълването на Формуляра за санитарен контрол, публикуван на сайта на Министерство на 
здравеопазването на Испания. 
Към момента не се налага карантина на влизащи в Испания български граждани. 
За транзитно преминаване през летищата в Кралство Испания не е необходимо да бъде представен резултат от направен 
PCR тест, като условието е да не се напуска транзитната зона на летището и да се пребивава в нея не повече от 24 часа. 
Испания се определя като страна с екстремно високо ниво на риск. С кралски указ до 9 май 2021 г. е обявено състояние 
на тревога и се предвиждат следните основни ограничителни мерки: 
- Ограничаване правото на движение на гражданите между 22.00 ч и 6.00 ч. освен при закупуване на медикаменти и 
други стоки от първа необходимост, посещение на болнични заведения, посещения на ветеринарни клиники при спешна 
необходимост, изпълнение на служебните задължения, грижа за възрастни, непълнолетни и др., форсмажорни 
обстоятелства и други сходни и надлежно удостоверени случаи. Ограничението е гъвкаво и в различните автономни 
области може да варира съответно между 22.00 и 24.00 ч. и 5.00 и 7.00 ч. 
- Ограничаване влизането и излизането от автономните области и градовете с автономен статут с изключение на сходни 
на гореизброените обстоятелства, както и при неотложно явяване на изпит, изпълнение на обществени, съдебни или 
нотариални функции, подновяване на официални документи и други от подобно естество. Автономните области имат 
право да въвеждат и допълнителни ограничителни мерки, които да обхващат по-малки административни единици на 
територията на съответната област. 
- Ограничаване на събиранията на повече от шест души както на открито, така и на закрито, освен в случаите на съвместно 
съжителство. 
На територията на цялата страна продължава да е задължително изискването за носене на предпазни маски и има 
различни нива на ограничения за посещения в заведения, храмове, музеи, библиотеки, концертни зали, спортни 
съоръжения и т.н. 
Спазването на мерките ще се следи с камери и дронове, както досега, а глобите ще са от 600 до 600 000 евро. 
НИДЕРЛАНДИЯ 
Всички пътници от високорискови зони с „оранжев“ код (в т.ч. и от България) трябва да представят негативен резултат от 
PCR-тест за COVID-19, направен до 72-часа преди влизане в Нидерландия. 
От 23 януари 2021 г. се въвежда изискването за „двойно тестване“. Всички пътници, които пристигат в Нидерландия с 
въздушен или морски транспорт от високорискови зони с „оранжев“ код (в т.ч. и от България) или с „червен“ код, следва 
да представят негативен резултат от бърз антигенен тест за COVID-19, извършен до 4 часа преди качването на борда на 
самолета или ферибота до Нидерландия. 
Ако пътниците не успеят или откажат да представят негативен резултат от PCR тест за COVID-19 и от бърз антигенен тест за 
COVID-19 преди отпътуване към Нидерландия, те не следва да бъдат допускани да се качат на борда на превозните 
средства. 
Резултатът от теста трябва да бъде на английски, немски, френски, испански или нидерландски език. Вижте ТУК какви са 
изискванията за PCR-тестовете и антигенните тестове. 
Изискването за представяне на негативен резултат от PCR тест за COVID-19 и на бърз антигенен тест за COVID-19 при 
пристигане в Нидерландия важи и за транзитни пътници. 
Изискването за представяне на негативен резултат от PCR-тест за COVID-19 не се отнася до някои категории пътници. 
При пристигане в Кралство Нидерландия от зона с „оранжев“ (в т.ч. и от България) или „червен“ код за 
пътуване, гражданите следва да се самоизолират в домашни условия или на място за настаняване за период от 10 
дни. Евентуалното наличие на негативен резултат от PCR-тест за коронавирус не освобождава гражданите от изискването 
за 10-дневно карантиниране. 
Препоръчителен начин за прибиране на българските граждани от Нидерландия в България остава използването на 
въздушен транспорт (осъществяват се редовни граждански полети на България Еър по маршрут Амстердам – София от 
летище Схипхол; на Уиз Еър от летище Айндховен - по маршрут Айндховен – София и Айндховен – Варна; и на Райън Еър 
от летище Айндховен – по маршрут Айндховен - София). 
Към момента няма специфични изисквания от нидерландска страна при сухопътно напускане на територията на 
Нидерландия към съседните й държави Германия и Белгия. 
Препоръката на нидерландските власти е да не се предприемат пътувания в чужбина поне до края на март 2021 г., освен, 
ако това не е крайно наложително по семейни или икономически причини. 
До 9 февруари Нидерландия е в локдаун. Въведени са следните мерки: 
• Въведено е изискването за вечерен час от 21.00 ч. до 4.30 ч. 
• Излизане навън може да бъде допуснато само в случай на спешност; на неотложна медицинска необходимост, за 
подпомагане на лице, нуждаещо се от незабавно съдействие, за разхождане на домашен любимец, за оказване на 
медицинско съдействие на домашен любимец, при неотложно пътуване от и до Нидерландия, при работен ангажимент, 
при съдебно призоваване или за посещение на погребална церемония. 
• При неспазване на мярката може да бъде наложена глоба от 95 евро. 
• Ако се налага излизане в рамките на вечерния час, гражданите следва да носят със себе си декларация. Ако излизането 
е по служебни причини, декларация трябва да бъде представена и от работодателя. В определени случаи не се изисква 
представянето на декларация. Повече информация за това изискване може да бъде намерена на следния адрес: 
• На открито се допускат групи от максимум 2 души или от едно домакинство. 

https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/netherlands
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• В домашни условия може да бъде посрещан максимум 1 посетител еднократно през деня. Децата до 12-годишна възраст 
не се включват в тази бройка. 
• Носенето на предпазна маска на закрити обществени места, включително и в търговската мрежа, е задължително от 1 
декември 2020 г. При неспазване на това изискване се налагат глоби. 
• Затворени се всички търговски обекти, с изключение на тези от първа необходимост (хранителни магазини, бакалии, 
химическо чистене, аптеки, дрогерии). Следва да затворят врати всички магазини от нехранителния сектор – например 
магазини за мебели, за електроника, градински центрове, за дрехи и др. 
• Затворени се всички учебни заведения, вкл. начални и средни училища, университети (с изключение за полагане на 
изпити или практически занятия), както и детски градини и центрове за дневни грижи. Учебните заведения са в онлайн 
форми на обучение. 
• Затворени се всички заведения за предоставяне на контактно-базирани услуги, вкл. фризьорски салони, студия за 
масажи, козметични грижи и др., с изключение на стоматологичните кабинети и тези за физиотерапия. 
• Затворени се всички спортни зали, фитнеси, басейни, сауни, както и обектите за свободното време – музеи, кина, театри, 
казина, зоологически градини, увеселителни паркове и др. Остават отворени единствено библиотеките за взимане и 
връщане на книги. 
• Хотелите могат да останат отворени, но се прекратява предоставянето на храна и напитки за техните гости, включително 
и на обслужването по стаите. 
• Всички кафенета, барове и ресторанти остават затворени за посетители. Възможно е закупуването на храна и напитки за 
консумация вкъщи. 
• Забранена е продажбата на алкохол между 20.00 ч. и 7.00 ч. Също така е забранено носенето на алкохол навън, както и 
консумацията на алкохол на публични места. Забранена е и доставката на алкохол след 20.00 ч. 
• Възможно е спортуването на открито за всички лица над 18-годишна възраст в група от максимум 2 души и при спазване 
на 1,5 м социална дистанция от останалите участници. 
• Колоезденето се препоръчва да бъде самостоятелно. 
• На деца до 17-годишна възраст включително са позволени спортните занимания на открито, без провеждането на 
състезания. 
ФРАНЦИЯ 
Всички лица над 11-годишна възраст, независимо дали влизат във Франция със самолет или по суша, трябва да представят: 
- отрицателен PCR тест, направен в рамките на 72 часа преди пътуването. Изключение от изискването за представянето 
на PCR тест има за транспортните работници, за пограничните работници, както и за жителите на пограничните райони в 
радиус 30 км. около дома им; 
- Декларация по образец, че няма симптоми на заразяването COVID-19, че няма информация в последните 14 дни преди 
пътуването да е бил в контакт с лице с потвърдено заболяване COVID-19, както и че се съгласява при пристигането му във 
Франция евентуално да му бъде направен PCR тест. 
- За децата под 11-годишна възраст се представя декларация по образец, че няма симптоми на заразяването COVID-19, 
както и че няма информация в последните 14 дни преди пътуването да е бил в контакт с лице с потвърдено заболяване 
COVID-19. 
При пътуване до Франция на български граждани от България не се налага задължителна карантина. На летище „Роаси 
– Шарл де Гол“, както и на летище „Орли“ в Париж има лаборатории за извършване на антигенен или на PCR тест, след 
предварително запазване на час. Информация е поместена на страниците на съответните летища. 
Антигенни тестове могат да бъдат направени в повечето аптеки във Франция, без запазване на час, като резултатите са 
налични в рамките на 30 минути – 1 час. 
От 31 януари 2021 г., гражданите на държавите членки на ЕС, включително българските граждани, могат да влизат във 
Франция от Великобритания при наличие на императивни причини за това. Като обстоятелството, че лицето живее 
постоянно във Франция и пътуването му във Великобритания е започнало преди 31 януари 2021 г., или причини от 
здравословен, семеен или професионален характер, като смърт на член на семейството, грижа за деца, полагане на грижи 
за възрастни хора или за хора в зависимо положение, законова или икономическа невъзможност на лицето да остане в 
държавата, в която се намира, студенти, завръщане в държавата по постоянното местожителство, когато пътуването е 
започнало преди 31 януари 2021 г. и други, посочени в атестация по образец, която е налична на интернет страницата на 
Министерството на вътрешните работи на Френската република. 
Гражданите на държавите членки на ЕС, включително българските граждани, могат да влизат във Франция от други трети 
страни също при наличие на императивни причини за това. 
Считано от 31 януари 2021 г., всяко излизане извън Франция към държава извън европейското пространство е подчинено 
на изискването за наличие на императивни причини за пътуването. 
При пътуване до Франция от друга държава членка на ЕС се изисква негативен PCR тест само при пътуване с въздушен 
или с морски транспорт, т.е. при влизане във Франция по суша от друга държава-членка, както и от Швейцария, няма 
информация за освобождаването от изискването за PCR тест. 
Вътрешните европейски граници на Франция са отворени, при спазване на горепосочените изисквания. Външните граници 
по принцип са затворени, но гражданите на държавите-членки могат да влизат във Франция, при спазване на 
горепосочените изисквания. 
От 16 януари 2021 г. на цялата територия на континентална Франция е въведен вечерен час от 18.00 ч. до 6.00 ч. 
Излизане след вечерния час е възможно, както досега, с атестация, в която са посочени допустимите изключения. 
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Музеи, театри, опери, кина и други културни институции са затворени. Затворени са ресторанти, кафета и барове. 
Училищата и детските градини са отворени при засилен санитарен протокол. Университетите са затворени, като от месец 
февруари за студентите в първи курс могат да бъдат провеждани присъствени упражнения в половин групи, а всички 
останали студенти могат да посещават университетите по един ден в седмицата. Градският транспорт е отворен, като е 
задължително носенето на маска. Носенето на маска е задължително във всички затворени пространства и силно 
препоръчително на открито. Работата от разстояние е силно препоръчителна. 
Затворени са всички големи търговски обекти, с изключение на хранителните магазини. 
АЛБАНИЯ 
Българските граждани пътуват свободно. Няма наличие на задължителна карантина. Няма ограничения при транзитно 
преминаване. 
От 5.01.2021 има ограничение за придвижване в часовия интервал 22.00-6.00 ч. 
СЪРБИЯ 
От 14.01.2021 г., Сърбия отменя изискването към българските граждани и всички пристигащи от България в Сърбия да 
представят отрицателен PCR тест на влизане в страната. 
Няма задължителна карантина за български граждани. Транзитното преминаване е допустимо. Границите са отворени. 
От 4 декември 2020 г. в Сърбия се въведоха следните мерки: 
- заведенията за хранене, кафенетата, баровете, клубовете, търговските центрове, козметичните и фризьорските салони, 
фитнес и спа-центровете, басейните и обектите, предлагащи услуги ще могат да работят до 20.00 ч. през седмицата, а ще 
бъдат изцяло затворени през почивните дни. 
- Театрите и кината ще могат да работят до 17.00 ч. през седмицата и през почивните дни. 
- Пазарите ще могат да работят редовно през седмицата и от 6.00 до 15.00 ч. през почивните дни. Понастоящем изброените 
обекти работят до 18.00 ч., включително и през почивните дни. 
- Аптеките, бензиностанциите и доставките на храна по куриер ще могат да работят неограничено през цялата седмица. 
Задължително е носенето на маски в затворени помещения, както и в масовия градски транспорт. 
РУМЪНИЯ 
При влизане в Румъния спрямо български граждани не се налага карантина и не се изисква представянето на отрицателен 
PCR тест за SARS-CoV-2. 
Ако българските граждани влизат в Румъния с цел престой, но пристигат от други държави, които са в списъка на Румъния 
с рискови държави (т.нар. „жълта зона“) - ако престоят им е до 3 дни (72 часа) престоят се разрешава, но те трябва да 
представят отрицателен PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 48 часа преди влизане в страната. Ако не представят такъв 
тест, подлежат на 14-дневна домашна карантина. 
Ако престоят им е над три дни задължително подлежат на домашна карантина от 14 дни (даже и да имат отрицателен 
PCR тест). Поставените под карантина лица могат да бъдат освободени от мярката след 10-ия ден, ако направят PCR тест 
за SARS-CoV-2 на 8-ия ден от карантината, който да даде отрицателен резултат и не проявяват специфични за COVID-19 
симптоми. 
Транзитно преминаване е свободно (не се изисква тест). Трябва да се осъществи в рамките на 24 часа след влизане в 
Румъния. 
Възможно е при влизане в страната граничните служби да поискат разяснения и доказателства относно целта на пътуване 
до крайната държава (разрешение за престой, договор за работа, необходими документи за преминаване през 
следващите държави и пр.). 
Към настоящия момент няма въведени специфични ограничения/забрани. 
Между България и Румъния са затворени следните ГКПП-та: 
ГКПП Кайнарджа-Липница, обл. Констанца; 
ГКПП Крушари-Добромир, обл. Констанца; 
ГКПП Оряхово-Бекет, обл. Долж (с изключение на товарни превози). 
В Румъния са въведени следните мерки: 
- Носенето на предпазни маски е задължително на всички закрити и открити обществени места, за всички граждани над 
петгодишна възраст – на цялата територия на Румъния; 
- Ограничение на движението в интервала от 23.00 до 5.00 ч., освен в следните случаи: пътуване от и към работното място; 
търсене на медицинска помощ и/или закупуване на лекарства; транзитно пътуване към гари, автогари и летища (при 
представяне на съответни удостоверителни документи); други уважителни причини като полагане на грижи за болни, 
възрастни, хора с увреждания, както и смърт на член на семейството. Лицата, напуснали дома в този интервал, е 
необходимо при поискване да представят на органите на реда доказателство за мотивите – служебна карта, бележка от 
работодател или предварително попълнена декларация; 
- Публичните институции, както и всички публични или частни икономически субекти имат задължението да реорганизират 
дейността си в дистанционна форма. 
- Всички учебни занимания, включително на предучилищно ниво се извършват онлайн; яслите и занималните остават 
отворени; 
- Забранено е провеждането на публични и частни събирания по повод празници, годишнини и други партита и 
празненства – както на закрито, така и на открито; 
- Затворени са тържищата, панаирите, битпазарите; селскостопанските пазари (открити и закрити) могат да продължат да 
работят при спазване на противоепидемичните мерки; 
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- Работното време на магазините (включително моловете) е ограничено в интервала между 5.00 и 21.00 ч. Ограничението 
не важи за дейности, свързани с осъществяването на доставки по домовете, както и за аптеките и бензиностанциите; 
- Театрите, кината, библиотеките и пр., както и заведенията на закрито, могат да работят с капацитет до 50% в 
окръзите/населените места, в които общата кумулативна честота на заболеваемост на 1000 души за последните 14 дни е 
по-малка или равна на 1,5. В случай, че тя е между 1,6 и 3, същите могат да работят с капацитет до 30%, като за заведенията 
важи и времеви интервал – между 6.00 и 23.00 ч. (практически неприложим, предвид ограничението за движение между 
23.00 и 5.00 ч., валидно за цялата страна). При преминаване на прага от 3 на 1000, работата им се преустановява. 
Заведенията на открито на този етап остават отворени. По решение на местните власти в определени окръзи или отделни 
населени места могат да бъдат прилагани по-строги локални мерки. 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 
Българските граждани могат да пътуват до Република Северна Македония без ограничения. 
ИЗРАЕЛ 
Забранява се влизането на територията на Израел на чужди граждани. Изключение се допуска само за следните 
категории пътници: граждани на Израел, лица с разрешено пребиваване, пребиваващи в Палестинската територия и 
членовете на техните семейства, дипломати и членовете на техните семейства, притежатели на карта за пребиваване в 
Израел. 
Летище „Бен Гурион“ в Тел Авив е затворено за пътуващи. Допускат се изключения за влизане и излизане на пътници, 
след одобрение от специална комисия. 
Всички лица, които имат право да влизат в Израел трябва да представят негативен тест за COVID-19, изготвен не – по-
късно от 72 часа преди отпътуването. Алтернативно могат да се представят издадени от Министерството на 
здравеопазването официални документи, с които се удостоверява, че лицето е ваксинирано или е преболедувало COVID-
19. Липсва яснота за формата на документите, но при всички случаи те следва да бъдат представени в оригинален превод 
на иврит или на английски език. 
Всички лица, които влизат на територията на Израел, следва да останат по домовете под карантина за период от 14 дни. 
Всички влизащи на територията на Израел се подлагат на задължителна гранична проверка, която включва и изследване с 
бърз PCR тест. 
За територията на Израел за момента няма алтернативни маршрути по суша и не се допуска транзитно преминаване на 
чужденци. 
Въздушните и сухопътните гранични пунктове на Израел със съседните страни работят, но преминаването през тях става 
само след предварително, изрично разрешение. При всички случаи, при които български гражданин желае да пътува до 
Израел следва да се потърси предварителното съдействие на Израелското посолство в София. Информация за това кого е 
разрешено да пътува и каква е процедурата за това може да намери на следния 
адрес: HTTPS://WWW.GOV.IL/EN/DEPARTMENTS/GUIDES/FLYING-TO-ISRAEL-GUIDLINES 
Към момента в Израел няма въведен полицейски час. Забрана за придвижване на повече от 1000 метра от дома за всички 
лица, освен за тези, на които и ме позволено да пътуват. Това са служителите на държавни и частни компании, дейността 
на които е оценена като стратегически важна за икономиката на страната: строителство, адвокатски кантори, медицински 
работници и др. 
ЕГИПЕТ 
Границите на Египет към съседните страни (без Либия) са затворени за пътувания. 
Въздушното пространство на Египет e отворено за редовни международни полети и туристическа дейност. 
Всички пътници, които пристигат в Египет, трябва да представят на границата сертификат с негативен резултат от PCR 
изследване за COVID-19, направено в страната на отпътуване до 72 часа преди времето на излитане на директния им полет 
до Египет. 
Пътниците, пристигащи от Нова Зеландия, Австралия, Япония, Китай, Тайланд, от държавите от Северна и Южна Америка, 
както и пътниците, преминаващи транзитно през лондонското летище „Хийтроу“, летищата в Париж, Франкфурт и 
Истанбул, могат да представят на властите сертификат с негативен резултат от PCR изследване за COVID-19, направено до 
96 часа преди времето на излитане на техния полет до Египет. 
Единствено пътниците, които пристигат на международните летища „Шарм Ел-Шейх“, „Таба“, „Хургада“ и „Марса Алам“ и 
не разполагат със сертификат за PCR изследване за COVID-19, могат да направят медицинското изследване при кацане на 
някое от изброените по-горе четири летища (тестовете се извършват от компетентните египетски власти срещу заплащане 
в размер на 30 щатски долара или еквивалентна сума в други валути). 
На пътниците е разрешено да напуснат летището веднага след осъществяването на изследването и да се настанят в своите 
хотели. От управата на съответните хотели ще карантинират лицата, които са дали положителен тест за COVID-19 в отделни 
стаи, като ще покриват разходите за настаняване, храни и напитки до момента на тяхното отпътуване. 
Попълва се също декларация с лични данни и сведения за предишни пътувания, както и потвърждение за сключена 
здравна застраховка. Тя е налична ТУК. 
В допълнение, при влизане в страната пътниците трябва да се съобразяват с въведения здравен мониторинг, който се 
осъществява на граничните точки (проверка на общото състояние, наличие на симптоми на коронавирус, измерване на 
температурата и т.н.). 
Египетските власти уточняват, че деца от всички националности под 6-годишна възраст са освободени от задължението 
за представяне на отрицателен PCR тест. 

https://www.gov.il/EN/DEPARTMENTS/GUIDES/FLYING-TO-ISRAEL-GUIDLINES
http://egypt.travel/MEDIA/2376/DECLARATION_FORM.PDF
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Моряците и членовете на екипажите на плавателните съдове също се допускат до територията на Египет, при положение 
че преминат през медицинско изследване за COVID-19 по PCR методологията, осъществено от Египетските здравни власти 
на пристанищата. За целта корабните компании трябва да представят на местните власти списъци с имената, 
националностите и броя на моряците и членовете на екипажите на плавателните съдове, които ще пристигнат на 
пристанищата поне 48 часа преди акостирането. 
РУСИЯ 
От 18 март 2020 г. поради COVID-19 РФ затвори границите си за чуждестранни граждани. Преустановено е издаването на 
руски визи. От 27 март 2020 г. поради пандемията РФ затвори въздушното си пространство за чартърни и международни 
полети. Осъществяват се единствено евакуационни полети. 
Към момента не се разрешава влизането на чуждестранни студенти в РФ. 
Забраната за влизане в РФ не се прилага спрямо граждани на трети страни, които са: 
- членове на официални държавни делегации (необходимо е да притежават официална покана от РФ); 
- служители в посолства и консулства на територията на Руската федерация и техните семейства; 
- екипажи на въздушни, морски и речни съдове, железопътни и локомотивни бригади от международните линии; 
- лица, постоянно пребиваващи на територията на Руската федерация; 
- лица, притежаващи руски визи, издадени във връзка със смъртта на близки роднини (необходимо е да притежават 
удостоверение за смърт и документ, доказващ родството с починалия); 
- лица, които са членове на семейството (съпрузи, родители, деца, осиновители, осиновени деца), настойници и 
попечители на граждани на Руската федерация (при условие, че бъдат представени валидни документи, удостоверяващи 
самоличността им, и признати от Руската федерация в това си качество). 
Всички чуждестранни граждани, попадащи под изключенията, посочени по-горе, при влизане на територията на Руската 
федерация, включително и при транзитно преминаване, са длъжни да притежават медицински документ (на руски или 
английски език), потвърждаващ отрицателен резултат от лабораторно изследване за COVID-19 чрез PCR-тест, направен 
не по-рано от 72 часа преди пристигането. 
PCR тестове могат да се правят както на летищата, така и в лаборатории и поликлиники в населените места. 
Контролът на достъпа в някои региони на Русия остава в сила. 
От 30 март 2020 г. е ограничено пресичането на държавните граници на РФ през автомобилни, железопътни, пешеходни, 
речни и др. гранично контролно-пропускателни пунктове за чуждестранни лица и лица без гражданство. Сухопътният 
участък на руско-беларуската граница също е затворен. 
Алтернативните маршрути за пресичане на сухопътната граница са през Украйна и Латвия, а с въздушен транспорт – има 
ограничени полети в Европа - до Белград, Истанбул, Женева. 
КИТАЙ 
Считано от 1 декември 2020 г., гражданите, пътуващи за Китай, следва да си направят тестове за нуклеинова киселина и 
IgM анти-тяло и след това да кандидатстват в китайското посолство в България за зелен здравен код с маркировка „I-IS“ 
или зелен здравен код с декларация „HDC“ преди качване на полета. 
Прекратява се практиката на пътниците, пътуващи до Китай, да се качат на полета само с оригиналните сертификати за 
отрицание. Съответните пътници предварително качват сертификати за тестове за нуклеинова киселина и IgM за антитела 
чрез програмата Wechat „Health Code International“ или нейната уеб версия и получават здравния код и кода за здравна 
декларация, издадени от китайското посолство в България. На борда могат да бъдат допускани пътници с валидни 
здравни кодове или кодове за здравна декларация. 
Ограничени остават възможностите за пътуване до и от Китай, поради което Външно министерство препоръчваме на 
българските граждани да се въздържат от пътуване, освен по гореизброените причини, да се информират подробно за 
актуалната обстановка в страната от официални източници, а по отношение на визовия режим и необходимите 
документи да потърсят съдействие и информация от най-близкото китайско дипломатическо или консулско 
представителство. 
В САР Хонконг, в САР Макао и в Тайван има забрана за влизане на чуждестранни граждани до второ нареждане, като 
транзитът и изключенията за определени категории пътници се определят от властите в съответния административен 
район. 
САЩ 
Влизането на български граждани или пътници от България не е изрично забранено. 
Налице е забрана за влизането на чужди граждани, които в последните 14 дни преди това са пребивавали или са 
преминавали транзитно през Китай, Иран, Бразилия, Република Южна Африка (считано от 30 януари 2021 г.), 
Великобритания (без отвъдморските й територии), Ирландия, Австрия, Белгия, Чешката република, Дания, Естония, 
Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, 
Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария. Тази забрана не се 
отнася за притежателите на „зелена карта“ и техните съпрузи/съпруги; притежателите на визи тип А-1, А-2, С-2, С-3, Е-1, G-
1, G-2, G-3, G-4, от NATO-1 до NATO-4 и NATO-6; съпруги/съпрузи на американски граждани, и други. През Великобритания, 
Ирландия и държавите от Шенгенската зона могат да минат и притежателите на визи тип I и J-1, при условие, че притежават 
потвърждение за наличие на държавен интерес (National Interest Exception), издадено от посолство или консулство на САЩ. 
Влизането на български граждани е възможно, ако не са пребивавали или преминали транзитно през последните 14 дни 
в някоя от посочените по-горе държави, или пък попадат сред изброените дотук изключения /да имат двойно гражданство, 
„зелена карта“, визи тип А-1, А-2, С-2, С-3, Е-1, G-1, G-2, G-3, G-4, от NATO-1 до NATO-4 и NATO-6, и т.н./. 
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Всеки пътник над 2-годишна възраст, дори и да е американски гражданин, пристигащ в САЩ с въздушен транспорт, е 
длъжен да предостави на авиокомпанията, с която пътува, отрицателен резултат от тест за COVID-19 или документи, че 
вече го е преболедувал и се е възстановил. 
Ако полетът до САЩ е директен, тестът трябва да бъде направен до 3 календарни дни преди него, а ако полетът е с едно 
или повече прекачвания, нито едно от които не е с повече от 24 часа престой и резервацията е единна, тестът трябва да 
бъде направен до 3 календарни дни преди първия полет. 
В САЩ няма въведени вътрешни ограничения в пътуванията между отделните щати, окръзи или населени места. Изисква 
се носене на маски във всеки вид публичен транспорт, вкл. прилежащата инфраструктура (ж.п. гари, автогари, пристанища, 
летища, метростанции), от всеки пътник над 2-годишна възраст. 
Вижте повече ТУК 
АВСТРАЛИЯ 
Пълна забрана за влизане на чужденци, с изключение на специфични професии и граждани със статут на постоянно 
пребиваване за страната. 
От 22 януари 2021 всички пътници, имащи право на влизане в страната и са на пет или повече години трябва да бъдат 
тествани най-много 72 часа преди излитане и да предоставят отрицателен резултат на PCR при чекиране. 
Записът от теста трябва да бъде представен на английски език, за предпочитане на хартия. Ако се транзитира през трета 
държава при пътуване до Австралия, трябва да се проверят всички местни изисквания на транзитната дестинация и да се 
следват съветите на тамошните власти относно социалното дистанциране и носенето на маски по време на транзит. 
Всеки, който има отрицателен PCR тест и влезе в Австралия, подлежи и на задължителна 14-дневна карантина в 
определени места при пристигане. 
Понастоящем, ваксинацията срещу COVID-19 не променя определените 14-дневни изисквания за карантина и тестване за 
пътници. Задължително е необходим отрицателен резултат от теста за COVID-19, преди пристигане в Австралия. 
През последните месеци държавата изпита затваряния на градове и райони, има готовност, при опасност от 
разпространение да се въведат всякакви ограничения за пътуване и за общуване. 
НОВА ЗЕЛАНДИЯ 
Не се допускат чужденци да влизат в Нова Зеландия. Допуска се изключение за завръщащите граждани на страната, с 
местожителство в нея, както и чужденци, снабдени с визи съгласно „специалните“ категории, възприети от Нова Зеландия. 
В тях се включват лица, които се считат за критично важни работници за страната. 
Повече информация за тези категории може да се намери тук: 
Всички пристигащи на територията на Нова Зеландия се подлагат на задължителна 14-дневна карантина. Летищата на 
страната оперират с ограничен капацитет. Няма изгледи за смекчаване на мерките в близките месеци. 
От 8 февруари на всички пътници, пристигащи в Нова Зеландия без доказателства за отрицателно одобрен тест или 
медицинско свидетелство, ще бъде наложена глоба до 1000 местни долара. 
Към настоящия момент ваксинацията срещу COVID-19 не променя изискванията за и преди заминаването, нито променя 
14-дневните изисквания за изолация и тестване за пътници, включително политиката на изолация за дипломатически и 
консулски персонал. 
 
√ Гърция премахва еднократната пластмаса от публичния сектор  
Пластмасата за еднократна употреба вече няма да се използва в публичния сектор на Гърция, а от юли забраната ще бъде 
въведена в цялата страна, в съответствие със закона, приет миналата година. 
Публичният сектор вече няма право да набавя пластмасови изделия за еднократна употреба като прибори за хранене, 
чинии, сламки, чаши, продукти от стиропор, кутии за храна от стиропор, клечки за уши, капаци за чаши и др. 
В края на декември миналата година Министерството на околната среда и енергетиката на Гърция изпрати информативно 
писмо до публичния сектор с инструкциите, които са в сила от вчера. Това е първата стъпка към пълното премахване на 
пластмасите за еднократна употреба, което ще започне на 3 юли. 
Бившият министър на околната среда и енергетиката на Гърция Костис Хазидакис през миналата година, представяйки 
правителствения план, заяви, че целта е Гърция да бъде една от първите държави в Европейския съюз, която ще премахне 
пластмасите за еднократна употреба в съответствие с директивите на съюза. 
 
Мениджър 
 
√ Защо данъчните приходи не отбелязаха спад, въпреки понижената икономическа активност  
Държавата събра 4,2 млрд. лв. данък върху приходите на физическите лица през 2020 г., показваха отчетите на 
Министерството на финансите. Това е с 5% повече в сравнение с този показател за 2019 г., въпреки кризата, предизвикана 
от пандемията и спада на икономическата активност.  „За повишаване на тези приходи влияние оказват и предприетите 
мерки за намаляване на недекларирания труд, мерките за повишаване на събираемостта на задължения за минали 
периоди и информационните кампании, провеждани от НАП, мярката 60/40 и други“, коментират от финансовото 
ведомство. 
Въпреки че редица сектори изпитват затруднения, приходите от корпоративен данък също отбелязват ръст. Една от 
причините за отчетения годишен ръст при тази група данъци се дължи основно на по-високите авансови вноски през 
последния месец на годината. Само за декември 2020 г. приходите от корпоративен данък са в размер на 907 млн. лв. и са 
със 163 млн. лв. повече (22 %) спрямо декември 2019 година. Тези приходи зависят основно от регулярното внасяне на 

https://www.mfa.bg/bg/covid19map/North%20America/usa
https://covid19.govt.nz/travel-and-the-border/travel-to-new-zealand/pre-departure-testing-for-arrivals-into-new-zealand/
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месечните авансови вноски в срок до 15-то число на месеца за който се отнасят, и тримесечните авансови вноски за третото 
тримесечие, които постъпват - в срок до 15 декември 2020 година. 
  

Държавни приходи 2020 г. 

  
Млн. 
лв. 

Промяна 
на 
годишна 
база 

Данъчни  35,484 0.58% 

ДДС 11,021 -0.59% 

Акцизи 5,445 -0.76% 

Данъци в/у 
доходи на 
физически 
лица 

4,184 4.63% 

Корпоративен 
данък 

2,632 0.38% 

Осигуровки 11,009 4.39% 

Неданъчни 2,065 -6.88% 

Приходи от 
такси 

1,210 -7.51% 

Бюджетен 
дефицит 

-3,532 207.67% 

Източник: Министерство на 
финансите 

 
Общите данъчни приходи през 2020 г. се увеличават с 0,5% през 2020 г., като ръст на приходите има и при корпоративните 
данъци и при здравноосигурителните вноски. В същото време приходите от най-важния за хазната данък – ДДС – се 
понижават само с 0,6% на годишна база. Трябва да се отбележи, че постъпленията от ДДС при сделки в страната възлизат 
на над 7,5 млрд. лв., което е с 10% повече на годишна база. Спад има при приходите от ДДС от внос –които се понижават с 
18% на годишна база. Ефект на тези приходи оказва ниската цена на петрола, количествата внасяни стоки за междинно 
потребление (метали), курса на долара спрямо еврото и възможността за отложено начисляване на ДДС от вносител при 
внос на стоки от трети страни. 
„Първото заключение е, че за пореден път се убеждаваме, че данъчната система у нас е много добре конструирана. 
Намираме се във втора поредна криза след 2009 г., при която системата работи добре и осигурява оптимални приходи в 
бюджета. Това трябва да се подчертае особено сега, когато идват избори и ще има хора, които ще обещават на 
избирателите промени в данъчната система“, коментира за „Мениджър Нюз“ Любомир Дацов, бивш заместник министър 
на финансите, отговарящ за изпълнението на бюджета. 
„Второто заключение е, че поне 330 млн. лв. от данъчните приходи през декември месец се дължат на похарчените от 
държавата бюджетни средства. Това е, така защото през последния месец на годината вместо 3,5 млрд. – 4 млрд. лв. от 
бюджета бяха похарчени 7,8 млрд. лв.“, добави той. 
„Между 1,4 и 1,5 млрд. лв. са раздадени през декември месец от държавата под формата на субсидии. Там има огромна 
въпросителна – какво стои зад тези средства. Разбира се абсолютно нормално е при такива обстоятелства да се провежда 
антициклична политика и да се планират разходи. Само че не е нормално почти през цялото време бюджетът да има 
излишък и само в рамките на една седмица 3,5 млрд. лв. дефицит. Нормалната антициклична политика трябва да е 
дългосрочна и навременна. Няма никаква полза от харчове, направени в рамките на една седмица – това е раздаване на 
едни пари, на едни хора: нищо повече. Просто не е сериозно 30-40% от разходите за годината да бъдат извършени в 
рамките на една седмица. Няма планиране и управление на бюджета. Да не говорим, че една част от разходите бяха 
признати чрез актуализацията на бюджета, след като бяха предварително извършени“, коментира още Дацов. 
 
√ Обезценките на банките се увеличиха двойно през 2020 г.  
Обезценките, които банките в България правят на финансовите си активи, са се увеличили двойно през 2020 г. в сравнение 
с 2019 г., показват данните на БНБ. Кредитните институции са отписали активи на обща стойност 876 млн. лв. в рамките на 
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миналата календарна година, за да са подготвени за вълната от необслужвани задължения, за която предупреждават 
регулаторите, включително и Европейската централна банка. 
Към края на годината брутните необслужвани кредити възлизат на 5,7 млрд. лв. при 6,1 млрд. лв. в края на 2019 г. 
В края на 2020 г. по мораториума за отсрочване на кредити са били отложени плащанията на 12,3 хил. броя бизнес кредити 
на обща стойност 6,4 млрд. лв. Одобрени са отсрочванията на 77 хил. броя кредити на домакинства на обща стойност от 
1,7 млрд. лв. 
Като цяло общият оперативен доход на банките у нас се е понижил само с 1,7% през 2020 г. в сравнение с рекордната  2019 
г. Така например нетните приходи от лихви възлизат на 3 млрд. лв., което е с 3,5% по-малко в сравнение с 2019 г., а нетните 
приходи от такси и комисионни възлизат на 1,04 млрд. лв., тоест с 6% по-малко на годишна база. 
Но годишната печалба на банките се понижава значително с цели 51% до 815 млн. лв. именно заради големите обезценки. 
Интересно е да се отбележи, че банките са свили административните си разходи – като наеми на офис сгради – само с 1,4% 
през 2020 г. до 767 млн. лв. Те за сметка на това са платили 910 млн. лв. за персонала си, което е с 2,6% повече на годишна 
база. 
 
√ Урсула фон дер Лайен: В интерес на държавите е да ратифицират плана за възстановяване  
Европейските правителства работят усърдно по плана за възстановяване от COVID-19, а трудностите ще се видят накрая. 
Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във вторник, след въпрос дали е притеснена от 
възможни закъснения поради политическата криза в Италия. 
„Очаквам страните членки да ратифицират плана за възстановяване навреме, защото е в техен интерес да го направят, така 
че Комисията да може да отиде на пазарите и да събере парите“, обясни фон дер Лайен в интервю за изданието „Ла 
Република“, цитирана от „Ройтерс“. 
Председателката на ЕК добави, че AstraZeneca ще предостави на европейската общност 40 млн. дози от ваксината си срещу 
COVID-19 в следващите два месеца и потвърди целта на Европа да ваксинира 70% от възрастното население до идното 
лято, добавяйки, че през второто тримесечие на 2021 г. пристигат 300 млн. дози на Pfizer, Moderna и AstraZeneca. 
Политическа криза се заформи в Италия по-рано през януари, след като премиерът Джузепе Конте планира да похарчи 209 
млрд. евро от средствата за възстановяване, отпуснати на страната от ЕС. Този план не бе подкрепен от партията „Италиа 
Вива“ на бившия премиер Матео Ренци, която участва в коалиционното управление. След породилото се раздвоение сред 
депутатите миналата седмица министър-председателят подаде оставка. 
 
√ Скандалът, който може да струва на Шолц кандидатурата за канцлер  
След като миналата седмица заляха с критики германският финансов регулатор заради случая Wirecard, депутатите в 
Бундестага започват да пренасочват вниманието си към финансовия министър Олаф Шолц и неговия заместник Йорг Кукис, 
предава Ройтерс. 
Докато парламентарното разследване около краха на компанията за платежни услуги Wirecard набира скорост, 
политическата сцена в страната става все по-нагорещена. Шолц, който е считан за потенциален кандидат на 
социалдемократите за канцлер на Германия, се озова в центъра на бурята. 
„Фокусът на парламентарното разследване ще продължи да е все повече към ролята на Шолц и неговото министерство.“, 
коментира депутатът Флориан Тонкар, които участва в разследването на Wirecard. 
Разследването на имплозията на компанията за платежни услуги, която по едно време се оценяваше на 28 млрд. евро и бе 
давана за пример в Германия, разклати управляващото коалиционно правителство. 
Шолц и Кукис, които отричат да носят отговорност за провалите, довели до колапса на Wirecard, решиха вместо това да 
предложат реформи в структурата на финансовия регулатор BaFin. 
Много депутати обаче стават все по натърпеливи, като представителят на „Зелените“ Данял Баяз заяви, че Шолц е действал 
твърде бавно при кризата с финтех компанията. 
„Трудните въпроси около политическата отговорност едва сега започват да бъдат задавани“, казва Фабиано де Маси, един 
от депутатите, участващи в разследващата комисия. 
Социалдемократите от години са част от управляващото коалиционно правителство, заедно с Християндемократическия 
съюз (ХДС) на Ангела Меркел, като много представители на партията се надяват, че именно Шолц ще наследи канцлерския 
пост след парламентарните избори през тази година. 
В последно време Социалдемократическата партия обаче има проблеми с намирането на подкрепа сред 
гласоподавателите, като последните социологически проучвания я поставят на трето място зад ХДС и „Зелените“.  Не 
помага и факта, че коалиционните партньори на партията от десницата все по-често критикуват Шолц. 
„Финансовото министерство отдава трябваше да поеме отговорност“, казва депутатът от ХДС Ханс Михелбах 
Връзката Кукис 
Ролята на Кукис в скандала с Wirecard е обект на парламентарното разследване, което разкри, че той е провел множество 
дискусии относно ситуацията в компанията с финансовите регулатори, мениджъри от фирмата, банкери и други. От 
финансовото министерство отбелязват, че това е част от работата му, която няма причина да бъде разглеждана по друг 
начин. 
Депутатите също така казват, че искат да разследват заем от 100 млн. евро, отпуснат на Wirecard от дъщерно дружество 
IPEX bank на държавната банка KfW през септември 2018 г. 
Според запознат източник на Ройтерс парите са били необезпечени и 90% от заема е бил отписан. 
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От финансовото министерство казват, че надзорния съвет на банката, чиито член е и Кукис, не е знаел за заема и е научил 
за него в средата на миналата година. 
Депутатите призовават и за разкриване на повече детайли относно комуникацията между Кукис и главният изпълнителен 
директор на Goldman Sachs в Германия, неговият бивш работодател. 
 
√ Полски предприемачи заведоха искове срещу хазната за компенсации от локдауна  
Полски предприемачи подадоха първите искове за обезщетение за щети, свързани с наложените заради пандемията от 
COVID-19 ограничения, съобщава електронното издание Business Insider Polska.  
Според изданието, ответник е Държавната хазна, чиито интереси в съда ще се представляват от Генералната прокуратура. 
Съобщава се, че до момента съдилищата са приели само два иска в размер на 673 хиляди злоти (около 181 хиляди долара), 
пише Агенция "Фокус". 
"До момента са подадени само два иска, свързани с т.нар. локдаун. Единият от тях, в размер на 215 000 злоти, идва от 
собственик на търговска галерия, а вторият, за 458 000 злоти, е подаден от собственик на фитнес", заяви представителят 
на Генералната прокуратура Бартош Сватек.  
Известно е също така, че някои от туристическите компании, засегнати от ограниченията, са готови да поискат обезщетение 
от държавата на стойност 140 милиона злоти (около 37,5 милиона долара).  
Някои от исковете може да бъдат удовлетворени от съдилищата, поради което съществува риск за националния бюджет, 
прогнозира изданието. 
 
√ Президентът на Кипър дава показания 3 часа за „златните паспорти”  
Три часа продължи публичното изслушване вчера на президента на Кипър Никос Анастасиадис пред специалната анкетна 
комисия, разследваща прекратената вече програма „гражданство срещу инвестиции”. Той даде показания както за 
решенията и контрола на правителството върху нея, така и за възможен личен конфликт на интереси, участието на 
адвокатската му кантора, за семейното пътуване до Сейшелските острови със самолет на натурализиран инвеститор от 
Саудитска Арабия, предава БНР.  
Президентът Никос Анастасиадис е готов да поеме отговорност, ако се установят нарушения на длъжностни лица, свързани 
с управлението на програмата за натурализация. Това стана ясно след заседанието вчера на специалната независима 
комисия, разследваща издаването на т. нар. „златни паспорти”.   
Оглавявана от бивш председател на Върховния съд, комисията бе назначена от главния прокурор през септември миналата 
година след многобройни сигнали и скандали заради давано кипърско гражданство на съмнителни чуждестранни лица, а 
също и за конфликт на интереси на президента и министри. Самата програма бе прекратена от правителството от 1 
ноември миналата година. 
Анастасиадис защити икономическото значение на „Кипърската инвестиционна програма”, както официално се нарича тя. 
Той подчерта, че при критичните обстоятелства през 2013 г., когато държавата беше на ръба на колапса, с нея 
правителството въведе поредица от стимули за привличане на чуждестранни инвестиции. 
Чрез програмата в кипърската икономика са влезли над 9 млрд. евро и са създадени над 3000 работни места, посочи 
президентът. 
През годините й на действие програмата е коригирана 6 пъти, като са засилвани нейните финансови критерии и 
институционална рамка за контрол. Въведени са няколко нива на проверка на кандидатите и техните финансови средства 
от различни служби, банки, министерства и звеното за борба с изпирането на пари. Според Анастасиадис, всичко това я е 
превърнало в най-строгата програма за натурализация в ЕС през 2020 г.  
Президентът отхвърли конфликт на интереси заради участието в програмата на бившата му адвокатска кантора, в която 
сега двете му дъщери държат 50% от акциите. Той подчерта, че след избирането му за държавен глава от нея са подготвени 
57 досиета от общо 6700 натурализации. 
Пред комисията Анастасиадис отрече и преференциално предоставяне на гражданство на инвеститор от Саудитска Арабия, 
неговото семейство и приятели бизнесмени, общо 42 души, като добави, че те са инвестирали повече, отколкото би 
трябвало, за да получат право на гражданство по програмата. Скандалът в обществото е заради използването от 
Анастасиадис на частен самолет на този инвеститор, за да лети със семейството си на почивка до Сейшелските острови. 
По време на вчерашното 3-часово заседание Никос Анастасиадис отговори на редица въпроси на комисията, свързани с 
критики, отправяни от опозицията и главния одитор.  
Пред журналисти той заяви, че след вчерашното изслушване спира да се занимава с тази тема, а ще се съсредоточи върху 
сериозните проблеми на Кипър, като решаването на Кипърския въпрос и управлението на коронавирусната пандемия.  
 
√ Съдът реши: 3 години и половина затвор за Алексей Навални  
Алексей Навални получи ефективна присъда от 3 години и 6 месеца по дело, според което е нарушил условна присъда от 
съдебен процес за измама, проведен през 2014 година. 
Докато се провеждаше заседанието в Московския градски съд, на което присъстваха и чуждестранни дипломати, около 
сградата се стекоха привърженици на руския опозиционер, като по информация на „Би Би Си“ над 200 от тях са били 
задържани. 
По време на съдебния процес Навални настоя да разбере как би могъл да информира властите за местонахождението си, 
докато е в кома. В отговор представител на затворническата служба попита защо не са били предоставени документи, 
обясняващи сериозните причини, които му пречат да изпълнява задълженията по пробацията си. 

https://bnr.bg/horizont/post/101415135/tri-chasa-izslushvaha-prezidenta-na-kipar-po-razsledvaneto-grajdanstvo-sreshtu-investicii
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„Защо седите тук и казвате на съда, че не сте знаели къде съм? Изпаднах в кома, след това бях в реанимацията, след това 
в реабилитация. Свързах се с адвоката си, за да ви изпратя известие. Вие имате адреса, контактите ми. Какво друго бих 
могъл да направя, за да ви информирам? Президентът на страната ни каза на живо в ефир, че ме пуска да се лекувам в 
Германия и вие не знаехте и за това“, попита Навални. 
По време на заседанието той определи президента Владимир Путин като „малък крадец в бункера си“, който „не иска да 
стъпвам на руска земя“. 
На 17 януари опозиционният лидер се завърна обратно в родната си страна от Германия, където бе транспортиран спешно 
в края на август миналата година след отравяне с невро-паралитичния агент „Новичок“ по време на посещение в град 
Томск. Наличието на веществото в кръвта му бе установено по-късно от независими европейски лаборатории в три 
различни държави. 
„Надяваме се да не повреди на отношенията“ 
Кремъл очаква Европейският съюз да не свързва делото на Навални, когато става дума за взаимоотношенията му с Русия. 
Това обяви говорителят на президента, Дмитрий Песков. 
„Надяваме се бъдещите отношения Русия-ЕС да не бъдат свързани със случая на задържания под стража, което би било 
глупаво“, коментира той, цитиран от ТАСС. 
Песков обясни още, че на делото присъстват чуждестранни дипломати и добави, че те са свободни да действат в 
съответствие с международното право, но не трябва да се намесват във вътрешните работи на страната или да оказват 
натиск върху съда. 
Предисторията 
Навални бе хоспитализиран в берлинската клиника „Шарите“, но след като в началото на септември отново дойде в 
съзнание, изрази намерението си да се върне в Русия възможно най-скоро и обяви, че Путин стои зад инцидента, като 
дори проведе и публикува разговор с агент от елитен екип на Федералната служба за сигурност, участвал в операцията по 
отравянето му. Кремъл отрече да има общо със случая. 
Веднага след кацането му на летище „Шереметиево“ критикът на Кремъл бе арестуван за 30 дена. Миналата седмица той 
опита да оспори решението на властите по време на апелативно изслушване онлайн, но съдията отхвърли жалбата срещу 
задържането му. 
След ареста на блогъра в официалния му профил в YouTube бе публикувано двучасово видео, уличаващо руския президент 
в притежаване на разточителен палат в град Геленджик, на брега на Черно море, на стойност над 1.37 млрд. долара. 
Държавният глава отрече той или негови близки да имат общо с имота, а по-късно негов приближен, бизнесмена Аркадий 
Ротенберг, публично заяви, че той е негова собственост. 
Вече два поредни уикенда поддръжници на опозиционера организират мащабни митинги из цяла Русия. По време на 
последния от миналата неделя бяха задържани над 5 хил. души, включително съпругата му Юлия, която освен това бе 
глобена с 20 хил. рубли заради нарушаване на правилата за организиране или провеждане на митинги. 
Според адвоката на Навални решението ще бъде обжалвано, предаде „Ройтерс“. 
 
√ Еврото се разменя за 1,2042 долара  
Курсът на еврото остана под прага от 1,21 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2042 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2044 долара. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на спада на запасите в САЩ  
Петролът поскъпна в ранната търговия в сряда на фона на спада на запасите в САЩ и надеждите, че американските 
законодатели ще приемат скоро пакета от икономически стимули за 1,9 млрд. долара, предложен от президента Джо 
Байдън, предаде Ройтерс. 
Към 9:05 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,28 долара , или 0,49%, до 57,74 долара за барел, докато 
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,25 долара, или 0,44%, до 55 долара за барел. 
Американският петролен институт съобщи, че запасите от суров петрол на САЩ са спаднали с 4,3 млн. барела през 
седмицата до 29 януари. Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха ръст от 446 хил. барела. 
Запасите от бензин са спаднали с 240 хил. барела при прогноза за ръст от 1,1 млн. барела, докато запасите от дестилатит, 
в които влизат дизела и горивото за отопление, са намалели с 1,6 млн. барела. 
Малко по-късно днес американското правителство ще публикува данните за запасите на  Енергийната информационна 
администрация. 
Вчера демократите в Сената на САЩ направиха първата стъпка към бързото приемане на плана на Джо Байдън за 
стимулиране на икономиката. Сенатът гласува на партиен принцип и демократите надделяха с 50 срещу 49 гласа за 
започване на дебата по бюджетна резолюция за финансовата 2021 г. с инструкции за разходите в помощ срещу 
коронакризата. 
 
√ Ръст на европейските борси на фона на данните за икономиката на Еврозоната и ЕС  
Основните индекси на фондови борси в Европа вчера записаха повишения в ранната търговия на фона на по-добрите от 
очаквано данни за икономиката на ЕС и Еврозоната през последното тримесечие на 2020 г., предаде Ройтерс. 
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Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 4,99 пункта, или 1,25%, до 405,76 пункта. Немският показател DAX отчете 
ръст от 180,68 пункта, или 1,33%, до 13 802,7 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 46,86 
пункта, или 0,72%, до 6 513,28 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 99,71 пункта, или 1,83%, до 5 561,39 пункта. 
Според предварителните оценки на европейската статистическа служба Евростат икономиката на Еврозоната се е свила с 
0,7% през четвъртото тримесечие на годината спрямо предходното и с 5,1% на годишна база. Икономистите, анкетирани 
от Ройтерс, очакваха спад от 1% на тримесечна база и 5,4% на годишна основа. 
Същевременно с това брутният вътрешен продукт на Европейският съюз се е свил с 0,5% на тримесечна база в периода 
октомври-декември и с 4,8% на година база. 
Според данните на Евростат, икономиката на Еврозоната е регистрирала спад от 6,8% през 2020 г., а тази на ЕС – от 6,4%. 
Междувременно акциите на френската ИТ консултантска група  Atos поскъпнаха с 7,24%, след като фирмата съобщи, че е 
прекратила преговорите за придобиването на DXC Technology Co. за 10 млрд. долара. На този фон европейският 
технологичен индекс SX8P се повиши с 0,85%. 
Акциите на енергийният гигант BP поевтиняха с 0,07%, след като компанията отчете загуба от 5,7 млрд. долара за 2020 г. 
Компанията отчете нетна печалба от 115 млн. долара за четвъртото тримесечие, като очакванията бяха за печалба от 285,5 
млн. долара. 
Възстановяване на Уолстрийт 
Американските борсови индекси се възстановиха в понеделник, записвайки ръст в първата сесия за месец февруари, след 
като Уолстрийт изглежда се отърси от опасенията около спекулативната търговия на дребно, която доведе до най-голямата 
седмична разпродажба от октомври насам, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 229,29 пункта, или 0,76%, до 30 211,91 пункта, воден от поскъпването на 
акциите на Microsoft и Visa с 3,32% и 2,64%. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 напредна с 59,62 пункта, 
или 1,61%, до 3 773,86 пункта, регистрирайки най-добрият си ден от 24 ноември насам, след като всички негови 11 сектора 
се оцветиха в зелено. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 332,7 пункта, или 2,55%, до 13 
403,39 пункта. 
Акциите на продавача на видео игри GameStop, който се оказа в центъра на вниманието на Уолстрийт през миналата 
седмица, поевтиняха с 31,50%. Миналата седмица популярните сред инвеститорите на дребно от форума WallStreetBets в 
Reddit в акции поскъпнаха с 400%. 
„Завръщането на волатилността през изминалата седмица се дължеше на позиционирането на пазара, а не от притеснения 
за растежа“, коментира Марк Хефели от а UBS Global Wealth Management. 
„Много институции нанасят корекции, за да отчетът рисковете за късите си позиции на фона на координираните покупки 
от инвеститори на дребно. Като се има предвид скоростта и мащаба на паричните потоци в последните дни, смятам че по-
голямата част от този натиск вече е зад нас“, доабви той. 
В понеделник популярният онлайн брокер Robinhood съобщи, че е набрал допълнителен капитал от 2,4 млрд. долара от 
съществуващи акционери. Това е знак за инвеститорите, че може да са спокойни и че брокерът ще се справи с пазарните 
сътресения. 
Миналата седмица и трите основни индекса се понижиха с над 3%, което бе и най-лошото им седмично представяне от 
октомври насам. Dow и S&P записаха и месечна загуба за януари, първият месец на червено от четири месеца насам. 
Nasdaq успя да се задържи в зелената територия. 
Междувременни 10 сенатори от Републиканската партия изпратиха съобщение до президента Джо Байдън, в което го 
призоваха да обмисли по-малък спасителен пакет за икономиката. Настоящият му план е за икономически стимули в 
размер от 1,9 трлн. долара. Републиканците предлагат директните еднократни плащания към американците да бъдат 
намалени от 1400 на 1000 долара. 
Оптимизъм в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион се оцветиха в зелено, следвайки ръста 
на Уолстрийт. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 271,12 пункта, или 0,97%, до 28 362,17 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отечете ръст от 228,4 пункта, или 0,81%, до 3 533,68 пункта,  докато 
по-малкият измерител Shenzhen Composite напредна с 39,25 пункта, или 1,66%, до 2 401,65 пункта. Хонконгският индекс 
Hang Seng добави 355,84 пункта към стойността си, или 1,23%, завършвайки сесията при ниво от 29 248,7 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi регистрира ръст от 40,28 пункта, или 1,32%, до 3 096,81 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 се повиши с 99,6 пункта, или 1,49%, до 6 762,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк 
SOFIX напредна с 1,90 пункта, или 0,38%, до 499,28 пункта. BGBX40 се понижи с 0,22 пункта, или 0,20%, до 111,16 пункта. 
BGTR30 изтри 1,53 пункта от стойността си, или 0,28%, достигайки ниво от 539,45 пункта. BGREIT отчете спад от 0,16 пункта, 
или 0,11%, до 142,92 пункта 
 
Cross.bg 
 
√ Росен Желязков: За първи път от 1986 г. българската държава купува нови локомотиви  
Интервю с Росен Желязков - министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията в предаването  „Тази 
сутрин" по БТВ 
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Водещ: Остават броени дни до парламентарните избори. Президентът Румен Радев вече направи заявка за нов 
президентски мандат. Тези и още други теми, както и за състоянието на транспортния сектор ще разговаряме с 
министър Росен Желязков, който е наш гост в „Тази сутрин". И преди малко политолозите коментираха думите на 
президента, но все пак каква заявка даде Румен Радев с думите си? 
Росен Желязков: Чухме отчета на президента, на президентската двойка. Това, което чухме, заявката преди 
парламентарните избори за участие в президентските избори. Както самият господин президент подчерта, той прави тази 
заявка твърде рано, но за да е ясно, че неговото политическо поведение е ясно - иска да събере около себе си подкрепата 
на извънпарламентарните сили, иска да подпомогне тяхната реализация в парламентарните избори и по някакъв начин да 
обезсърчи може би социалистическата партия в нейното усещане за уникалност с подкрепата си за президент. Президентът 
в момента се ползва с одобрение, колкото и неодобрение, всъщност вторият елемент е по-важен - какво е неодобрението 
и това се отчита от социолозите. Всъщност виждаме, че нацията е разделена по този признак, така че президентът добре, 
че направи от рано тази заявка, за да се дефинира политически вече явно като опонент на правителството. Той не е криел 
антипатията си към кабинета. Оттук нататък той е вече участник в президентска кампания още преди парламентарната 
такава. 
Водещ: Всъщност, вие казвате, че кампанията за президентските избори е започнала по време, дори преди 
кампанията официалната за парламентарните избори? 
Росен Желязков: Да, защото президентът даде заявка, очаквана и търсена подкрепа от страна на извънпарламентарните 
партии и заявка за това, че той ще търси обединяване на фрагменти по линията ляво-дясно, обединени от антипатията към 
правителството. 
Водещ: И към ГЕРБ. Анти-ГЕРБ коалиция дори преди парламентарните избори. Кажете ни обаче все пак, това може би 
е добър ход, защото има предвидимост? Много по-отрано се знае дали той ще участва или не и това няма да са само 
политически догадки през всичките месеци, които остават до президентските избори - подход, който не сме виждали 
до момента, като че ли? 
Росен Желязков: Аз не мисля, че някой се е съмнявал, че президентът ще заяви участие за втори президентски мандат. 
Това, че го прави в момента е именно яснотата за това, че политическата амбиция да управлява по един или по друг начин, 
се прави в този момент. Всъщност, големият дебат, който не се състоя, за съжаление не се състоя по отношение на нова 
или промени в Конституцията, което всъщност е основният дебат за бъдещото политическо развитие на системата на 
държавно устройство на страната през следващите десетилетия. Този дебат всъщност има няколко теми, които са 
изключително важни, не само темата за съдебната система, но и темата за институцията на парламента, служебния кабинет 
и президента. Всъщност след темата за това какво държавно устройство ние искаме да имаме - дали сме парламентарна 
република или нещо друго, защото... 
Водещ: Кога това ще бъде поставено на дневен ред? 
Росен Желязков: Това ще бъде поставено на дневен ред, защото колкото по-скоро, толкова по-добре. Но когато имаме 
институт на президент, който може да назначи служебен кабинет без парламент, няма президент - нито бивши, нито 
бъдещ, нито настоящ, който да не иска да управлява през служебен кабинет в отсъствието на парламент. И всъщност 
темата трябва да бъде трябва ли да има служебен кабинет без парламент. Тук не засягаме правомощието да се определя 
служебен кабинет, но виждаме, че служебен кабинет без парламент води до много различни желания за управление, 
които са несъвместими с разбирането за разделението на власт. И този дебат предстои. 
Водещ: Добре, а смятате ли, че това е целта на президента - да няма новосформирано управление, независимо какво 
е то или то да е много крехко, което да не издържи много дълго време и след това да се стигне до служебен кабинет? 
Росен Желязков: Вижте, установеният конституционен ред какъв е? 4 години управлява правителството заедно с 
парламента, това е нормалният период, в който се изпълнява една управленска програма. След това се провеждат избори 
или се гласува доверие на това управление или се сменя това правителство. Последните 11 години ние нямаме такъв 
цикъл. Това е първият случай от 11 години насам, при който служебният кабинет няма да прави избори, служебен кабинет 
няма да прави избори и видите ли дебатът някак се измества от това, че видите ли някак не е редно редовният кабинет да 
прави избори. А по Конституция това е редното. Ние някак си свикнахме не редовният кабинет да прави организацията по 
изборите, а искам да подчертая, че тази мантра, че кабинетът готви изборите, че кабинетът нещо ще прави, всъщност не е 
вярно. Защото изборите се правят от професионална изборна администрация в лицето на ЦИК... 
Водещ: И вие бяхте замесени обаче в един изборен процес, който ви струваше и... 
Росен Желязков: Това са проблемите с манипулацията. В момента манипулацията, която се развива е, че ще има 
манипулация. Манипулацията в общественото съзнание е, че предстои манипулация. И някак си самото тикане в посока 
на това дайте да гласуваме по пощата, дайте да направим някои други екзотични неща, които със сигурност ще доведат до 
фалшификация, всъщност беше и част от това говорене - да се направят предложения, които са невъзможни, не казвам 
неправилни, а невъзможни за реализация, за да се упрекваме манипулативно за това, че искаме по един или друг начин 
ние, правителството, което няма ангажимент по организацията на изборите, а само по материално-техническото 
обезпечаване, т.е. пари, техника, организация на комисиите. 
Водещ: Да, обаче вие наричате екзотични всички тези предложения, включително гласуване по пощата, само машинен 
вот или видеонаблюдение - за всичко това можеше да се помисли предварително, след като у българина винаги стои 
онова голямо съмнение при изборите - дали, за това, за което аз гласувам, ще е вотът накрая ще бъде честен? 
Росен Желязков: В историята на парламентарните избори няма случай, в който да има установена по какъвто и да е повод 
фалшификация на резултатите. Има манипулация, има купуване на гласове - това са неща, които има ангажимент на 
правоохранителните органи, има ангажимент по отношение обезпечаване на /.../ 
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Водещ: Защо гласуване по пощата да не е възможно? 
Росен Желязков: Аз ще ви отговоря на въпроса с въпрос „По коя поща"? Говорим за това, че трябва да се организира 
гласуване по пощата за примерно многомандатен избирателен район „чужбина". Представете си това са десетки държави 
в Европа и извън Европа. Кои пощи ще организират изборите? Кралските Канадски пощи, Белгийските пощи, Холандските 
пощи? Как ще се гарантира доставянето на бюлетината дори на регистрирания избирател на адрес, без да знаем адресната 
регистрация на немската провинция на гласоподавател? Как ще се върне този плик? По пътя нещо ще бъде ли гарантирано? 
Или ще сложим видеонаблюдение на пощальона в Германия или ще имаме група от пощальони, които ще бъдат с 
изискванията на... 
Водещ: Определено група въпроси, които трябва да се уточнят. 
Росен Желязков: Когато елементите не са кристални, когато не са безспорни, когато може за недоставянето на 5 бюлетини 
да бъде оспорен изборът, за твърдението на някой, че не е гласувал, а да бъде вписан, че е гласувал. Вижте, вие отивате в 
избирателната секция, представяте си картата на комисията, личната карта. Взимате бюлетина, отрязък, влизате, 
попълвате, или гласувате на машина. Връщате, взимате си картата, подписвате се пред комисията. Ясно е, че господин 
Хекимян с личната карта е гласувал. Ако се получи по пощата за господин Петров от Дюселдорф, че е гласувал и господин 
Петров каже „аз не съм гласувал", опорочаваме целия процес. Как доставяме, в момента авиацията е в затруднение? С 
автобуси ли ще се карат бюлетините да кажем от /.../. 
Водещ: Факт е, че затрудненията са много и наистина в момента.... 
Росен Желязков: Тези въпросителни не са наши. Тези въпросителни бяха поставени при гласуването на последните избори 
в САЩ. И това беше темата за... 
Водещ: Факт е, и там търсеха гласове. Кажете ни обаче възможно ли е, за да приключим политическата тема, 
възможно ли е да видим Борисов и Радев в предизборна битка за президентските избори? 
Росен Желязков: Аз не мисля, че това би била темата. В момента лидерът на ГЕРБ има ангажимента да доведе партията 
до победа на тези избори и до участието в съставянето на стабилен кабинет с или без ГЕРБ. Важното е за държавата да има 
силен и стабилен кабинет. Подчертавам силен и стабилен, защото предизвикателствата пред държавата са изключително 
големи и те са отвъд партизанщината за властта. 
Водещ: Факт е на фона на КОВИД-кризата. Но ето, ако вие спечелите изборите и получите първи възможността да 
сформирате правителство, ако на вас ви бъде връчен мандата като първа политическа сила, с кого бихте го 
направили? С кого в следващия парламент, на фона на социологическите изследвания не бихте се обединили? 
Росен Желязков: Пак казвам - силен и стабилен кабинет. 
Водещ: Дори и без ГЕРБ, така ли? 
Росен Желязков: Държавата трябва да върви и да се развива, да преодоляваме предизвикателствата пред пандемията. 
Ако ГЕРБ не съумее да получи подкрепа или да се коалира с традиционни коалиционни партньори, въпреки че опитите да 
се постави ГЕРБ в ъгъла с това, че е сама, заобиколена от много давидовци, а пък ГЕРБ е един Голиат, поставен в ъгъла, 
няма да се получи, защото ГЕРБ има традиционни партньори в лицето на ЕНП формата, така че ГЕРБ може да намери 
партньори за управление. 
Водещ: Добре, да ви прочета реплики от речта на президента - „да не се допуска след изборите управление на 
задкулисието, маскирано зад националното съгласие или експертност". Всъщност, ако има експертен кабинет, това 
ще бъде ли маска на задкулисието? 
Росен Желязков: Вижте, всеки кабинет има нужда от абсолютно мнозинство в парламента, за да може да управлява. Т.е. 
тези квази опасения всъщност разбиват от парламентарната подкрепа, която един кабинет трябва да има. А тя трябва да 
бъде 121 плюс народни представители. Освен това аз не знам тази черногледост, тя малко беше като гадателка на карти 
Таро, нали извадили сме само картите с косата и хвърляме черногледост, малко вуду ми беше това политическо говорене. 
Водещ: Политическата реч на президента ви беше вуду и хвърляне на карти Таро? 
Росен Желязков: Аз по-черни краски не съм чувал никога, сякаш живеем в различни държави. Има разделение и то е ясно. 
Водещ: Добре. „Партията-държава има инструменти да спечели изборите". Вас ли визира президентът Румен Радев? 
Росен Желязков: Партията-държава? Това е част от тези наратив, наративът на предизборната президентска кампания. 
Водещ: Вие ще бъдете ли водач на листа? 
Росен Желязков: Не знам. В момента вървят номинационните процеси. При всяко положение, ако съм в листата за 
предстоящите избори, ще приема, защото трябва да се защити както изпълнението на програмата под формата на отчет 
за свършеното, така и ангажиментите за бъдещите проекти, за които бих отговарял. 
Водещ: Бихте участвали? 
Росен Желязков: Да, да. Категорично. 
Водещ: Скоро видяхме с премиера, за състоянието на БДЖ ще говорим. Видяхме с премиера нов локомотив. Това от 
онези локомотиви, за които си говорим с вас месеци наред ли е, при участията ви? 
Росен Желязков: Това не е новият локомотив, ако... 
Водещ: Това не е със сигурност. 
Росен Желязков: За първи път от 1986 г. българската държава купува нови локомотиви. От 1986 г., когато е последната 
доставка на Шкодите 46-та серия. Единствените нови елементи от подвижния състав са били мотрисите от 2006-2007 г. 
Всъщност това е началото на явното обновление на българските железници, наред с инфраструктурата и с подвижни 
състав. Това е третият от 15-те нови локомотиви, които ще бъдат доставени през следващите месеци. Те веднага влизат в 
движение, в графика за движение на влаковете. Предстои закупуването на нови мотриси - 30 от 40, от които 10 с повишен 
комфорт за дълги разстояния, 20 за къси разстояния и разбира се комфортът на пътниците във вагоните. 
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Водещ: На загуба ли работи БДЖ? 
Росен Желязков: БДЖ не работи на загуба, защото БДЖ има договор с държавата и услугата се субсидира. Това даде 
възможност и в този тежък период графикът да не бъде намаляван, да не бъде редуциран. Влаковете се движат 
независимо от това, че има намаляло търсене и по-малко пътници. 
Водещ: Между другото бил съм на Централна гара в София няколко пъти. Тя е ремонтирана, изглежда много добре. 
Но на фона на тази добре изглеждаща гара, виждаме едни издраскани локомотиви, мотриси, вагони, които са целите 
в графити, малко приличаме на гето. Това ще бъде ли допуснато и с новите? 
Росен Желязков: Това за съжаление има две страни. Едната е... 
Водещ: Това е въпрос на охрана и контрол, нали така? 
Росен Желязков: Охрана и контрол, разбира се. След извършване капиталовите ремонти по проекта и договорът, който 
върви вече, съществуващите мотриси ще бъдат изцяло реновирани и ще бъдат предприети мерките, в т.ч. и през боя, 
характеристика на боята да не могат да бъдат, не бих казал нарисувани, бих казал надраскани с графити, но това е въпрос 
на самосъзнание. Това ми напомня и темата за боклуците в р. Искър. 
Водещ: Не е въпрос на контрола? 
Росен Желязков: Да, но и на самосъзнание. За съжаление за 30 г. не се научихме да носим средноевропейското разбиране 
за отговорност. 
Водещ: Знам, че е много трудно да кажете с едно изречение, но в колапс ли е транспортният бранш заради КОВИД -
кризата? 
Росен Желязков: Не, мисля че не. Транспортът показа, че е витален. Има затруднения в авиацията, с изключения на 
каргото. Има затруднения в автобусния транспорт, особено в градския транспорт. Но мерките, които се предприемат, в т.ч. 
увеличаване на субсидиите, ще помогнат на бранша да оцелее. 
 
√ ЦИК иска 1,2 млн. лв. за допълнителни възнаграждения в СИК и РИК  
Централната избирателна комисия (ЦИК) предлага на министъра на финансите да се увеличат с още 1 милион и 200 хиляди 
лева предвидените към момента средствата за възнаграждения на членовете на районните избирателни комисии (РИК) и 
на секционните избирателни комисии (СИК). 
Проект на План сметката, за провеждането на парламентарните избори е изпратена за съгласуване с ЦИК. 
"Колеги от секционните избирателни комисии, районните избирателни комисии са на авангарда - т.е. най-отпред, и това 
изисква по някакъв начин да бъдат компенсирани за рисковете, които ще имат в периода и по времето на изборите. 
Считам, че това увеличение би компенсирало до голяма степен този риск, който имат колегите", коментира председателят 
на ЦИК Александър Андреев. 
 
√ В 59 общини у нас няма интернет покритие  
Държавен фонд „Земеделие" обяви прием на проекти за изграждането на широколентов интернет по селата и малките 
населени места. За финансирането на проектите е отделен бюджет от 82 милиона лева. Това са средства от Програмата за 
развитие на селските райони и целта на проектите е да се постигне 100% покритие на страната с бърз интернет. 
„Първата крачка е направена, а мярката е доста голяма, средствата са много, чака ни много работа с Министерство на 
транспорта, Държавната агенция за електронно управление, която е бенефициент, предстои одобряване на разходите, 
това е държавна помощ, която трябва да се одобри", каза в „Преди всички" Светослав Цеков, главен експерт от 
Министерство на земеделието. 
На въпрос защо след като от 2018 година се правят опити да се активизира тази мярка все още няма интернет в цялата 
страна Цеков поясни: 
„От 2017 година работата по тази мярка не е спирана, трябваше да подготвим много документация. Отворихме през 2019 
година мярката, но се оказа, че нямаме идентифицирани зони, в които ние да навлезем - т.нар. бели зони. Това са зони, в 
които (съгласно изискванията на Европейската комисия) не само, че не трябва да има интернет, а и в близките три години 
да не се предвижда изграждането от никой от операторите на такъв. А операторите са 700 и трябваше да има запитване 
към тях. Сета вече приключихме картографирането и се очертават 59 бели зони, в които няма никакво покритие - това е 
всяка пета община. Те са разположени на територията на 23 области. От възможността за интернет ще могат да се 
възползват над 430 хиляди жители в тези райони", пояси експертът. 
По думите на Светослав Цеков малко вероятно е да останат общини без интернет, ако има проблем с проектите, защото 
се работи в тясна връзка с Държавната агенция за електронно управление, за да няма неуспешни проекти. 
"От Европейската комисия вече имаме първо писмо по нотификацията и няма почти никакви забележки. Това ме навежда 
на мисълта, че вървим в правилната посока и по отношение на нотифицирането на помощта. Не мисля, че към този момент 
има опасност да не осъществим тази мярка, а и съгласно Закона за държавните помощи ние имаме право да отворим 
мярка, но нямаме право да сключим договор с бенефициента, докато нямаме решение по държавната помощ от 
комисията", разясни още експертът. 
 
√ ЧЕЗ и Стопанският факултет на СУ подписаха споразумение за стратегическо партньорство  
Двете организации ще си сътрудничат в подготовката на висококвалифицирани специалисти 
Стопанският факултет на Софийския университет и ЧЕЗ подписаха споразумение за стратегическо партньорство за 
подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката, управлението и моделирането на големи 
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данни в бизнеса. Договорът беше подписан на официална церемония на 27.01.2021 г. в Стопанския факултет от 
регионалния мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал и декана на факултета доц. д-р Атанас Георгиев. 
„Целта на дружеството като отговорен корпоративен гражданин е да осигури подходяща среда и да даде възможности за 
професионално и личностно развитие на младите хора и специалистите. За постигането на тази цел ЧЕЗ активно 
сътрудничи с висшите учебни заведения. Партньорството ни е насочено към осъвременяване на учебните програми и 
задържане на младите хора в България", каза Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България. 
„Българските енергийни компании се нуждаят не само от електроинженери, но и от икономисти със задълбочени познания 
в областта на финансите, функционирането на борсите, анализ на данни, както и с умения да водят бизнес преговори. 
Готови сме да предоставим отлични възможности за усъвършенстване и развитие", допълни Владимир Дичев - 
изпълнителен директор на „ЧЕЗ Трейд България" - първия лицензиран търговец на електрическа енергия на крайни 
клиенти в България, който в момента е водещ доставчик на свободния пазар. 
„Днес Стопанският факултет сключва още едно стратегическо партньорство с водеща международна компания. Това е 
естествено продължение на досегашните ни съвместни инициативи с дружествата от групата на ЧЕЗ в България за 
обогатяване на учебното ни съдържание с материали и гост-лекции, за следдипломна квалификация и за подобряване на 
възможностите за професионална реализация на нашите студенти. Темата за енергийните пазари и климатичните 
политики е водеща за нас и с днешното споразумение очакваме да затвърдим лидерската си позиция в тази област", каза 
доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет. 
ЧЕЗ развива дългосрочна политика в подкрепа на професионалното образование в България. Част от тази политика е 
дългосрочното партньорство с професионалните гимназии и висшите учебни заведения. През 2020 г. ЧЕЗ създаде 
специализиран сайт „Енергия за бъдещето", чрез който да насърчи и мотивира младите хора да изберат 
електроенергетиката за своя кариера. 
 
√ ЕС изглежда най-зле икономически спрямо конкурентите си  
Брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната е понесъл исторически спад от 6,8 на сто през 2020 година в резултат на 
пандемията от коронавирус, сочи първа оценка на Евростат, цитирана от Франс прес и Асошиейтед прес. 
През четвъртото тримесечие БВП в страните от валутния съюз е намалял с 0,7 на сто спрямо предходните три месеца. 
В целия Европейски съюз спадът е бил малко по-слаб - 6,4 на сто за 2020 година и 0,5 на сто за периода от октомври до 
декември. 
Европейската комисия очакваше в ноемврийските си прогнози по-силно свиване на икономиката на 19-членната еврозона 
- със 7,8 на сто за миналата година. За ЕС като цяло се прогнозираше свиване със 7,4%. 
Европа се представя доста по-зле от конкурентите си, макар да демонстрира в края на годината по-голяма от очакваното 
устойчивост благодарение на добрите резултати на германската промишленост. 
През 2020 г. БВП е отстъпил с 3,5 на сто в САЩ, с 3,1 на сто в Русия, а в Китай е нараснал с 2,3 процента. 
Строгите ограничителни мерки в повечето европейски страни през пролетта са стрували много скъпо, както и 
възобновяването на ограниченията през есента с цел овладяване на втората вълна от Ковид-19, отбелязва АФП. 
В резултат на това през годината се наблюдават резки спадове и възходи, белязани от парализата на цели сектори от 
икономиката, най-вече свързани с транспорта и туризма. 
През първото тримесечие БВП на еврозоната се сви с 3,7 на сто, а след това с 11,7 на сто през второто тримесечие, в разгара 
на първата вълна, когато повечето заводи на континента бяха принудени да спрат работа. 
През третото тримесечие настъпи исторически подем от 12,4 на сто благодарение на отмяната на ограниченията. В края на 
годината обаче отново настъпи спад, отбелязват агенциите. 
 
√ Арести до сградата на Московския градски съд, където се гледа делото за Навални  
Засилени са мерките за сигурност край сградата на Московския градски съд, където тече заседанието по повод искането 
на столичното управление на федералната служба за изпълнение на наказанията (ФСИН) да бъде сменена условната 
присъда на опозиционера Алексей Навални по дело за измама спрямо фирмата "Ив Роше" с ефективна такава, предава 
ТАСС. 
Руската полиция започна да арестува хора, които се събираха при сградата на съда и скандират в подкрепа на 
опозиционера. 
Край сградата на съда са разположени значителни сили от специалните полицейски части ОМОН, федералната служба 
Росгвардия и Втори оперативен полк, предназначен за борба с масови безредици. 
На подстъпите към съда са поставени метални заграждения. До най-близката метростанция дежурят подсилени 
полицейски екипи. Пътните артерии край сградата са препречени с техника за почистване на улици. 
През декември 2014 г. московски съд осъди Алексей Навални за измами спрямо фирмите "Ив Роше" и "Многопрофилна 
процесингова компания" на три години и половина условно с изпитателен срок от 5 години, който впоследствие бе 
продължен с една година поради закононарушения от страна на осъдения. 
През декември 2020 г. московският офис на ФСИН се обърна към съда с искане условната присъда на Навални да бъде 
променена на ефективна заради системни нарушения на мярката за неотклонение - подписка, включително след 
изписването му от германската клиника, където опозиционерът се лекуваше след предполагаемо отравяне през август в 
Сибир. 
Навални бе обявен за издирване на 29 декември и арестуван през януари на московско летище при завръщането си от 
Германия, напомня ТАСС. 
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На делото днес присъстват редица чуждестранни дипломати. "Това е саморазобличаване на Запада в опитите му за 
сдържане на Русия и натиск върху съдията", написа по-рано днес във Фейсбук говорителката на руското външно 
министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС. 
Тя напомни, че "дипломатите по традиция подкрепят в съдилищата граждани на страните си". 
"Това обаче вече не е просто намеса във вътрешните работи на една суверенна държава. Това е саморазобличаване на 
неблаговидната и противозаконна роля на колективния Запад в опитите му за възпиране на Русия. Или е опит за 
психологически натиск върху съдията?", написа Захарова. 
ТАСС съобщи, че в съда са пристигнали около 20 представители на посолства, включително от мисиите на САЩ, България, 
Полша, Латвия, Австрия и Швейцария. 
В същото време Кремъл изрази надежда, че ЕС няма да допусне "глупостта" да обвърже бъдещето на отношенията си с 
Русия със съдбата на задържания опозиционер Алексей Навални, предаде Франс прес. 
"Надяваме се, че никой няма да допусне глупостта да обвърже перспективата на отношенията Русия-ЕС с един пребиваващ 
в ареста", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, няколко дни преди посещението на шефа на дипломацията на 
ЕС Жозеп Борел и след критики на ЕС за репресиите срещу Навални и негови привърженици. 
"Ако той (Борел) носи твърдо послание, нашият министър (Сергей Лавров) ще му отвърне също толкова твърдо", каза 
Песков. 
Борел настоя да се види с Навални, който е в затвор от 17 януари след завръщането си от Германия, където се лекуваше от 
отравяне, за което се обвинява Кремъл. 
Песков заяви, че този въпрос зависи от следователите и съда, но запита на какво основание Борел би посетил Навални. 
"Той не му е роднина, не му е познат, никакъв не му е", каза Песков. 
Песков подчерта, че ситуацията с Навални е тема, по която Русия няма да се вслушва във външни изявления, предаде ТАСС. 
"Готови сме последователно и търпеливо да обясняваме всичко, но не възнамеряваме да реагираме на поучаващи 
изявления и да ги вземаме под внимание", каза той. 
Борел ще е на визита в Москва от 4 до 6 февруари. 
Той ще обсъди с руския външен министър Сергей Лавров двустранните отношения, борбата с пандемията, иранското 
ядрено споразумение, конфликта в Украйна и ареста на Навални. 
 
√ Захарова: България се опитва да сдържа Русия 
Западът се е саморазобличил в опита си да сдържа Русия и да окаже натиск върху съда с присъствието на западни 
дипломати, включително български, на съдебния процес срещу Алексей Навални. Това написа във Фейсбук говорителят на 
руското министерството на външните работи Мария Захарова. 

Тя напомни, че традиционно дипломатите подкрепят в 
съда гражданите на своите страни. 
„Появата на дипломатите в съда срещу Навални не е 
просто намеса във вътрешните работи на суверенна 
държава. Това е саморазобличаване на нелицеприятната 
и противозаконна роля на колективния Запад в опитите 
да сдържа Русия. Или това е опит за психологически 
натиск върху съда?", посочи Захарова. 
„Не изключвам, че те в немалка степен са загрижени и за 
съдбата на налетите натовски, например, британски и 
американски, милиони в незаконна дейност на руска 
територия: ще се наложи да пишат доклади за какво са 
похарчени", добави тя. 
На делото срещу Навални, което се гледа в Московския 
градски съд, пристигнаха дипломати от различни страни: 
САЩ, България, Полша, Латвия, Австрия, Швейцария. 
Присъствието на чуждестранни дипломати на процеса 
срещу Алексей Навални означава, че те изразяват 
солидарност с него и го подкрепят „като свой". Това 
заяви заместник-председателят на Държавната дума 
Пьотър Толстой във вторник в ефира на предаването 
"Время Покажет " по Първи канал. 
"Фактът, че западните дипломати седят днес в 

Московския градски съд, означава само едно, те подкрепят Навални като свой. Те дойдоха там, за да изразят своята 
солидарност с него", каза той. 
Толстой също така добави, че многократно е призовавал западните си колеги в ситуацията с Навални да оперират с факти, 
а не с мнения. "И фактите са изложени в документите на процеса", каза той. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Отново наводнени села в бургаско. Кои реки преляха и каква е обстановката в района?; 
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- Приоритети и перспективи по оста София - Скопие - директно българският посланик в Република Северна 
Македония Ангел Ангелов; 

- Готова ли е БСП за предстоящите избори и какви процеси текат в партията - гост Михаил Миков; 
- Кога ще бъде готов мостът между столичните квартали Дианабад и Изгрев - на живо - гражданите питат 

общината; 
- Как да съхраним психичното си здраве по време на пандемията - съветите на специалистите проф. Вихра 

Миланова и Полина Василева; 
- По пътя към върха. Кога алпинистът Атанас Скатов ще атакува К2; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Възможно ли е да се стигне до удължаване на учебната година по време на лятната ваканция? Образователният 

министър Красимир Вълчев. И още - защо 100% от учителите в едно училище отказаха ваксина?; 
- Веселин Марешки плаща неустойка за неизпълнени обещания след изборите. Как да подпишем договора - 

гостува лидерът на ВОЛЯ; 
- Ще прескочат ли новите мутации току-що произведените ваксини. Очакват ли ни пандемии с 10 пъти по-опасни 

вируси и бактерии - доцент Любомира Николаева-Гломб; 
- Измама на гърба на известен кардиолог. Кой рекламира хапчета от името на доц. Сотир Марчев?; 
- Още едно плаващо сметище. Застрашен ли язовир Кърджали от екологична катастрофа?; 
- Прелели реки наводниха къщи. На живо - какви са щетите?; 
- Опасни срутища и свлачища! Румен Бахов на проверка за неукрепени участъци; 
- Арести след незаконно ловуване. Кои са нарушителите?; 
- Звезден каст и завладяващ криминален сюжет - нов сериал скоро по NOVA. Актрисата Ана Пападопулу и 

режисьорът Димитър Димитров. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Продават фонда с най-големи партиди за втора пенсия; 
в. Монитор - 1,5 млн. замърсяващи въздуха трошки аут от градовете; 
в. Монитор - Бизнесът гори с COVID помощи заради липсващи ЕГН-та и подписи; 
в. Монитор - Свлачище разцепи къща; 
в. Телеграф - Пороите събудиха 48 свлачища; 
в. Труд - Прецакахме ли се с ваксините; 
в. Труд - Скандалът "Занзибар"; 
в. Труд - Давид от форума срещу Голиат от Уолстрийт; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Големите болници се препълниха с пациенти, отлагани заради пандемията; 
в. 24 часа - Държавата купува частни гори, но до 30 декара; 
в. 24 часа - София готова да ограничи цапащи коли, но първо създава зони с до 30 км в час; 
в. Монитор - 6-има закопчани за транзит на дрога през България за САЩ; 
в. Телеграф - Прокуратурата разследва сигнала на ОЛАФ за колите на МВР; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Рудолф Кипта, главен изпълнителен директор на "ОББ Интерлийз": Дигитализация, автоматизация и по-зелен 
бизнес са обещаваща визия за бъдещето; 
в. 24 часа - Емил Хърсев, финансист: Дигитален бунт на младите обърка играта на финансовите елити да превземат 
компании; 
в. Монитор - Александър Миланов, директор на Националната асоциация за приемна грижа: За 5 години три пъти са 
намалели желаещите да бъдат приемни родители; 
в. Телеграф - Шефът на сектор "Фалшификации" в ГДБОП Дарин Костов: Бандата на Бореца продаваше паспорт като на 
Рамбо за 100 лв.; 
в. Труд - Проф. Коста Костов, консултант по белодробни болести към УМБАЛ "Св. Анна", пред "Труд": Разхлабването на 
мерките е популистко решение; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Северна България ще се развие като Южна едва когато стане готова магистралата; 
в. Монитор - Умението да си гъвкав или да се впишеш в новото нормално; 
в. Телеграф - Твърде рано е за паника относно ваксините в ЕС; 
в. Труд - Как ругаят депутатите. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 03 февруари 
София 

- От 09.00 ч. ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 ч. ще се проведе заседание на Министерски съвет чрез видеоконферентна връзка. 
- От 11.00 ч. на „Дондуков"2 президентът Румен Радев ще обяви, заедно с ръководителите на организациите-

учредители и обществен съвет, съвместна инициатива за изграждане на нова национална концертна зала. 
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- От 10.00 ч. на ул. „Христо Белчев" 21 началник- сектор „Контрол на рекламната дейност" Иво Пенев ще даде 
информация за премахването на графити от фасадата на Дома на военноинвалида. 

- От 13.30 ч. в заседателната зала на Висшия съдебен съвет Прокурорската колегия ще проведе заседание. 
- От 14.15 ч. в зала 248 на Народното събрание Комисията по образованието и науката ще проведе заседание. 
- От 14.15 ч. в зала 134 на Народното събрание Комисията по бюджет и финанси ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 142 на Народното събрание Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе 

заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 356 на Народното събрание Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения 

ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 1 на Народното събрание Комисията по труда, социалната и демографската политика ще проведе 

заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 130 на Народното събрание Комисията по земеделието и храните ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 232 на Народното събрание Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще проведе 

заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 3 на Народното събрание Комисията по външна политика ще проведе заседание. 
- От 15.30 ч. в зала 134 на Народното събрание Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските 

фондове ще проведе заседание. 
- От 17.00 ч. в арт пространството на Женски пазар ще бъде представена изложбата „Малките изложби ЗАД 

ЧЕРВЕНАТА ЗАВЕСА". 
*** 
Благоевград 

- От 10.30 ч. в конферентната зала на Областна администрация на област Благоевград ще се проведат консултации 
за определяне на състава на РИК. 

***  
Бургас 

- От 11.00 часа в заседателната зала на 1-ви етаж в сградата на Областна администрация - Бургас областният 
управител Вълчо Чолаков насрочва консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия Бургас. 

- От 19.00 часа в Културен дом - НХК ще започне „Мариус 50" - сборен моноспектакъл. 
- От 19.00 часа в Драматичен театър „Адриана Будевска" ще започне пиесата „Животът е вкусен". 

*** 
Добрич 

- От 14.00 ч. във „Фейсбук" страницата на Младежки център - Добрич ще се проведе събитие #ЗаедноСБени 
„Българската носия". 

*** 
Стара Загора 

- От 17.30 ч. в малка изложбена зала на Регионален исторически музей - Стара Загора ще бъде открита изложбата 
„Нумизматичен салон'2020". 

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

