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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

 
АИКБ 
 
√ ТВОЯТ ИЗБОР ИМА ЗНАЧЕНИЕ 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в партньорство с Българската търговско-
промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България, Българската стопанска камара и Българската национална телевизия обединяват сили в 
инициативата „Твоят избор има значение“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целта на информационната инициатива е да спомогне за преодоляването на икономическите последствия, настъпили в 
следствие на пандемията COVID-19, в частност спада в износа на стоки, произведени в България, през изминалата 2020 г. 
„Твоят избор има значение“ полага своето послание на данни, които показват възможностите за компенсиране на спада в 
експорта в 8 категории чрез общи действия на българските потребители, базирани на избора им на родни продукти. 
Вижте първите три видеоклипа, които ще бъдат излъчвани в ефира на БНТ и разпространявани в YouTube: 

▪ Твоят избор има значение: Мебели; 
▪ Твоят избор има значение: Вино; 
▪ Твоят избор има значение: Шоколад 

 
Business.dir.bg 
 
√ Бизнесът: Мудността, а не размерът, спъва мерките на държавата  
Пандемията ли „детонира" проблемите в бизнеса или те бяха там и преди това 
В критичната ситуация, в която пандемията COVID-19 постави света, правителствата извадиха арсенал от мерки. Тъй като 
богатите могат да си позволят да са по-щедри, разликите бяха неминуеми. Как обаче разпределиха по-скромните си запаси 
страни като България? Вложиха ли разум управляващите и помогнаха ли на "ударените" от двата (до момента) частични 
локдауна, спада на потреблението и загубата на работни места? 
За отговори на тези и други актуални въпроси Dir.bg потърси четирите най-големи работодателски организации в страната: 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Българската 
стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
Липса на "скорост" 

https://www.youtube.com/watch?v=SCuzg71c5UU
https://www.youtube.com/watch?v=XMpXtZ9xWUk
https://www.youtube.com/watch?v=qXWJ2DqT0Sc
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В кризисни ситуации като настоящата, от първостепенно значение е бързината, с която помощта стига до тези, които се 
нуждаят от нея. Според БСК обаче мерките тръгнаха бавно, трудно и с тежки "родилни мъки". 
"Държавата в повечето случаи действаше реактивно, за да тушира даден проблем. Не беше възприето предложението ни 
от самото начало на извънредното положение за създаване на икономически щаб, който да предлага икономически 
мерки", обясниха от Стопанската камара. В този смисъл допълват, че дълги месеци са загубени в изпробване на различни 
механизми за компенсации. 
Не можем да си изкривим душата и да кажем, че правителството не се опитва да помогне в някаква степен на бизнеса и 
на предприемачите в продължаващата вече около десет месеца сложна и тежка ситуация, смятат от АИКБ. И добавят, че 
като всяко управление и това правителство има по-добри и по-лоши постижения, успехи и провали. 
Защо за едни има, а за други - не? 
Подкрепата за микро и малки предприятия от 3000 до 10 000 лв. достигна до 21 хил. компании или 173 млн.лв.; по мярката 
60/40 или 80/20 са изплатени близо 750 млн.лв.; по кредитирането на физически лица и самоосигуряващите се лица са 
достигнали 111 млн. до 26 хил. лица; 10 млн. за туроператорите и други. 
Факт е обаче, че голяма част от фирмите останаха извън обхвата на мерките поради една или друга причина.  
"На първо място бавните процедури - реално поради затварянето от март все още има предприятия, които не са си 
получили безвъзмездните средства, за които са кандидатствали. На второ място са условията, поради които част от 
фирмите попадат извън обхвата на конкретните мерки. Не на последно място - не малкият пакет от документи и 
документация, която може да бъде събирана автоматично по административен ред", разясниха от БТПП. 
От АИКБ неколкократно са посочвали неефективността на прословутото 55-о постановление на Министерския съвет в 
първоначалния му вид - така наречена мярка "60/40". Също така обаче са посочвали и много по-добрите резултати от 151-
во постановление на Министерския съвет. 
"В случая с 55-о постановление, провалът можеше да бъде избегнат, но изпълнителната власт се беше "втвърдила" и отказа 
да ни чуе. След това, явно си дадоха сметка, че критиките ни са били добронамерени и при приемането на 151-во 
постановление беше възприета друга философия. Добрите резултати не закъсняха", допълват от АИКБ. 
Всички тези неща са вече с многомесечна давност. Междувременно се проведоха много консултации, специални 
заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество, съгласуваха се позиции и мерки. Проблемите вече се 
преместват повече към техническата страна на прилагането на мерките и към изпълнението на сроковете. 
"За нас главният извод е, че при "конструирането" на подобни мерки, най-голямо внимание трябва да се отдели на начина 
на прилагането им. Мерките трябва да са така конструирани, че да се прилагат автоматично, да не е необходима преценка 
на длъжностно лице, иначе казано на чиновник. В базите данни на НАП и на НОИ има огромна и изчерпателна информация, 
въз основа на която може автоматично да се преценява дали отговаряш на изискването за прилагане на определена 
мярка", обясниха от Асоциацията на индустриалния капитал. Според тях процедурата трябва да може да се задейства с 
електронно заявление, да се преценява автоматично (за това не е нужен изкуствен интелект, достатъчен е относително 
прост алгоритъм) и средствата да се отпускат по най-бърз начин по банков път. 
Едва ли би могло да се говори за универсални мерки, уточняват от БСК. И допълват, че може да се мисли, обаче, върху 
цялостен подход за икономическа подкрепа, който да се прилага по отношение на всички компании, претърпели 
определен спад в оборота си. 
"Отдавна настояваме за по-широкообхватен, предвидим, траен и максимално небюрократизиран процес на компенсации. 
Независимо от дизайна на мерките, най-важна за бизнеса е скоростта, с която подкрепата достига до засегнатите 
предприятия. Това е по-важно дори и от размера на предоставените средства", категорични са от БСК. 
Нотификациите едва ли се бавят 
Обикновено процесът на получаване на "да"от Европейската комисия за изплащането на средства по различните мерки 
отнема около 2-3 седмици. 
"Бавен е процесът до стигане на искане за нотификация. В повечето случаи разплащането на средства започва след 
получаване на одобрението на ЕК. Разбира се, това не препятства процеса на кандидатстване и оценка на проектните 
предложения. При добро планиране от администрацията двата процеса могат да се извършват успоредно и забавянето на 
разплащанията към бизнеса да е минимално", смятат от БСК. 
От АИКБ допълват, че с изключение на сагата около така наречените "американски централи" (които са особен случай), 
администрацията в Брюксел е много по-адекватна от българската и често се отнася с по-голяма загриженост към 
българските проблеми от нашата собствена администрация. 
Мерките през призмата на бизнеса 
БТПП продължава да настоява за отпадне заплащането на първите три дни болнични от работодателя и да преминат към 
ДОО, особено в текущата ситуация, защото това допълнително влошава неговото състояние, предвид пандемичната 
ситуация. 
"По мярката 60/40 многократно възразявахме, че няма възможност за обжалване на решенията. Най-доброто решение за 
икономическите мерки е те да достигат в рамките на седмица- две до респондентите на тези помощи, защото всяко едно 
забавяне коства икономическия живот на една или друга компания. Това няма как да стане, обаче без да имаме единна 
електронна свързаност, чрез която да се проверяват автоматично попълнените данни, а да не се изискват документи, за 
които информация може да бъде взета от други ведомства", допълват от Палатата. Според организацията трябва да бъдат 
предоставяни и възможности на предприятията за безлихвено или нисколихвено кредитиране и да бъдат взимани под 
внимание резултатите им от преди пандемията. 
Припомняме, че БТПП настояваше още в началото на пандемията мярката 60/40 да бъде във формат 80/20 или 80/0. 
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Не е виновна само пандемията 
Едни от най-исканите от бизнеса мерки обаче не са свързани пряко с пандемията и не са "детонирани" от нея. 
От КРИБ посочиха, че енергетиката е сред най-тежките проблеми за българския бизнес. 
"За съжаление през изминалата година не успяхме до доведем до финализиране така необходимата реформа в сектора и 
през 2021 г. ще продължаваме да настояваме за нейното реализиране. Енергетиката е сред основните ни приоритети, тъй 
като играе изключително роля за увеличаване на конкурентоспособността на българската икономика", заявиха от КРИБ.  
От Конфедерацията настояват за изготвяне и подписване на Национално споразумение за осигуряване на ликвидност на 
пазара на електроенергия на пазара "Ден напред", което да включва производителите от групата на Българския енергиен 
холдинг, Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, Министерство на финансите и национално 
представителните синдикални и работодателски организации. 
"Крайно необходимо е да се уредят взаимоотношенията по дългосрочните договори за изкупуване на електрическа 
енергия между НЕК АД и "Ей и Ес - 3С Марица Изток 1" ЕООД и НЕК АД и "контур Глобал Марица Изток 3" в съответствие с 
правилата, които са валидни по отношение на държавните помощи в Европейския съюз", обясниха още от АИКБ. Според 
тях трябва да се изготви Национална програма за преобразуване на комплекса Марица Изток. 
Сред другите приоритети в сектор "Енергетика" КРИБ откроиха още приемането на балансиране национална стратегия до 
2030 г., нотифициране и провеждане на търг за капацитети и уреждане на отношенията по дългосрочните договори за 
изкупуване на електрическа енергия между НЕК и т.нар. американски централи в съответствие с правилата за държавни 
помощи на ЕС, повишаване капацитета и активността на КЕВР за разследване и санкциониране на пазарни злоупотреби и 
пазарна концентрация, обединение на българския с европейския пазар на електроенергия. От КРИБ смятат още, че е 
необходимо насърчаване на производството и съхранението на електроенергия от възобновяеми източници за собствени 
нужди, както и за приемането на законови промени за пълна либерализация на пазара на електроенергия. 
ОПИК също е проблем 
Би трябвало да отбележим и два практически проблема, с които се сблъскваме тежко и болезнено, обясниха от АИКБ. И 
двата са свързани с Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК). Според тях: 
"Единият проблем е в това, че вместо със средствата по ОПИК да се насърчават инвестициите, те се насочват в друга посока 
- за подкрепа на ликвидността в условията на коронавирусна криза. Не казваме, че ликвидността не трябва да се подкрепя, 
но такова тотално пренасочване на средства в средносрочен план лишава на практика икономиката от подкрепа на 
конкурентоспособността с европейски средства. За подкрепа с български средства, няма какво да говорим, така че този 
подход в средносрочен план е недалновиден. 
Подходът трябваше да е обратен - за подкрепа на ликвидността и за борба с коронавируса трябваше да се насочат 
бюджетни средства и никой нямаше да възрази срещу това, нито пък би имало основание за такива възражения. 
Средствата по ОПИК трябваше да се запазят за подкрепа на конкурентоспособността, но това не се възприе. 
Вторият проблем е, че ни предстоят избори и естествената, рефлекторна реакция на всички политически играчи, в това 
число и на намиращите се на власт е да се обръщат към възможно най-широката публика, към мнозинството на 
избирателния корпус с възможно най-разбираеми и примамливи оферти. Казано по-просто - обещава се "ръст на 
доходите", повишаване на заплатите. Никой от обещаващите обаче не пояснява, че за да стане това, първо трябват 
инвестиции, трябва развитие на индустриите и на селскостопанските производства. За това се премълчава "срамежливо" 
и от управляващите и от опозицията, а в крайна сметка, през последните години нищо не се прави за насърчаване и 
подкрепа на инвестициите." 

 
Petel.bg 
 
√ Виолин Ненов от Асоциация на индустриалния капитал: Някои предприятия още чакат помощите си  
Виолин Ненов от Асоциация на индустриалния капитал разкри по 7/8 тв кой е получил и кой не е получил още чаканите от 
държавата помощи за средни предприятия в кризата:  
"Напоследък се цитират доста значими суми, но много малка част реално са насочени в подкрепа на бизнеса. Много голяма 
част са в подкрепа на работници и служители към останали без работа и към финансовите инструменти - давайки 
възможност на банките да предоставят кредити. Реално пари, насочени към бизнеса са значително по-малко и те са 
основно чрез ОП "Иновации и конкурентноспособност". Още в началото ЕК излезе с рамка за държавни помощи за борба 
с пандемията. Тя казва как може да се използват и с какви цели тези средства. Нашите управляващи започнаха действия, 
които бяха насочени към прекратяване на всички процедури, които се изпълняваха и бяха за укрепване на иновационния 
капацитет.  
Политиката беше да се пренасочат средствата от инвестиционни процедури към оборотни за подпомагане на бизнеса. Ние 
не смятаме, че това е правилно. Защото една икономика, ако няма подкрепа на иновации, няма как да се развива. 
Средствата бяха насочени за оборотни и до декември бяха отворени само две процедури.  
Подадоха се 27 623 проекта. Много предприятия опитаха да се възползват, но започнаха сериозните проблеми, защото 
трябваше да бъдат оценени. Процедурата беше обявена на 14 май, след 15 юни започна оценяването. 24% бяха изплатени 
до средата на август. А предприятията загиват и чакат с месеци. До края на септември започна оценяването и някои проекти 
още се разглеждат, а някои ще получат парите си февруари. Не ни послушаха за механизма, по който да се направи 
процедурата, има законови срокове", обясни гостът в студиото.  
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√ ДЪРЖАВАТА ЩЕ ЗАПЛАЩА ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ, СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОРИ С БЪЛГАРСКИ КОМПАНИИ  
Държавата се съгласи да покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с българска компания 
за стаж срещу ангажимент студентът да работи при работодателя след успешното си завършване. Възнаграждението, което 
ще получат младите специалисти ще е над средното за съответното предприятие. 
Предложението е по инициатива на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и бе одобрено с последните 
изменения на Закона за висшето образование. 
Една от основните цели на инициативата е да допринесе за засилването на връзката между висшето образование и 
икономиката чрез стимулиране на обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на 
висококвалифицирани кадри. 
Организациите на работодателите на национално равнище ще координират процеса по набиране на заявки от 
предприятия, които биха желали да бъдат включени в списък на предприятията, които имат право да сключват договори 
със студентите. 
Предвижда се до 31 май 2021 г. министърът на образованието и науката да утвърди списък със специалностите, за 
обучението на които се осигуряват средства от държавния бюджет за напълно или частично заплащане на разходите за 
обучение по висши училища и брой студенти. Два месеца по-късно (31 юли 2021 г.) Министерски съвет ще приеме списъка 
с работодателите, които могат да сключват договори със студентите по реда на наредбата. В него ще се посочват още 
специалностите и броят на студентите, за които всеки работодател е заявил готовност за сключване на договор. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 

 
В. Банкеръ 
 
√ Със 133.6 млн. евро финансират програмите за териториално сътрудничество 
Предвижда се страната ни да получи 133.6 млн. евро за финансиране на програмите за териториално сътрудничество, в 
които ще участва за периода 2021-2027 година, съобщиха от регионалното министерство.  
Това стана известно след като Министерският съвет одобри Методика и индикативно разпределение на средствата от 
Европейския фонд за регионално развитие по програми за транснационално и трансгранично сътрудничество за България 
за следващия програмен период. 
От тези пари към двустранните програми на България със съседните страни - Румъния, Гърция, Сърбия, Република Северна 
Македония и Турция, както и към програмата „Черноморски басейн“, се насочват 111.2 млн. евро. За бюджета на 
транснационалните програми „Дунав 2021-2027“ и „Интеррег Евро Средиземноморска зона 2021-2027“ са заделени 22.4 
млн. евро. 
При определяне на бюджетите по тези програми за за транснационално и трансгранично сътрудничество са отчетени 
демографски и териториални показатели, както и икономическите и социалните предизвикателства пред регионите, като 
приоритет е поставен върху по-слабо развитите територии, става ясно от мотивите за това решение. 
Очаква се финансирането по всички тези програми да има изключително положителен ефект за икономическата активност 
и обмен в региона и да подкрепи създаването и запазването на работни места. 
 
БНР 
 
√ НС разглежда промени в Закона за професионалните квалификации 
Народното събрание ще разгледа на първо четене промени в Закона за признаване на професионалните квалификации. 
Внесените от Министерския съвет поправки синхронизират националното законодателство с европейските разпоредби за 
квалификациите. 
Поправките са свързани със свободното предоставяне на услуги и автоматичното признаване на секторни професии. 
Текстовете въвеждат и директива на пропорционалност, чрез която ще се извършват оценки от държавите членки в ЕС 
преди приемането на ново регулиране на професии. Директивата има за цел да гарантира прозрачност и правилно 
функциониране на вътрешния пазар. 
От БСП обаче смятат, че текстовете трябва да бъдат върнати и сериозно обмислени, за да отговарят на професионалните 
изисквания към регулираните професии. Социалистите посочват, че не трябва да се правят компромиси с медицинското 
образование. 
Депутатите ще разгледат окончателно поправките в Закона за пчеларството, внесени от правителството, които предвиждат 
да отпадне режимът на регистрация на пчелините и пчелните семейства от кметовете на населените места. 
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√ Работодателите ще плащат ПСР тестовете на командированите в чужбина служители  
Работодателите ще плащат ПСР тестовете на служителите си, командировани в чужбина. 
Това реши правителството като допълни Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. 
Промените се въвеждат с оглед на това, че служителите изпълняват своите служебни задължения в страната, в която са 
командировани. Ако за влизането на територията на конкретна страна се изисква отрицателен резултат от тест за Covid-19, 
то би следвало медицинското изследване да е за сметка на ведомството или предприятието, което е командировало 
работниците. 
Текстът е в съответствие на задълженията на работодателите да осигурят здравословни и безопасни условия на труд на  
служителите си. 
 
√ Международен форум за климата и селското стопанство се провежда в София 
„Климатичните промени в селското стопанство - предизвикателства, опит и решения“. Това е темата на международна 
конференция, която ще се проведе днес в София под егидата на Националната служба за съвети в земеделието. Във 
форума ще участват и експерти от Ирландия и Литва. 
Как да се произвежда качествена и здравословна продукция за потребителите като същевременно се опазва околната 
среда? Дали е възможно устойчиво и ефективно земеделие в условията на криза, какви са предизвикателствата и 
очакванията при прилагане на мерките за намаляване на измененията на климата? Отговор на тези въпроси ще търсят 
участниците във форума. 
Българските фермери ще се поучат от опита на ирландските си колеги, които прилагат в практиката системи за намаляване 
на емисиите парникови газове, а литовската служба за съвети в земеделието ще представи различните дигитални 
инструменти, използвани при работа с фермерите. 
 
√ Засилват контрола за спазване на противоепидемичните мерки в София  
Готовността за възстановяването на присъствените учебни занятия от 4 февруари за ученицитe от 7, 8 и 12 клас, и 
спазването на противоепидемичните мерки обсъди Софийският оперативен щаб под ръководството на кмета Йорданка 
Фандъкова. 
В София има леко покачване на заболеваемостта и отново е в критичната червена зона, съобщиха от Столичната РЗИ. 
Кметът настоя да се засили контролът за спазване на противоепидемичните мерки. Продължават проверките за носенето 
на маски в градския транспорт, търговските вериги и моловете. Дирекция „Образование“ и „Здравеопазване“ на Столична 
община ще проверява работата на детските градини, ясли и училищата. 
Екипите на СДВР, Общинска полиция съвместно със Столичен инспекторат проверяват търговски обекти и хранителни 
вериги. Засилва се контролът и в обществения транспорт. 
По данни на старши комисар Георги Хаджиев за последните две седмици са съставени 600 предупредителни протокола, 
317 полицейски разпореждания и 168 акта за неспазване на изискването за носене на маски. Столичната полиция е 
извършила проверки на поставени под карантина на 2 862 лица. 
В градския транспорт се извършва дезинфекция на превозните средства. Дезинфекцират се и спирките на обществения 
транспорт. 
Софийският щаб обсъди и продължаването на дейностите по поставяне на ваксини на желаещите от първа и втора фаза – 
медици, възрастни хора, както и на учители и непедагогически персонал. От началото на седмицата са поставени над 500 
ваксини на учители и непедагогически персонал в столични детски градини и училища. 
Подготвя се възможността за разкриване на кабинети за ваксинация и в пет от столичните ДКЦ-та. 
Мобилните екипи на общината започват поставянето на ваксини и в частните домове за възрастни хора. 
 
√ Вучич: „Балкански поток“ помага за енергийната сигурност на Сърбия 
Газопроводът „Балкански поток“ допринася за енергийната стабилност на Сърбия. Това заяви вчера сръбският президент 
Александър Вучич в телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, предаде ТАСС. 
Вучич говори още за „необходимостта от стартиране на нови енергийни и инфраструктурни проекти“, се казва в изявление 
на администрацията на сръбския лидер. 
На 1 януари Сърбия започна да получава природен газ от Русия по този тръбопровод, който е продължение на „Турски 
поток“, припомня БТА. 
По думите на Вучич цената на газа от новия тръбопровод е 155 долара за 1000 кубически метра, докато по-рано 1000 
кубически метра синьо гориво са стрували на Белград 240 долара. 
От разговора на двамата лидери стана ясно още, че Сърбия чака още доставки на руската ваксина срещу коронавирус 
„Спутник V“, както и че страната възнамерява да изгради нужната инфраструктура за производството ѝ. 
 
√ На 25 и 26 февруари ще се състои извънредна среща на върха на ЕС 
На 25 и 26 февруари ще се състои извънредна видеоконферентна среща на държавните и правителствени ръководители 
на страните от ЕС, посветена на здравеопазването, отбраната и сигурността, съобщи говорител на председателя на Съвета 
на ЕС. 
Срещата на върха ще започне със заседание за координацията на борбата с Covid-19. А на 26 февруари ще се обсъждат 
въпроси за отбраната и сигурността. 

https://bnr.bg/horizont/post/101415484
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Други теми на срещата ще са отношенията със САЩ след идването на власт на президента Джо Байдън и въпроси за 
стратегическата автономия. 
Отношенията с Русия и Турция остават за следващата редовна среща на върха на 25 и 26 март. 
 
БНТ 
 
√ Хасан Адемов: Намерен е баланс между интересите на частните пенсионни дружества и на осигурените лица  
Има опасност да не стигне времето, за да приемем на второ четене Кодекса за социалното осигуряване, защото 
управляващите го внесоха за разглеждане в последния момент. В изключително сгъстени срокове Комисията по труда 
и социалната политика трябва да приема законопроекта на второ четене, заяви в студиото на “Още от 
деня” депутатът от ДПС и председател на Социалната комисия в парламента Хасан Адемов. 
Той припомни, че по този законопроект през последните три години са работи няколко правителства и няколко социални 
министри. 
“През август 2019 година работните групи излязоха с официално с проект за промени в Кодекса за социално осигуряване, 
в който основно трябваше да уреди фазата на изплащане”, продължи Адемов. 
По думите му в хода на съгласувателната процедура в Министерски съвет Комисията за финансов надзор - държавен 
регулаторен орган в сферата на социалното осигуряване, е внесла нови предложения за промени, събрани на 36 страници, 
с които коренно се променя философията на правителствения проект. 
“Това е класически пример, че между различните институции, министерски съвет, държавните регулаторни органи няма 
необходимата в такива случаи корелация. Ние от ДПС непрекъснато говорим на тази тема през последните години, че 
институциите в България не умеят стигат до консенсусни решения, не умеят да говорят помежду си”, заключи депутатът от 
ДПС. 
Основно последните предложения на Комисията за финансов надзор засягат увеличаване на капиталовата адекватност, 
подчерта той. 
“Друг препъни камък в дискусията между Комисията за финансов надзор и частните пенсионни фондове бяха т.нар. 
биометрични таблици, които определят продължителността на живота след придобиване правото на пенсия. На базата на 
тези таблици се определя както размера на пенсията, така и пожизнения характер на пенсията”, обясни Адемов. 
Той беше категоричен, че никой не предлага решения, които да са в ущърб на осигурените лица. 
“Намерен е тънък баланс между интересите на частните пенсионни дружества и интересите на осигурените лица “, заяви 
председателят на Социалната комисия в парламента. 
 
√ Деница Сачева: Мерките в подкрепа на бизнеса със сигурност ще действат до есента  
Решенията за отваряне и затваряне на сектори не са политически, а са плод на това, което чуваме от медицинските 
специалисти, заяви социалният министър Деница Сачева в "Денят започва" по повод на разхлабването на мерките. 
Слушаме изцяло Щаба и здравните експерти. По отношение на образованието и учениците със сигурност имахме 
консенсус. По отношение на отварянето на ресторантите изцяло сме следвали това, което сме получили като препоръка от 
Оперативния щаб, коментира Сачева. 
На този етап имаме договорка, че отварянето на ресторантите ще се случи от 1-ви март. Част от тях държат това да се случи 
по-рано, но все още няма достатъчно доказателства от страна на медицинските специалисти, че това може да стане, уточни 
Сачева. 
Мерките със сигурно ще действат максимално дълъг период. По мярката на 60/40 има средства до края на септември. 
Мярката в подкрепа на родителите, чиито деца ходят дистанционно на училище, е за цялата учебна година. Различни са 
времевите периоди на мерките, но при всички положения са до есента. 
Мерките обхващат максимално всички бизнеси и ако нещо ще се предвижда отново, то ще бъде от 1-ви април. На този 
етап трябва да се изчерпят настоящите мерки, допълни социалният министър. 
Общо почти 2 милиарда лева са средствата, които са стигнали до хората в България. Най-много са разплатени по мярката 
60/40. През Министерството на икономиката също са разплатени почти 500 млн. лева. Над 100 млн. лева са разплатени за 
сектор хотелиерство, ресторантьорство, туризъм и транспорт по мярката 80/20. С 30 млн. лева подклрепихме семействата, 
чиито деца учат дистанционно като средно семейство е вземало по около 900 лева за периода, в който са учили онлайн. 
"По мярката "Запази ме", която е за затворени бизнеси, имаше известно забавяне на средтсвата. То се дължеше на 
факта, че ние взехме решение директоно да изплащаме средствата на работниците, а не на работодателите. Това 
увеличи многократно обема на работа, защото кандидастваха около 8000 работодатели за 46 000 работници", 
обясни Сачева. 
В момента безработицата малко се покачва. За месец януари имаме 7%. Вероятно затварянето на различни бизнеси също 
е довело до освобождаването на служители. На този етап поддържаме безработицата в нива 7-7,5%, отчете Деница Сачева. 
 
√ Посланикът на България в Р Северна Македония: Безспорно не са блестящи отношенията между двете страни в 
момента  
Посланикът на България в Репубика Северна Македония Ангел Ангелов заяви пред БНТ, че отношенията между двете 
страни безспорно не са блестящи в момента. По негови наблюдения всеки политик, обществен анализатор или медия 
добавя нещо свое по темата за България и Договора за добросъседство като по този начи се скрива същността на 
проблема. 

https://bnt.bg/bg/a/oshte-ot-denya
https://bnt.bg/bg/a/oshte-ot-denya
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Той обясни, че се говори изключително емоционално по темата за България. 
Посланик Ангелов съобщи, че има различни инциденти и случаи, за които има сигнали за недобро отношение към 
българската общественост в заадната ни съседка. Има запалено знаме, припомни посланикът. Той увери, че се следи много 
внимателно развитието по случая. Идентифицирани и задържани са извършителите. 
В интернет има и различни групи, които призовават към насилие. От българска страна сме сезирали Министерството на 
вътрешните работи на Република Северна Македония да предприеме действия. 
Появи се информация за ново изискване за автомобилите с българска регистрация, които пребивават повече от шест 
месеца на територията на Р Северна Македония да сменят регистрацията си. Оказва се, че над 80% от автомобилите са с 
българска регистрация. 
"Този въпрос също ще го следим внимателно", увери Ангелов. 
 
Investor.bg 
 
√ Намаляват заявленията за преизчисляване на пенсиите 
НОИ преизчисли служебно 260 000 пенсии от общо 300 000 през миналата година  
Чувствително намалява броят на подадените от работещи пенсионери заявления за преизчисляване на пенсиите им с 
допълнително придобития от тях осигурителен стаж или осигурителен стаж и доход след пенсионирането. Причината е 
въведеното като противоепидемична мярка през 2020 г. служебно преизчисляване. Това съобщават от Националния 
осигурителен институт (НОИ). 
През 2019 г. подадените от работещи пенсионери заявления за преизчисляване на пенсиите им бяха 206 337, от които 
133 502 за преизчисляване само с осигурителния стаж и 72 835 за преизчисляване с осигурителния стаж и дохода. От общия 
брой на подадените през 2019 г. заявления за преизчисляване на пенсиите 117 490 са за преизчисляване само в текущата 
година, а 88 847 заявления са с многократно действие – за ежегодно преизчисляване на пенсиите. Последната възможност 
е нова и е в сила от началото на 2019 г.  
През 2020 г. броят на заявленията намалява близо 3 пъти – подадени са 75 075 заявления, от тях 43 200 за преизчисляване 
само с осигурителен стаж и 31 875 за преизчисляване с осигурителен стаж и доход. От общия брой на подадените през м.г. 
заявления за преизчисляване на пенсиите 28 030 са с еднократно действие (за преизчисляване само в текущата година), 
което спрямо предходната година е спад с повече от 4 пъти. Близо два пъти намалява и броят на новите заявления за 
ежегодно преизчисляване на пенсиите – те са 47 045. 
Общият брой на пенсиите, преизчислени през 2020 г. на базата на данните за допълнително придобития от работещите 
пенсионери осигурителен стаж, надхвърля 300 000, като над 260 000 от тях бяха служебно преизчислени, считано от 1 
април 2020 г., без лицата да подават заявления за целта. 
От 2021 г. преизчисляването на трудовите пенсии с осигурителния стаж, придобит след пенсионирането, се осъществява 
само по служебен ред като постоянно действащ механизъм. Това служебно преизчисляване ще се извършва от 1 април на 
всяка година с данните за придобития от лицата стаж след пенсионирането до края на предходната календарна година. 
След промяната от началото на 2021 г. гражданите пак могат да подават заявления за преизчисляване на пенсиите им, но 
в тези случаи се отчитат и данните за осигурителния им доход след пенсионирането, ако това е по-благоприятно за тях. 
През януари са подадени над 3000 такива заявления, като в тези случаи пенсията се преизчислява от първо число на 
месеца, следващ месеца, в който е подадено заявлението. 
 
√ МЗ: Бавно стартират електронните направления и рецепти, но всяко начало е трудно 
За около месец издадените електронни рецепти са 1886 от близо 260 лекари 
Бавен е стартът на системата по издаване на електронни направления и рецепти, но всяко начало е трудно. Така заместник-
министърът на здравеопазването Жени Начева коментира вече стартиралите функционалности от бъдещата електронната 
система в здравеопазването. 
„Здравната каса работи вече 20 години и е нормално след толкова години работа на хартиен носител хората и самите 
изпълнители на медицинска помощ, общопрактикуващите лекари, още да не са достатъчно информирани. Наша задача е 
постепенно този механизъм на действие да добива популярност", посочи Начева по БНР. 
Електронните направления, издадени досега от личните лекари, са 34 000, а лекарите, които са издали такива направления 
за преглед в лаборатория или диагностика, са близо 2300. Издадените електронни рецепти са 1886, като близо 260 лекари 
са използвали и приложили тази възможност.  
Системата за издаване на електронни направления и рецепти е възможна от края на миналата година. 
„Пациентът трябва да отиде на преглед при общопрактикуващия лекар, защото електронната рецепта няма за цел да 
елиминира прегледите при лекар – тя се издава след преглед в общия случай", коментира Начева. Допуснати са известни 
изключения (при коронавирус и др. специфични). 
„Предвидена е възможност ние, като пациенти, при спазване на определен ред, да делегираме възможност на нашите 
общопрактикуващи доверени лекари също да достъпват в нашето досие по определен ред и условия. В бъдеще може да 
се мисли за единен идентификатор към базите на всеки един от нас. Дотогава най-сигурният начин е електронна 
идентификация. За лицата, които нямат такава, сме предвидили и други възможности", посочи тя. 
За да издадат електронна рецепта, личните лекари трябва да имат въведена възможност за назначаване на лечение чрез 
техните информационни системи. Издаденото предписание за лечение се въвежда електронно. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/startira-sistemata-za-elektronni-napravleniia-za-pcr-test-317049/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/e-receptata-veche-raboti-poddyrja-se-v-5-aptechni-verigi-318319/
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Пациентът се идентифицира в аптеката чрез специфичен номер, издаден от общопрактикуващия лекар, или чрез своето 
ЕГН или лична карта. Аптеката влиза в своята информационна система, проверява дали е издадена такава рецепта на ваше 
име и съответно изпълнява предписанието. Пациентът не носи хартиен носител, обясни Начева. 
„Защита на данните в електронното медицинско досие се осъществява чрез квалифициран електронен подпис“, обясни 
Начева. По думите ú на този етап е преценено и консултирано с компетентните институции и органи, че без електронен 
подпис няма как да се гарантира сигурността на данните и използването на информацията. 
Целта на електронизацията е отразяване на всички медицински дейности и манипулации в реално време, улесняване 
дейността на изпълнителите на медицинска помощ - съхранение на хартиената информация. Така става възможно всеки 
един от нас да проследи своя здравен статус, да разполага във времето с всички извършени дейности и процедури - за 
вземане на важни решения, свързани със здравето, коментира заместник-министърът. 
Проектът на Министерството на здравеопазването за дигитализация на направленията за медицински преглед е с 
продължителност две години. Решено е новите функционалности да бъдат пускани в експлоатация в момента, в който 
бъдат завършени и минат сертификация на качество. 
 
√ Следата, която Доналд Тръмп остави в Източна Европа 
Новата администрация на САЩ ще притиска нелибералните правителства в региона, твърди анализатор  
Четирите години управление на Доналд Тръмп оставиха трайна следа в Източна Европа и Западните Балкани. 
Едновременно смешен и сериозен, бившият американски президент многократно намираше място в централните заглавия 
в региона, разкъсван от местни конфликти и целесъобразни политически интереси. 
От падането на комунизма насам САЩ се ангажират да стоят близо до Централна и Източна Европа, независимо кой е в 
Белия дом. Затова и в исторически план регионът гледа благосклонно към Вашингтон като суперсила, способна да отблъсне 
евентуално руско нашествие - фактор, дълбоко вкоренен в общественото мислене, пише онлайн изданието 
EUObserver.com 
„Подозренията относно намесата на Русия в президентските избори през 2016 г. в полза на Тръмп разтърсиха външната 
политика и сигурността във Варшава, Вилнюс, Рига и Букурещ“, казва пред изданието Арман Госу, специалист по бившия 
съветски регион. 
Западна Европа, от друга страна, показва скептицизъм към американската политика както по времето на Тръмп, така и при 
Джордж Буш преди него, посочва се в доклад на Pew Research Center. 
"По същество Тръмп продължи политиката на Вашингтон към Източна Европа. Той се скара с Германия и Франция и изрази 
своето предпочитание - по идеологически причини, към Полша и Унгария“, казва Госу. 
В Сърбия американският президент демократите се свързват с нападението над страната от НАТО през 1999 г., когато Бил 
Клинтън беше в Белия дом. Възприятието е, че Джо Байдън, който е представител на Демократическата партия, не са 
съпричастни към Сърбия или нейните интереси. 
Наследството на Тръмп в региона е свързано най-вече с двустранните споразумения, подписани с Косово и Сърбия за 
нормализиране на икономическите отношения между двете страни. По време на подписването на Вашингтонското 
споразумение Тръмп принуди сръбския президент да се съгласи да премести посолството на Сърбия в Израел в Йерусалим. 
Езерото Тръмп 
Друг резултат от това споразумение беше, че спорното езеро между Сърбия и Косово сега ще бъде наречено езеро Тръмп, 
за да се сложи край на спора. 
Един от най-големите поддръжници на Тръмп в бившите югославски страни беше словенският премиер Янез Янша, който 
обяви Тръмп за победител в изборите дори преди гласовете да бъдат преброени. Словения е родното място на бившата 
първа дама Мелания Тръмп. В родния ѝ град Ново село има нейна бронзова статуя. 
По време на президентството на Тръмп в региона започна и възход на крайнодесните политически фигури в Централна и 
Източна Европа. Европа. Наскоро, след щурма на Капитолия на САЩ от поддръжници на Тръмп, някои крайнодесни 
обществени фигури в региона и на Балканите приветстваха събитията. 
Проруският ръководител на Движението за промени в Черна гора - депутатът Небойша Медоевич, писа в Twitter, че Тръмп 
е "първия президент на САЩ след Кенеди, който се противопостави на дълбоката държава и управляващите в сянка". 
Силните в Полша, Унгария и Словения смятат Тръмп за мощен съюзник, чиито действия са използвани, за да оправдаят 
собствената си позиция по отношение на имиграцията, върховенството на закона, Русия и стандартите за демокрацията. 
Страните от Западна Европа приветстват победата на Байдън, а в същото президентът на Полша Андрей Дуда и министър-
председателят на Унгария Виктор Орбан стават все по-изолирани. 
Байдън и Източна Европа 
Има надежда, че с администрацията на Байдън в страни като Полша и Унгария, където демократичните норми са 
застрашени, разделението на властите и плурализмът отново ще бъдат насърчавани от президент на САЩ. 
Освен това регионът се надява Байдън да се съсредоточи повече върху регионалната сигурност в лицето на руската заплаха, 
както и да подкрепи интеграцията в ЕС на Западните Балкани. 
"Новата администрация на САЩ ще притиска нелибералните правителства в Будапеща и Варшава“, коментира Госу. По-
последователната и предсказуема външна политика на САЩ в региона ще означава, че Източна Европа може да се справи 
по-добре с вътрешни и външни атаки срещу нейния суверенитет и демокрация. 
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В. Труд 
 
√ Марияна Николова: Алтернативата за туризма е антигенният тест 
„Дали ще бъда с качулка, или не зависи от времето, но аз ходя по местата за настаняване и изхранване като таен клиент. 
Мога да ви уверя, че бизнесът спазва мерките. Аз правя внезапни посещения, за да съм сигурна, че хората могат да бъдат 
спокойни, посещавайки тези места“. Това заяви вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова по Нова ТВ. 
Тя добави, че е в постоянен диалог със здравния министър проф. Костадин Ангелов и обясни, че животът и здравето на 
хората са приоритет. 
„При нас мерките са балансирани. Много е важно икономиката да работи и в същото време да пазим живота на хората. По 
отношение на туризма – той не е само изхранване и настаняване. Ние трябва да наблюдаваме тенденциите. Към този 
момент март месец изглежда реална възможност за отваряне на този бранш. Въпросът е да има баланс при стриктно 
спазване на мерките“, каза Николова. 
„Каквито и мерки да въведем, ако хората не са наясно, че те трябва да се спазват, то те няма да имат голямо значение. 
Надявам се броят заболели да не се увеличава и призовавам към дисциплина“, добави вицепремиерът. 
За PCR тестовете 
„PCR тестовете са гаранция за това, че в страната влизат хора, които не са болни. Това е мнението на проф. Костадин 
Ангелов. Антигенните тестове са приравнени към PCR и това е една алтернатива за туризма. Те стават много бързо и са 
много по-евтини“, обясни Николова. 
Помощите за бизнеса 
„Помощите са зависими от административни правила и процедури. В държавната администрация хората работят в 
условията на пандемия, но ние правим всичко възможно да разгледаме всички заявления и да разплатим средствата. Във 
всички случаи държавната администрация трябва да работи така, че хората да получат навременна помощ“, каза 
министърът на туризма. 
Културният туризъм 
„Идеята на културния туризъм и музикалният в частност е чрез техните контакти, популярните ни изпълнители да 
рекламират България като 4-сезонна дестинация. Говорим за един тренд на реклама чрез музикалния бранш. 
Цифровизацията е много важна за туризма и чрез социалните медии достигнахме до много хора. Имаме заявка от 
музикалния бранш. Всеки, който иска да се срещне с мен, е добре дошъл“, посочи Николова. 
Ваксинационните паспорти за туристи 
„Няма единно решение в Европа по отношение на ваксинационните паспорти. Разбира се ваксинацията е в голяма помощ 
на туризма, защото тя дава едно спокойствие. Това обаче е доброволен акт и ние не можем да задължим хората. Аз бих 
препоръчала на хората от бранша да го направят. На този етап няма решение влизането в страната да бъде позволен само 
за ваксинирани срещу COVID-19. Има опция лицата, които са ваксинирани, да се следят с регистър, за да има спокойствие 
за туристите, които влизат в България“. 
За демографията 
„В продължение на 30 години ние имаме отрицателен тренд по отношение на демографията и прираста на населението. 
В настоящата пандемия ситуацията е още по-сложна. Около 121 хиляди души обаче се завърнаха при своите семейства в 
България в разгара на тази криза. Има тренд към завръщане на нашо сънародници в България. Тенденцията е да се залагат 
редица мерки, които са в социалната сфера. Младите семейства трябва да бъдат стимулирани да имат повече деца и все 
повече българия да остават в страната“, каза още Николова. 
 
√ Вълчев: Има опасност учениците отново да се върнат у дома 
Февруари и март са рискови месеци за вирусните заболявания. Нямам как обаче да спрем да живеем, учим и да се движим. 
Заради образованието си заслужава да предприемем премерен риск. Ако ситуацията се влоши мерките отново ще се 
затегнат. Това заяви на брифинг образователният министър Красимир Вълчев пред журналисти в Професионалната 
гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд” в София. 
"Всичко е възможно. Опасността учениците отново да се върнат у дома остава, " добави той. 
"Началото на учебната годиан е фиксирано, а аз мога да определя само края", обясни още Вълчев. 
„Добрата новина е, че при учениците от 1 до 4 клас няма изоставане, както предходни години при грипни ваканции. Имаме 
средно 3-4 седмици обучение в електронна среда“, обясни Вълчев. 
Последните дни имаме множество подадени заявления за продължаване на онлайн обучението, каза още Вълчев, но 
предстои анализ на данните. По думите му близо 1200 ученици ще останат на обучение в домашни условия. 
Вълчев съобщи, че 24% или близо 22500 учители са пожелали да се ваксинират. "Списъците са отворени, някои учители се 
отказват в последния момент. Учителите ще имат възможност и да се ваксинират в етапа на масовата ваксинация, когато 
започне", каза той. 
 
√ БНБ с повече права в надзора 
Търсят отговорност от мениджърите 
Изисквания и за холдингите 
По-големи правомощия ще има БНБ в случаи на пране на пари. Това става с промени в Закона за кредитните институции, 
които бяха приети от парламента. Пpи възниĸвaнe нa cъмнeниe, чe ce извъpшвa, билo e извъpшeнo или имa пoвишeн pиcĸ 



 

10 

 

oт изпиpaнe нa пapи, БHБ тpябвa дa пpepaзглeдa издaдeнитe oдoбpeния нa мeниджмънтa нa cъoтвeтнaтa тъpгoвcĸa бaнĸa, 
гласят новите текстове. 
Toвa зacягa нe caмo члeнoвe нa нaдзopни и yпpaвитeлни cъвeти и изпълнитeлни диpeĸтopи, нo и нaчaлницитe нa вcичĸи 
ĸлючoви зa дeйнocттa нa бaнĸaтa диpeĸции и yпpaвлeния. 
Сред новите правомощия на БНБ е и това да ocъщecтвявa нaдзop въpxy финaнcoвитe xoлдинги, в ĸoитo имa лицeнзиpaни 
в България бaнĸи. Тези xoлдинги щe тpябвa дa пoлyчaт oдoбpeниe от БHБ, ĸaтo зa цeлтa щe тpябвa дa oтгoвapят нa peдицa 
ĸaпитaлoви, aĸциoнepни, cтpyĸтypни и aдминиcтpaтивни изиcĸвaния. 
 
Business.dir.bg 
 
√ НАП ще събира принудително надвзетите пари от 17 партии  
Министърът на финансите изпрати писмо до изпълнителния директор на НАП за предприемане на действия за 
събиране на дължими средства 
Националната агенция за приходи ще събира принудително пари от 17 партии, получили субсидии, част от които обаче 
трябваше да върнат до 31 януари заради промени закона. Вчера министърът на финансите Кирил Ананиев изпрати писмо 
до изпълнителния директор на НАП за предприемане на действия за събиране на дължими средства от политически 
партии. 
В изпълнение на текстове от преходните и заключителните разпоредби на влезлия в сила на 25.06.2019 г. Закон за 
изменение на Закона за политическите партии, Министерството на финансите преизчисли годишната държавна субсидия, 
отпусната на политическите партии и коалиции за периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на закона. Средствата, 
които следваше да бъдат възстановени от политическите партии, бяха в размер на 14 463 706 лв. 
Част от политическите партии доброволно възстановиха парите от субсидии в посочения от закона срок 31 януари 2021 г. 
Към 1 февруари 2021 г. не са възстановени по сметка на централния бюджет средства в размер на 211 995 лв. от следните 
политически партии: 

• ПП АТАКА 30 859 лв. 

• ПП ДСБ (Партия "Демократи за силна България") 47 078 лв. 

• ПП "Нова зора" 11 689 лв. 

• ПП "ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ" 38 223 лв. 

• ПП "Земеделски съюз "Александър Стамболийски" 22 784 лв. 

• ПП "Движение 21" 16 324 лв. 

• ПП "Глас народен" 15 539 лв. 

• ПП "Земеделски народен съюз" (ЗНС) 7 779 лв. 

• партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 4 544 лв. 

• ПП "Български земеделски народен съюз" 3 393 лв. 

• ПП "Европейска сигурност и интеграция" 3 016 лв. 

• ПП "ЕВРОРОМА" 3 016 лв. 

• ПП "Съюз на комунистите в България" 3 016 лв. 

• ПП "Средна европейска класа" 842 лв. 

• ПП "Български демократичен съюз "РАДИКАЛИ" 1 557 лв. 

• ПП "Съюз на свободните демократи" 1 557 лв. 

• ПП "Партия на българските жени" 779 лв. 
 
√ България поиска от ЕК защита на киселото мляко и сиренето 
България изпрати заявления за вписване на "Българско кисело мляко" и "Българско бяло саламурено сирене" като 
Защитени наименования за произход (ЗНП) в Европейския регистър на защитените наименования за произход и 
защитените географски указания на земеделски продукти и храни. Това съобщиха от Министерството на земеделието, 
храните и горите (МЗХГ). Заявленията са подадени от сдружението "Български традиционни млечни продукти". 
Комисия към МЗХГ е прегледала всички приложени документи към подадените заявления-спецификации. Имало е редица 
работни срещи с представители на сдружението, с цел отразяване на бележките и коментарите на МЗХГ и прецизиране на 
текстовете. 
Предстои ЕК да стартира процедура по проучване на документацията, която би трябвало да продължи не повече от шест 
месеца. Ако този срок бъде надхвърлен, ЕК писмено посочва причините за това. 
Освен преглед и изпращане на коментари и бележки от страна на ЕК за отразяване до България, право на възражение по 
процедурата ще имат, както държавите членки на ЕС, така и трети страни. При липса на такова, наименованията ще бъдат 
вписани в Европейския регистър. 
От министерството отбелязват, че чрез процедурата се осигуряват по-добри доходи на производителите, съобразно 
качествата на тези продукти. Ще бъде постигната и единна закрила на наименованията като право на интелектуална 
собственост на територията на ЕС и защита от неправомерна употреба и имитация. С правото на употреба на европейските 
знаци за качество върху български продукти се цели защита на интересите на производителя, срещу нелоялна конкуренция 
и злоупотреба. 
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Продуктите със защитени географски означения могат да бъдат включвани и в споразумения между ЕС и трети страни за 
взаимно признаване, сътрудничество и закрила в областта на географските означения. Това подобрява конкурентността и 
достъпа на български продукти до нови пазари. 
С регистрацията на "Българско кисело мляко" и "Българско бяло саламурено сирене" ще се постигне защита и 
затвърждаване на добрата репутация и високото качество на тези традиционни български млечни продукти, се отбелязва 
в прессъобщението. 
Какви продукти са вписани досега 
Към момента страната ни има вписани в Европейския регистър на защитените географски указания "Горнооряховски 
суджук" и "Българското розово масло", както и пет храни с традиционно специфичен характер - "Филе Елена", "Луканка 
Панагюрска", "Роле Трапезица", "Кайсерован врат Тракия" и "Пастърма говежда". Те са вписани в Европейския регистър на 
храните с традиционно специфичен характер. 
"Странджански манов мед"/"Манов мед от Странджа" бе първият български продукт със Защитено наименование за 
произход. 
На европейско ниво са регистрирани 54 български вина - 52 със Защитено наименование за произход и 2 със Защитено 
географско указание. 
 
√ Втори опит за финансова анархия: Спекулациите със среброто се провалиха  
Цената на ценния метал се повиши с 11% до 30.03 долара за унция, което е най-голямото дневно увеличение от 2008 
г. насам, но във вторник спадна с 13% 
След спекулативното повишение на среброто на борсата в Чикаго в понеделник, във вторник сивият метал поевтиня с 13%. 
Ралито се случи, след като индивидуални инвеститори, обединени в групата WallStreetBets (WSB) от социалната мрежа 
Reddit, се стекоха на пазара (платформи, които позволяват търговия без инвестиционни посредници), като се опитаха да 
купят сребърни фючърси, за да вдигнат котировките на благородния метал. 
Същата тактика беше приложена от групата WSB и миналата седмица с акциите на оператора на веригата 
магазини за видеоигри GameStop, на веригата киносалони AMC и някои други компании, а новата им цел са среброто и 
акции на компании за добив на сребро. 
Според повечето анализатори и трейдъри идеята на т. нар. индивидуални инвеститори много бързо загуби скорост. В 
понеделник цените на ценния метал се повишиха с 11% до 30.03 долара за унция, което е най-голямото дневно увеличение 
от 2008 г. насам, достигайки 8-годишен връх. Това се случи след скок от 6% миналата седмица и рали с акциите на няколко 
минно-добивни компании. Във вторник, обаче, цената на среброто се понижи до 26.61 долара за унция в края на 
търговията на борсата в Чикаго, което представлява дневен спад с 13%. 
Индивидуалните инвеститори настъпват 
Потребител на онлайн платформата TheHappyHawaiian заяви миналата седмица, че закупуването на акции на 
инвестиционни фондове (ETF) за инвестиции в благородни метали "ще доведе до физически дефицит на среброто", а в 
трезорите на фондовете за инвестиции в благородни метали ще има излишък от сребро. В резултат на това пазарът на 
благородни метали и по-конкретно на сребро ще се свие, а цената на среброто ще расте. 
Според BlackRock (най-голямата американска компания за управление на парични средства), увеличението на акциите на 
iShares Silver Trust в петък е най-голямата еднодневна печалба откакто акциите на ETF фонда започнаха да се търгуват през 
април 2006 г. 
Акциите на добивните компании за сребро също се повишиха в понеделник, като регистрираните на фондовата борса в 
Лондон Fresnillo, които добави 21%, а на Hochschild Mining над 18%. В края на търговията във вторник спаднаха съответно 
с 5.95% и 13.07%. 
Последните статистически данни на Лондонската асоциация за скъпоценни метали през ноември на пазара на сребро са  
продадени кюлчета за приблизително 6 милиарда долара. Според "Ройтерс" в лондонските трезори има приблизително 
33 475 тона сребро на стойност 23.8 милиарда долара. 
Наблюдатели смятат, че призивите от социалната мрежа Reddit, насочена към големи банки, не бива да притесняват 
инвестиционните посредници, защото това, което искат не може да се случи, тъй като кредиторите използват фючърсни 
оферти, за да хеджират физически притежавано сребро, което означава, че много трудно може да се спекулира с цените 
за продължителен период. 
Надежди без покритие 
Анализатори, потърсени за коментар от Financial Times, смятат, че на индивидуалните инвеститори на дребно ще бъде 
много трудно да окажат значително влияние върху цената на среброто, предвид големия извънборсов пазар на 
благородни метали. Затова интервенция, какъвто беше случаят с GameStop, е трудно да бъде осъществена не само към 
среброто, но и към други благородни метали, отбеляза Филип Нюман, директор на водещата консултантска компания за 
благородни метали Metals Focus. 
Той също така добави, че фючърсната борса на CME Group в Чикаго има достатъчно запаси от сребро за доставка, ако т. 
нар. къси сребърни позиции бъдат затворени. 
Намаляването на доставките може да има реални последици, като се има предвид, че среброто, за разлика от златото, 
често се използва в индустрията, като соларните инсталации например. Освен това, според канадската онлайн платформа 
Visual Capitalist, специализирана върху пазари, технологии, енергетика и глобална икономика, среброто е най-
доходоносният актив за 2020 година, най-вече заради соларната индустрия, която през миналата година отчита рекорди. 
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Употребата на сребро в соларната индустрия се е увеличила със 7% през 2019 г., сочат данните на Института за среброто 
във Вашингтон и се очаква да продължи да нараства. Предварителните данни сочат нов ръст от 11% през 2020 година. 
Очаква се броят на слънчевите електроцентрали през следващите години да скочи в Австралия, Индия и Европа. 
Освен за фотоволтаици, среброто се използва активно в производството на електрически превозни средства. Високата 
електрическа проводимост и устойчивостта на корозия правят използването на този метал без алтернативен във всякакъв 
вид електроника. До 2040 г. се очаква 49% от световното производство на сребро да бъде използвано за производството 
на електрически превозни средства. Следователно развитието на зелена икономика в света може да доведе до недостиг 
на този метал и увеличаване на неговите цени в дългосрочен план, но плавно, а не спекулативно, както се опитаха от 
групата WallStreetBets от социалната мрежа Reddit. 
Освен това, според последните статистически данни на Лондонската асоциация за скъпоценни метали, през ноември на 
пазара на сребро са продадени кюлчета за приблизително 6 милиарда долара. Според "Ройтерс" в лондонските трезори 
има най-малко 33 475 тона сребро на стойност 23.8 милиарда долара. 
Голямата печалба 
Най-големият в света търгуван на борса фонд за инвестиции в сребро, iShares Silver Trust, отчете солиден приход от близо 
1 млрд. долара в петък. Това се случи след няколко поста на членове на групата WallStreetBets (WSB) от социалната мрежа 
Reddit, които призоваха да се купуват акции и опции за оказване на натиск върху банките. 
Повишаването на цените на среброто в понеделник предизвика реакция на някои инвестиционни посредници, че отново 
се прави опит да се използва шумотевицата, която предизвикаха закупуване на акции на GameStop и оператора на най-
голямата верига киносалони в света AMC през последните дни, за да се атакува пазара на среброто. 
"Това е безсмислено начинание с признаци на финансова анархия, от която някои се опитват да печелят", каза Рос Норман, 
опитен търговец на благородни метали. 
Според анализатори, до които се допита "Ройтерс", покачването на цените най-вероятно е предизвикано от индивидуални 
инвеститори, тъй като има съобщения и за недостиг на сребърни кюлчета. Кен Луис, директор на американската платформа 
за търговия на благородни метали Apmex, заяви през уикенда, че компанията е била принудена да спре продажбата на 
сребро поради нарастване на търсенето. 
"След като пазарите затвориха в петък, търсенето скочи шест пъти за нормален работен ден и над 12 пъти за нормален 
уикенд", уточни Луис. По неговите думи, заедно с изключително високото ниво на търсене, на пазара се забелязва и приток 
на нови клиенти. 
По данни компанията VandaTrack, която обработва данни на американски брокерски фирми, в петък акциите на фонда 
iShares Silver Trust попаднаха в първата шесторка на най-търгуваните акции от индивидуални инвеститори. 
Историята помни и други подобни интервенции 
Нарастването на цените на среброто и на акции на добивни компании за сребро напомня за подобен опит на 
американските петролните предприемачи - братята Уилям Хърбърт Хънт и Нелсън Бункер Хънт, които закупуват за 
милиарди долари сребро през 1980 година. 

https://business.dir.bg/gallery/vtori-opit-za-finansova-anarhiya-spekulatsiite-sas-srebroto-se-provaliha?i=2
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За два дни цената на среброто скача от 7 на 49 долара за унция. Тогава след намеса на борсата в Чикаго, цените са върнати 
на ниво около 9-10 долара за тройунция, след което среброто се срина в известния Сребърен четвъртък на 27 март 1980 
година. По-късно братята бяха осъдени за манипулация на пазара и двамата фалираха. Така че зад координираните атаки 
от WSB стоят момчета с икономическо образование, сериозни международни финансови сертификати и богат опит на 
пазарите, казват наблюдатели пред VandaTrack. 
 
√ През 2020 г.: Авиосекторът отчете 66% спад на превозените пътници 
Перспективите за възстановяване на сектора през 2021 година остават помрачени от появата на нови щамове на 
Ковид-19 
Световният трафик на пътници, превозвани от авиокомпаниите, се е сринал с 66 процента през 2020 година спрямо 2019 
година, което е безпрецедентен спад под влиянието на пандемията. Това обяви днес Международната асоциация за 
въздушен транспорт (МАВТ - IATA), цитирана от Франс прес. 
Изчислен в пътникокилометър - показателят, съответстващ на един човек на километър - трафикът се е понижил с две 
трети, отбелязва БТА. Става дума за най-големия удар, който секторът някога е преживявал, каза главният икономист на 
организацията Брайън Пиърс по време на видеоконференция. 
Вътрешните полети са устояли по-добре (-48,8 процента) на затварянето на граници и други мерки, наложени в опит да се 
управлява пандемията, отколкото международния трафик (-75,6 процента), според МАВТ. 
Трафикът се е понижил до 5 процента от нормалното си равнище през април, преди да се възстанови през лятото. 
През декември 2020 година спадът на пътническия трафик все още е бил 70 процента, което е понижило средната стойност 
за годината. 
МАВТ, която обединява 190 авиокомпании в света, предупреди, че перспективите за възстановяване на сектора през 2021 
година остават помрачени от появата на нови щамове на Ковид-19. Организацията обаче не преразгледа официално към 
понижение прогнозите си за годината. 
Навлизаме във 2021-а, като продължаваме да очакваме тя да е годината на възстановяването от много ниска точка, 
подчерта Пиърс. Той изрази надежда, че ваксинацията ще доведе до възобновяване на търсенето до края на годината. 
 
Монитор 
 
√ Правната комисия удължи мандата на КЗК  
С 12 гласа "за" правната комисия прие на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията, с които се удължава 
мандатът на Комисията за защита на конкуренцията от 5 на 7 години и отпада забраната за преизбирането на членовете 
ѝ., съобщи БНР. 
Заради несъгласие с това изменение депутатите от БСП не подкрепиха законопроекта, внесен от Министерския съвет. 
В мотивите е записано, че с промените родното законодателство се привежда в съответствие с европейските директиви и 
се засилват правомощията на националния орган по защита на конкуренцията при разследване на антиконкурентно 
поведение и тайни картели. 
Едно от новите правомощия е възможността КЗК да извършва проверки на място в частни помещения при подозрение, че 
в тях се съхраняват служебни документи и след съдебно разрешение. 
 
√ Осигуряват се допълнително 315 млн. лева по механизма на Европейската комисия REACT-EU  
Правителството прие пето изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., с което се 
осигуряват допълнително 315 млн. лева по механизма на Европейската комисия REACT-EU, съобщиха от министерството 
на труда и социалната политика. 
Със средствата ще се финансират мерки за насърчаване запазването на заетостта в предприятия, засегнати от 
последствията от COVID-19, продължаваща подкрепа за медицинския и немедицинския персонал, патронажна грижа за 
уязвими лица и подкрепа за адаптиране на предоставянето на социални услуги. По този начин се цели възстановяване на 
икономиката на страната чрез ограничаване и преодоляване на последствията от коронавируса. 
 
√ Бизнесът гори с COVID помощи заради липсващи ЕГН-та и подписи 
Най-често причината е друг код, по който е нает работникът 
Имат право да подават документи по „Запази ме“ и за изтекъл месец 
Най-честата причина да се откаже компенсация на работник е фактът, че той е нает по код в икономическа дейност извън 
обхвата на заповедта на социалния министър. Това заявиха от Агенцията по заетостта за „Монитор“. 
Най-често допусканите грешки са некоректно попълване на документи и представяне на непълен пакет от документи. 
Неодобрение се получава и след като не са представени допълнително изисквани документи в определения срок или са 
подадени отново сгрешени, казват още от Агенцията по заетостта. Често има неправилни банкови сметки, объркани ЕГН-
та, както и грешно подадени данни за адрес и месторабота, сочат още данните на агенцията. 
А има и такива служители, които 
не са пуснати в неплатен отпуск 
каквото е изискването за компенсацията. В част от случаите, при извършване на проверка, служителите на Агенцията по 
заетостта констатират, че не се посочва крайна или начална дата на ползване на неплатения отпуск или има липсващи 
подписи на деклараторите. 
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След приетите промени в проекта „Запази ме” се удължава периодът за получаване на компенсациите, като той ще бъде 
до 31.03.2021 г. Лицата ще имат право на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на календарната година, в която 
са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения с акт на държавен орган за осъществяване на дейността, 
за която са наети. 
При продължителност на работния ден от 8 часа, уговорена в основния трудов договор, 
компенсацията ще бъде в размер на 75 на сто 
от месечния осигурителен доход за м. октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето. В случаите на непълно работно 
време размерът на компенсацията се определя пропорционално на уговореното работно време в основния трудов 
договор, действащ към периода на неплатения отпуск, за който се изплащат компенсации. 
Работодателите ще могат да подават документи за компенсации съгласно действащите към момента ограничителни мерки 
и изменените условия по проект „Запази ме” за изтекъл месец. В случай на удължаване на срока на ограничителните мерки 
и промяна в акта на държавния орган, 
Агенцията по заетостта ще публикува допълнителни указания, 
казват още от ведомството. 
От агенцията апелират хората да се информират на горещите телефони и на официалната страница на Агенцията по 
заетостта за нужните документи, за да получат по-бързо помощта за затворени бизнеси. 
Междувременно станан ясно, че шефът няма право да уволни служител за липсваща диплома или квалификация, ако още 
при назначаването му е знаел това, но все пак е подписал договор с него. Това записа в свое тълкувателно решение 
Гражданската колегия на Върховния касационен съд. 
Върховните магистрати били сезирани да разгледат разнопосочна съдебна практика, при която в един случай се приемало, 
че шефът може да уволни по по-изгоден за него текст от Кодекса на труда служител, който няма диплома, но той самият е 
знаел за това. Решението се чака от повече от три години и в него върховните съдии тълкуват три от хипотезите в чл. 328 
от Кодекса на труда, при които работодателят може да уволни свой служител с предизвестие – при липса на качества за 
ефективна работа, когато не притежава необходимото образование или квалификация и при промяна на изискванията за 
длъжността. 
При първия казус в решението на ВКС се разясняват двете възможности – 
изискването за образование или квалификация 
да е въведено от самия работодател или да е нормативно определено. И заявява, че когато то идва от работодателя, 
основанието по чл.328, ал.1, т.6 от КТ за прекратяване на трудовия договор представлява нов юридически факт, който може 
да настъпи само при валидно сключен трудов договор. Т.е. никой не може да бъде уволнен на това основание с мотив, че 
още при наемането му не е отговарял на поставено от работодателя изискване за образование или квалификация. ВКС 
заявява, че това би било злоупотреба с право от страна на работодателя, която трябва да бъде отречена. 
Що се отнася до случаите, при които изискванията за образование или професионална квалификация са били нормативно 
установени, но впоследствие бъде констатирано, че служителят не ги притежава, ВКС заявява, че това прави невъзможно 
запазването на трудовото правоотношение и работодателят може да поиска трудовият договор да бъде обявен за 
недействителен с иск по чл.74 КТ. 
Докато съдът се произнесе по това искане обаче, 
договорът се смята за валиден и всички условия в него важат, включително и условията за освобождаването му. 
ВКС описва и какво трябва да посочи в заповедта си работодател, който иска да уволни служител заради липса на качества 
за ефективно изпълнение на работата. Магистратите посочват, че: „В заповедта за прекратяване на трудов договор на 
основание чл.328, ал.1, т.5 КТ работодателят е длъжен да посочи липсващите качества на работника или служителя за 
ефективно изпълнение на работата чрез изброяването им или като посочи начина, по който работникът се справя с 
възложената работа“. 
 
√ Енергийната борса затвори при средна цена 92.43 лева за мегаватчас  
При средна цена 92.43 лева за мегаватчас е търгуван вчера токът на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), 
показват данните от търговията на борсата при сегмента "пазар ден напред". Сделките са на база утрешен ден на доставка 
(4 февруари). 
Средната цена на пиковата енергия (9.00-20.00 ч.) e 104.66 лв. за мегаватчас. Извънпиковата енергия (1.00-8.00 ч.; 21.00-
24.00 ч.) е изтъргувана при средна цена 80.19 лв. за мегаватчас. 
Най-ниската цена в рамките на вчерашната сесия, при утрешен ден на доставка, е 56.58 лв. за мегаватчас, достигната за 
4.00 - 5.00 ч., а най-високата е 115.09 лв. за мегаватчас - за 17.00 - 19.00 часа. 
Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 76 849.50 мегаватчаса електроенергия. 
Енергийната борса затвори предния ден при средна цена 90.38 лв. за мегаватчас. 
 
√ УНСС присъди „Доктор хонорис кауза“ на Кристалина Георгиева  
Академичният съвет на Университета за национално и световно стопанство единодушно взе решение за присъждане 
званието „Доктор хонорис кауза на УНСС“ на доц. д-р Кристалина Георгиева., съобщават от висшето заведение. 
Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) получи почетното званието по предложение на проф. 
д-р Лалко Дулевски, ръководител на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ и ректорът  ръководител на катедра 
„Национална и регионална сигурност“ проф. д-р Димитър Димитров. 
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То се дава за заслугите на Кристалина Георгиева като международно признат лидер и визионер в развитието на световната 
икономика и стабилизиране на финансовите институции, на човешкия капитал и на социалните промени, насочени към 
подобряване живота на хората, за голямата практическа стойност на нейните академични и научни постижения в областта 
на икономиката, климатичните промени и устойчивото развитие в глобален мащаб, както и за приноса ѝ за 
преодоляването на хуманитарни кризи и бедствия чрез превенция и бързи оперативни действия. 
Проф. д-р Лалко Дулевски определи доц. д-р Кристалина Георгиева като „много достойна световноизвестна личност, която 
безспорно заслужава званието „Доктор хонорис кауза на УНСС“. Той припомни, че тя е автор и съавтор на над 100 
публикации по макро- и микроикономика и е подпомогнала множество академични и научни изследвания в целия свят. 
Проф. Дулевски обърна внимание, че на официалния сайт на най-голямата финансова институция в света – МВФ в 
автобиографията на управляващя директор Кристалина Георгиева се посочва, че тя притежава докторска степен по 
икономически науки от УНСС, където преподава като доцент през периода 1977–1993 г. Той подчерта, че с решението на 
Академичния съвет да присъди почетното звание на Кристалина Георгиева „УНСС ще постави на достойно място най-
известния българин - свой колега, приятел и възпитаник. Тя е символ и пример за това, как един възпитаник на УНСС може 
да покори големите световни върхове“. 
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров изтъкна, че Кристалина Георгиева е фигура от глобален мащаб и ръководител в три 
от най-влиятелните институции в света - Европейската Комисия, Световната Банка и Международния Валутен Фонд. 
„Доцент д-р Георгиева успя да пренасочи мощните механизми на тези институции към по-силно изразена социална и 
хуманна роля“. 
Официално почетното звание „Доктор хонорис кауза на УНСС“ ще бъде връчено на тържествена церемония в УНСС след 
отмяната на противоепидемичните ограничения. 
 
√ ЕК: Държавите от ЕС имат свободата на собствена отговорност да се снабдяват с ваксини  
Държавите от ЕС имат свободата да се снабдяват с ваксини извън стратегията на Европейската комисия, но на собствена 
отговорност. Това заяви вчера говорител на ЕК в отговор на въпроси, свързани с руската ваксина "Спутник V" срещу ковид, 
съобщи БТА. 
Еврокомисарят по здравеопазването Стела Кириакидис отбеляза, че ако Русия подаде искане за пазарен достъп на тази 
ваксина, то ще бъде оценено по показателите, прилагани за всички останали подобни препарати. По-рано европейската 
агенция по лекарствата потвърди, че Русия е подала данни за оценка на ваксината, но не и искане за достъп до европейския 
пазар. 
По думите на Кириакидис държавите в ЕС, както Унгария, са в правото си да се снабдяват с ваксини, каквито преценят, без 
да разчитат единствено на европейската стратегия, която включва препаратите на "Пфайзер", "Модерна", "АстраЗенека" 
(получили вече одобрение), както и на "Джонсън и Джонсън", "Янсен", "КюрВак", "Новавакс", "Валнева" и "Санофи". 
Изявленията на ЕК съпътстват съобщенията на одобрените производители, че договорените доставки за ЕС ще се забавят 
в първите месеци на годината. Същевременно специализираното издание "Лансет" съобщи, че "Спутник V" действа при 
91,6 на сто от ваксинираните. 
 
√ НАТО: Западът се безпокои от все по-тесните връзки между Русия и Китай  
САЩ и западните им съюзници все повече се безпокоят от растящото сътрудничество между Русия и Китай, заяви 
командващият силите на НАТО в Европа генерал Тод Уолтърс, цитиран от Ройтерс. 
Пентагонът поставя противопоставянето на Китай и Русия в центъра на стратегията си от 2018 г. насам, въпреки че 
разходите на САЩ за отбрана надхвърлят тези на Москва и Пекин, отбелязва агенцията. 
През 2018 г. Китай и Русия организираха най-големите си военни учения с участието на 300 000 руски военнослужещи. 
През 2019 г. руският президент Владимир Путин и китайският му колега Си Цзинпин лансираха 30-годишен проект за 
изграждане на газопровод от Сибир до Североизточен Китай. 
Това растящо сътрудничество "е знак за възникване на конюнктурно партньорство", каза Уолтърс. 
Според него това партньорство има за цел да развие взаимни интереси, "което може да е за сметка на Европа и околни 
държави". 
В исторически план отношенията между Русия и Китай, които имат 4200 км обща граница, са белязани от недоверие, но 
Русия се ориентира към Китай, след като Западът й наложи санкции за анексирането на Крим през 2014 г., отбелязва 
Ройтерс. 
 
Мениджър 
 
√ Проблемни банки директно ще губят лиценза си  
Банките, за които се установи, че са проблемни, вече директно ще бъдат лишавани от лиценз. Режимът на специален 
надзор, при който банката се поставя под временно управление на БНБ, отпада. Това предвиждат промени в Закона за 
кредитните институции, които бяха одобрени на второ четене от парламента вчера. 
Промените в закона са във връзка с хармонизиране на българското законодателство с Директива за финансовите холдинги 
на ЕС от 2019 г. 
Освен това промените задължават българският парламент да уведомява Европейската комисия и Европейския банков 
орган за всеки един одобрен закон, който позволява на дружество, различно от банка, да извършва публично привличане 

https://parliament.bg/bills/44/002-01-56.pdf
https://parliament.bg/bills/44/002-01-56.pdf
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на влогове или други възстановими средства. Тази поправка е във връзка с усилията на ЕС срещу изпирането на пари и 
финансирането на тероризъм. 
Промените също така предполагат много по-пряка обвързаност между БНБ и Европейския банков орган. Тези задължения 
са свързани с членството на България във валутния механизъм ERM-II, популярно известен като „чакалнята“ преди 
еврозоната. В този механизъм България, по думите на управителя на БНБ Димитър Радев, ще остане до 2024 г., когато би 
следвало да заменим лева с евро. 
 
√ Кабинетът отпусна още 65,2 млн. лв. за изборите  
За осигуряване на честни и прозрачни избори днес отпускаме 65 251 000 лева за различните дейности за провеждането 
им. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на редовното заседание на Министерския съвет.  
Одобрените средства са с 1,2 милиона лева повече спрямо първоначално разработения от Министерството на финансите 
вариант. Така се удовлетворява искането на Централната избирателна комисия относно възнагражденията на членовете 
на районните избирателни комисии и на секционните избирателни комисии.  
"Заедно със средствата за закупуване на машини за гласуване общо до този момент правителството отпуска близо 110 
милиона лева за разходите по подготовката на изборите за народни представители през 2021 г.", заяви премиерът Бойко 
Борисов.  
Дейностите, които ще бъдат финансирани със средствата, включват подготовка и отпечатване на избирателните списъци, 
закупуване и изработване на необходимите изборни книжа и материали и отпечатване на бюлетините, както и логистично 
осигуряване на областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет. 
Средства ще се изразходват и за възнаграждения на членовете на районните и секционните избирателни комисии, за 
компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите, както и за 
провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване. 
Ще бъдат организирани местата за гласуване и ще бъде обезпечено гласуването с подвижна избирателна кутия или в 
отделна избирателна секция на избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, както 
и за лицата с COVID-19, настанени в лечебни заведения. Ще се осигурят всички необходими средства за защита като 
предпазни маски, ръкавици, дезинфектанти и др. за създаване на здравословни и безопасни условия за произвеждането 
на избори по време на извънредна епидемична обстановка.   
 
√ Съдът върна "Атака" при Патриотите  
Тричленен състав на Върховния административен съд отмени решението на ЦИК, с което бяха извършени промени в 
състава на коалиция "Обединени патриоти - НФСБ, Атака и ВМРО". Делото е по жалба на "Атака". 
С решението си от преди няколко дни ЦИК промени състава на коалицията, като заличи от нея партията на Волен Сидеров, 
предаде БТА.  
Коалицията беше регистрирана за предишните избори. Според решението на съда вече са изтекли сроковете, в които може 
да се правят промени в състава на коалицията. Нещо повече - изборите, за целите на които е регистрирана коалицията, 
също са приключили. Затова ЦИК не може да извършва промени в състава на коалицията, пишат съдиите. И обясняват, че 
според Изборния кодекс е необходимо към заявлението за промяна да се представи решение за напускане на коалицията. 
Освен това решението за промяна в коалицията е взето от двама, а не от тримата коалиционни партньори, гласят още 
мотивите на магистратите. 
Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване. 
 
√ КРС обяви търг за честоти за 5G мрежи, началната цена е 4 млн. лв.  
Комисията за регулиране на съобщенията най-накрая обяви търг за лиценз за честоти за 5G мрежи, се вижда от съобщение 
на регулатора. 
Търгът е с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz за осъществяване на електронни съобщения  с национално покритие. 
Предмет на търга е покритие за ползване на ленти 3500-3600 MHz, 3600-3700 MHz и 3700-3800 MHz, със срок от 20 години. 
Началната тръжна цена за 1 блок от 100 MHz е в размер на 4 млн. лв., съгласно Тарифата за таксите, които се събират от 
КРС по Закона за електронните съобщения. Стъпката за наддаване в търга – 100 хил. лв., а депозитът за участие в търга е 
200 хил. лв. 
Таксата за закупуване на тръжните книжа е 4000 лева, като същите могат да се закупят в срок от 05.02.2021 г. до 12.02.2021 
г., всеки работен ден в офиса на регулатора. 
Заявленията се подават най-късно на 25 февруари. 
Търгът ще започне в 10 часа на 15 март в София в сградата на КРС. 
 
√ Инфлацията в Еврозоната излезе от 5-месечна отрицателна стойност  
Равнището на инфлация с годишно натрупване в Еврозоната е достигнало 0,9 на сто през януари след пет месеца на 
негативни стойности заради потиснатата конюнктура в резултат на ограниченията за бизнеса, въведени в борбата срещу 
COVID-19. Това отчете днес европейската статистическа агенция Евростат. 
Инфлацията бе минала в отрицателната зона от август и остана в нея до декември миналата година на равнища от минус 
0,1 на сто до минус 0,3 на сто, предизвиквайки опасения за състоянието на европейската икономика. 
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Инфлацията в Еврозоната е тласната нагоре най-вече от повишението на цените в Нидерландия, но и в Германия, където 
временното понижение на ДДС, за което бе решено през юни, за да се стимулира търсенето след първата вълна на COVID-
19, изтече на 1 април, припомня Франс прес. 
Това равнище на инфлацията обаче остава далече от целта, определена от Европейската централна банка за поскъпване 
на потребителските стоки и услуги с малко под 2 процента. 
Динамиката на потребителските стоки и услуги без цените на енергията, хранителните продукти и тютюневите изделия, 
които са по-нестабилни, отчита по-значително повишение през януари - плюс 1,4 на сто, информира БТА. 
 

 
 
√ Гърция изправена пред безпрецедентна демографска криза  
Гърция е изправена пред безпрецедентна демографска криза – през 2050 г. се очаква населението й да падне до 9 
милиона. Това сочат официалните данни на Националната статистическа служба (ELSTAT), цитирани от електронното 
издание на атинския ежедневник Protothema.  
За да бъде по-ясно очертан мащабът на катастрофата в перспектива, статистиците поясняват, че Гърция е загубила 
еквивалента на 3 града с големината на Ираклион през последното десетилетие (464 583 души), или 60% от населението 
на Солун, вторият по големина град в страната. През 2020 г. населението там е паднало с над 40 470 души, пише изданието, 
цитирано от Агенция "Фокус".  
Данните показват, че Гърция е една от страните с най-голям демографски проблем в Европейския съюз. Показателно за 
спешността на ситуацията е изявлението на заместник-председателя на Европейската комисия за демокрация и 
демография Дубравка Шуйка, която в интервю за вестник Ta Nea отбелязва, че Гърция е една от европейските страни, за 
които прогнозите предвиждат намаляване на населението. Представените данни не са изненадващи, тъй като Комисията 
класира Гърция в групата на страните, в които ще се наблюдават „големи намаления от 21% -27% от населението“, като 
изчислява, че през 2070 г. в Гърция ще живеят само 8,5 милиона души.  
Според официалните данни на ELSTAT населението на Гърция вече е намаляло - към 1 януари 2020 г. постоянното 
население се изчислява на 10 718 565 души (5 215 488 мъже и 5 503 077 жени). Година по-рано е било 10 724 599 
хора. Намалението е от порядъка на 0,06%, но това е ясен знак за тенденциите, тъй като съотношението между естествения 
прираст не е в състояние да поддържа населението на страната, посочва изданието. Според данните на ELSTAT нетната 
миграция се оценява на 34 439 души, което съответства на разликата между 129 459 входящи и 95 020 изходящи мигранти.  
През 2018 г. нетната миграция се изчислява на 16 440 души (119 489 входящи и 103 049 изходящи мигранти). Трябва да се 
отбележи, че данните за входящата имиграция включват и хора, които са били в страната на 1 януари 2020 г. поради 
бежанската криза.  
 
√ Марио Драги: Най-добрият човек за най-лошата работа  
Италианският президент Серджо Матарела връчи мандат за съставяне на ново правителство на бившия шеф на 
Европейската централна банка (ЕЦБ) Марио Драги. 73-годишният икономист ще се опита да формира технократски, 
неполитически кабинет, който да си осигури подкрепата на мнозинство в парламента. Задачата на Драги не е никак лесна 
и има много причини за скептицизъм, пише Фердинандо Джулиано за Блумбърг. 
Страната е насред здравна и икономическа криза. Да, това важи за повечето места по света в момента, но Италия е сред 
най-уязвимите членки на Европейския съюз, страдаща от нисък растеж и огромен държавен дълг. Политическите партии в 
парламента доказаха неспособността си да ръководят държавата във време на криза, а досегашният премиер Джузепе 
Конте не успя да поеме контрола в свои ръце. Драги е олицетворението на технократа, като предходните технократски 
кабинети не се славят с голям успех в Рим, тъй като рядко получават нужната парламентарна подкрепа, за да прокарат 
трайни и значими реформи. 
Въпреки всичко това, ако има един човек, който да извлече Италия от бездната, то това е Драги. Бившият президент на ЕЦБ 
има отлична репутация в управлението на кризи, предвождайки Италия и Еврозоната през едни от най-трудните годините 
в последните три десетилетия.   

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-02-03/mario-draghi-is-the-right-person-for-a-dirty-job-governing-italy?srnd=premium-europe
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В началото на 90-те години Драги, който по това време е генерален директор на италианското финансово министерство, 
изиграва ключова роля в преодоляването на кризата на валутния механизъм в Европа, спасява Италия от вероятен фалит 
и повежда мащабна програма за приватизация – всичко това, докато в страната тече корупционният скандал „Чисти ръце“. 
Около двадесет години по-късно той спасява еврото от потенциален колапс като казва на финансовите пазари, че 
Европейската централна банка ще направи „каквото е необходимо“, за да защити Еврозоната. По този начин той отхвърли 
традиционния консерватизъм на ЕЦБ, намери политическа подкрепа в Германия и може би най-важното - спечели 
доверието на инвеститорите, които спряха да залагат срещу единната валута без на централната банка да се наложи да 
закупи дори една държавна облигация. 
Тези епизоди от кариерата на Драги показват, че той притежава комбинация от качества, които другите италиански 
технократи нямат: дълбоко представа за проблемите на страната и на Еврозоната като цяло, политически опит и най-вече 
– кураж. Всичко това може да не е достатъчно за спасяването на Италия, но никъде няма да намерите по-квалифициран 
кандидат. 
Италианската криза е структурна, не циклична. Пандемията разкри провалите на правителствата в Западния свят, като Рим 
не беше изключение. Италия навлезе в една от най-тежките си кризи след Втората световна война с крайно неподготвена 
и разделена политическа класа. Подалият оставка премиер Джузепе Конте бе никому неизвестен без какъвто и да е било 
управленски опит преди да поеме ръководството на поредица нестабилни коалиции. 
Италианската икономика има остра нужда от промяна. Страната трябва да преустрои из основи своята бюрокрация,  да 
реформира съдебната система, да прекрати разточителните субсидии и да инвестира повече в инфраструктурата и 
образованието. Политическите партии в страната говорят за тези проблеми, но не предприемат никакви действия. Италия 
ще бъде най-големия получател на средства от европейския възстановителен фонд за 750 млрд. евро, но все още не е 
представила план за това как ще похарчи по-голямата част от тази сума. 
Като водещият италиански икономист, Драги познава много добре тези проблеми. Въпросът е дали той може да направи 
нещо по въпроса. Приемайки дадения му президента Серджо Матарела мандат за съставяне на правителство, Драги ще 
има задачата да осигури подкрепа за технократска администрация. 
Популисткото движение „Пет звезди“, което в момента има най-голямата парламентарна група в Италия, изглежда ще се 
противопостави на кабинет, воден от Драги. Лявоцентристката Демократическа партия, както и партията на бившия 
премиер Матео Ренци „Жива Италия", вероятно ще подкрепят правителството, което означава, че всичко зависи от 
партията на Матео Салвини „Лига“ и крайнодясната „Италиански братя“. Те ще трябва да решат дали да продължат с 
призивите си за предсрочни избори, или да подкрепят Драги. 
Предизвикателството, което представлява управлението на Италия, е още по-голямо. Матарела намекна, че иска изцяло 
технократска администрация. В крайна сметка обаче законите се приемат от парламента и един премиер не може да 
направи нищо, ако няма подкрепата на партиите в него. С наближаването на следващите парламентарни избори през 2023 
г. политиците ще започнат атакуват всяко правителство в опит да привлекат гласоподавателите на своя страна. Марио 
Монти, премиерът технократ, който ръководи Италия по време на кризата с държавния дълг, се радва на силна 
парламентарна подкрепа в началото на своя мандат, която обаче се срина в момента, в който той опита да прокара 
непопулярна реформа на пазара на труда. 
Драги е наясно с ограниченията на премиерския пост. Неговата кариера обаче представлява едно разчистване на 
бъркотията, която оставят след себе си провалили се политици. В името на Италия, трябва да се надяваме, че той ще 
повтори подвига си още веднъж. 
 
√ Еврото се разменя за 1,2005 долара 
Курсът на еврото спадна и се приближи плътно до прага от 1,20 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2005 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2017 долара и съответно 0,8322 евро за 
един долар. 
 
√ Петролът продължава да върви нагоре  
Петролът поскъпна в ранната търговия в четвъртък, след като страните от ОПЕК + демонстрираха, че се придържат към 
политиката си за намален добив, а запасите на суров петрол в САЩ паднаха до най-ниските си нива от месец март миналата 
година, предаде Ройтерс. 
Към 8:40 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,42 долара , или 0,72%, до 58,88 долара за барел, докато 
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,44 долара, или 0,79%, до 56,13 долара за барел. 
„Цените на суровия петрол вървят нагоре, след като Организацията на страните износители на петрол и нейните съюзници, 
начело с Русия, убеди енергийния пазар, че е решена да ускори ребалансирането на пазара“, коментира Едуард Моя от 
OANDA 
След среща в сряда ОПЕК+ удължи настоящата си политика за свиване на добива, което бе прието от анализаторите като 
знак, че износителките на петрол са доволни от настоящата ситуация на пазара. 
Документ, видян от Ройтерс, показва, че ОПЕК очаква съкратения добив да държи пазара в дефицит през 2021 г., макар че 
по-рано групата понижи прогнозата си за търсенето. 
За поскъпването на цените допринесе и доклада на Енергийната информационна администрация на САЩ (EIA), според 
който през последната седмица запасите от суров петрол в страната са паднали с 994 хил. барела до 475,7 млн. барела, 
което е най-ниското ниво от месец март насам. Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха спад с 446 хил. барела. 
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√ Оптимизъм на борсите в Европа  
Европейските акции поскъпнаха в ранната търговия в сряда, започвайки трета поредна сесия в зеления сектор, докато 
вниманието на инвеститорите остана фокусирано върху финансовите отчети за последното тримесечие. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 2,87 пункта, или 0,71%, до 408,79 пункта. Немският показател DAX отчете 
ръст от 93,73 пункта, или 0,68%, до 13 928,89 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 21 пункта, 
или 0,33%, до 6 537,85 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 18,83 пункта, или 0,34%, до 5 581,94 пункта. 
Италианският бенчмарк FTSE MIB скочи с 2,79% до 22 683,21 пункта, а доходността по 10-годишните италиански държавни 
ценни книжа достигна най-ниското си ниво от две седмици, след като президентът на Италия Президентът на Италия 
Серджо Матарела покани бившия шеф на Европейската централна банка (ЕЦБ) Марио Драги на разговори за съставяне на 
ново правителство след провала на преговорите  между партиите от управляващата коалиция. 
„Новината, че Драги е бил потърсен за съставянето на ново правителство в Италия се прие добре от инвеститорите, което 
не е изненада. Икономическият опит на драги и политическите му умения го поставят в чудесна позиция за повеждане на 
страната, която затъна в дълбока криза. Не ясно обаче дали Драги ще успее да сформира правителство на националното 
обединение“, казва Джак Алън-Рейнолдс от Capital Economics. 
Акциите на Siemens поскъпнаха с 1,38%, след като германският индустриален гигант повиши прогнозата си за печалбата и 
приходите за 2021 г. на фона на по-добите от очакваното резултати за първото фискално тримесечие. Компанията отчете 
нетна печалба от 1,5 млрд. евро за периода октомври-декември 2020 г. спрямо 1,1 млрд. евро година по-рано 
Книжата на шведският производител на камиони AB Volvo поскъпнаха с 0,75%, след като компанията отчете по-добра 
основна печалба за четвъртото тримесечие и повиши прогнозата за водещите си пазари. 
Акциите на Publicis Groupe SA скочиха с 2,70%, след като третата най-голяма рекламна компания в света отчете по-добри 
от очакваното данни за органичен растеж. 
Ръст на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения във вторник, удължавайки печалбите от 
предходната сесия, след като опасенията около волатилната търговия на GameStop от миналата седмица започнаха да 
отслабват, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 475,57 пункта, или 1,57%, до 30 687,48 пункта, записвайки най-доброто си 
еднодневно представяне от месец ноември нсам. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 напредна с 52,45 
пункта, или 1,39%, до 3 826,31 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 209,38 пункта, или 
1,56%, до 13 612,78 пункта, като от началото на седмицата стойността му е нараснала с над 4%. 
Двудневното рали на широкия пазар съвпада с резкия обрат на ситуацията с GameStop, чиито акции поевтиняха с 60% във 
вторник. От петък насам книжата на GameStop са изтрили над 70% от стойността си. 
 „Неизбежно, както при всяко технически задвижвано изтискване на късите продавачи, ракетният кораб на Reddit остана 
без гориво и сега пада обратно към земята“, коментира Макс Гокман от Pacific Life Fund Advisors. 
„След като видяха, че гравитацията все още работи и че фундаментите имат значение, другите пазарни участници отново 
се чувстват достатъчно комфортно, за да се върнат към търговията. Вероятно това е причината за ралито през тази 
седмица“, добави той. 
Други силно спекулативни инвестиции, на които заложиха потребителите от форума WallStreetBets в Reddit, също потънаха 
във вторник. Акциите на AMC Entertainment поевтиняха с 41,29%, докато фючърсите върху среброто се сринаха с над 10%, 
регистрирайки най-лошият си дневен резултат от август. 
Инвеститорите приеха тези резултати като знак, че спекулативната мания е започнала да отслабва, което е добре за пазара 
като цяло и за инвеститорското доверие. Миналата седмица беше най-лошата за Уолстрийт от октомври насам. 
Някои експерти продължават да вярват, че инициираната в Reddit търговска мания заслужава специално внимание, тъй 
като тя показа колективната мощ на инвеститорите на дребно. 
„Инвеститорите на дребно са сила, с която трябва да се съобразяваме“, каза Лорън Гудуин от New York Life Investments. 
„Смятам, че ще бъде добре инвеститорите да очакват от време на време да има други подобни скокове при скъсявани 
акции“, добави Гудуин.. “ 
Междувременно инвеститорите следят преговорите във Вашингтон за предложения от Джо Байдън пакет от икономически 
стимули в размер на 1,9 трлн. долара. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в сряда на 
фона на данните за активността в сектора на услугите в Китай. 
PMI индексът за активността в сектора на услугите на Китай, изготвян от Caixin/Markit, падна до 52 пункта през януари, след 
като през декември бе на ниво от 56,36 пункта.  Границата от 50 пункта разделя растежа от свиването. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 16,38 пункта, или 0,46%, до 3 517,31 пункта,  докато 
по-малкият измерител Shenzhen Composite отчете спад от 20,86 пункта, или 0,87%, до 2 380,79 пункта. Хонконгският индекс 
Hang Seng напредна с 58,76 пункта, или 0,2%, до 29 307,46 пункта. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 284,33 пункта, или 1%, до 28 646,5. 
Южнокорейският показател Kospi регистрира ръст от 32,87 пункта, или 1,06%, до 3 129,68 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 напредна с 32,87 пункта, или 1,06%, до 3 129,68 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX 
отчете ръст от 2,21 пункта, или 0,44%, до 502,51 пункта. BGBX40 се понижи с 0,05 пункта, или 0,04%, до 111,50 пункта. 
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BGTR30 напредна с 0,56 пункта, или 0,10%, до 541,10 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,17 пункта, или 0,12%, до 143,57 
пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Гърция пред нов пълен локдаун  
Заради настъпването на новите варианти на Covid-19 и увеличаването на новите случаи на заболели с коронавирус 
гръцките власти обмислят сериозно затягане на мерките, съобщава гръцкото новинарско издание in.gr. 
Напълно възможен сценарий е училищата отново да бъдат затворени и да преминат към онлайн обучение, както и да се 
затворят магазините, които не предлагат стоки от първа необходимост. Сред обсъжданите мерки е и в Атина вечерният 
час да започва в 18 часа, вместо в 21 часа, както е сега. 
Изданието отбелязва, че решаващи ще са данните за кривата на заболеваемост през следващите 48 часа. 
 
√ Жозеп Борел на посещение в Москва  
На двудневно посещение в Москва пристига върховният представител на ЕС за външна политика и сигурност Жозеп Борел. 
Случаят "Навални" се очаква да бъде основният акцент по време на визитата. Снощи, в туитър, Борел повтори позицията 
на ЕС по отношение на присъдата на най-яркия критик на президента Владимир Путин. Той написа, че тя е "неприемлива, 
политически мотивирана и противоречи на международните задължения на Русия в областта на човешките права". 
Срещата между Борел и министъра на външните работи на Русия - Сергей Лавров, е планирана за утре сутрин. Иранската 
ядрена сделка, пандемията и Украйна са сред другите теми, които ще се обсъждат в Москва. 
Междувременно група американски сенатори от двете партии внесоха законопроект в Конгреса с искане за налагане на 
санкции срещу Русия заради случая "Навални". 
 
√ Вашингтон: "Северен поток 2" и “Турски поток” застрашават трансатлантическата сигурност  
Държавният департамент на САЩ заяви, че газопроводът "Северен поток 2", който ще пренася природен газ от Русия до 
Германия през Балтийско море, подкопава трансатлантическата сигурност, предаде ДПА. 
"Северен поток 2" и втората линия на "Турски поток" са предназначени да засилят лоста на Русия за влияние над нашите 
съюзници и партньори и подкопават трансатлантическата сигурност", каза на брифинг говорителят на Държавния 
департамент Нед Прайс. 
Прайс заяви, че САЩ ще продължат да наблюдават изграждането на "Северен поток 2", който се смята за завършен на 
около 90 процента, и не изключи налагането на санкции. 
САЩ твърдят, че проектът ще подкопае енергийната сигурност на Европа, като направи Германия и други съюзници на САЩ 
свръхзависими от руските енергийни доставки. Поддръжници на проекта обвиняват Вашингтон, че се интересува 
единствено от това да продава своя втечнен природен газ на Европа. 
Газопроводът заобикаля Украйна, което лишава съседната на Русия страна от транзитните такси, които получава за 
транспортиране на руски газ до останалата част от Европа. 
САЩ санкционираха компании, участващи в проекта, но германският канцлер Ангела Меркел продължава да подкрепя 
изграждането на газопровода. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Социалните проблеми и решенията - министър Деница Сачева; 
- БСП по пътя към изборите. Кои са водачите? Гост - Стоян Мирчев; 
- Казусът „Навални" и дипломатическият отзук - коментар на Даниел Митов; 
- Можеше ли да се предотварти катастрофата в мъглата на АМ "Струма"? На живо от мястото на инцидента; 
- При какви мерки и условия учениците се връщат в училищата?; 
- Кой си купи от фалшивите китайски ваксини срещу COVID-19? Директно от Пекин; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Големите ученици се връщат отново в клас - какви мерки ще се спазват в училищата?; 
- Ексклузивно - за първи път говори майката на българина, загинал при взрива в Мадрид; 
- На кои лица заложи БСП в листите си за парламентарните избори - коментар на Кристиан Вигенин; 
- Нов ръст на заболелите от коронавирус - прибързано ли беше разхлабването на мерките. В студиото акад. 

Богдан Петрунов; 
- За първи път български актьор с номинация за „Златен глобус" - как Мария Бакалова ще се бори за наградата с 

Мишел Пфайфър и Кейт Хъдзън?; 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Вицепремиерът по демографската политика и министър на туризма Марияна Николова - от COVID изчезна 
населението на цял град с размера на Троян. И още - ще допускаме ли само имунизирани туристи в страната 
през лятото?; 

- 9-годишно дете е принудено да плаща кредита на убитата си майка. Защо застрахователят бави погасяването на 
заема?; 
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- Как скандалът с джиповете развихри нова политическа буря? И още - с кого напред БСП тръгва на избори - 
говори Александър Симов; 

- Терен за парти срещу 90 лв./час. Как луксозни апартаменти и зали за купони нарушават правилата на здравните 
власти? Проверка - в „На твоя страна"; 

- Напук на вируса: Как 99-годишна жена пребори COVID-19 у дома?; 
- На живо - големите ученици се връщат в клас. Как ще се избегне бум на заразата в училищата?; 
- Отново в червената зона: Защо броят на заразените тръгна нагоре и какво ни чака след разхлабването на 

мерките? Гост - математикът Петър Велков; 
- Колите, които цапат повече - да плащат повече. Обмислят солени глоби за автомобилите с облаци от дим зад тях; 
- Изкуство под натиск. Как Софийската опера и балет ще отговори на COVID предизвикателството през новата 

година? Какви представления ще види публиката? 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Влагат в имплант жива фабрика за ваксина срещу рак; 
в. Монитор - Часовете онлайн по-дълги, в клас ще са по-кратки; 
в. Монитор - Специални датчици ще сигнализират за срутища; 
в. Телеграф - COVID наду сметката в супера; 
в. Труд - Марешки предлага пари на избирателите; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Пенсионерът остава поне година на работа, за да прибави още 8,83 лв. към пенсията; 
в. 24 часа - ОЛАФ: 5 млн. лв. по-малко европари за България заради Миню Стайков; 
в. 24 часа - До юли ЕК решава дава ли защита на киселото ни мляко и сирене; 
в. 24 часа - 4,5 г. след скандала "Царските конюшни“ - двама невинни и много дела в различни съдилища; 
в. Монитор - НОИ преизчисли служебно пенсиите на над 260 000 работещи възрастни; 
в. Монитор - Четирима в болница след меле на магистрала "Струма"; 
в. Монитор - Удължават "60 на 40" до септември; 
в. Монитор - Затвор за нелегални химикали, тровещи пчелите; 
в. Телеграф - ГЕРБ с остра декларация в НС, Борисов за доклада на ОЛАФ: все някой му е виновен на това президентство; 
в. Телеграф - За началото на втория срок днес: 570 000 ученици щурмуват класните стаи; 
в. Телеграф - Пет области светнаха в червено; 
в. Труд - Мъжете с 23% по-висока пенсия от жените; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Д-р Христиана Бацелова епидемиолог в УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив: Ако има трета вълна, няма да е от раз, 
затова е важно мерките да се отпускат постепенно; 
в. Монитор - Гергана Николова, личен лекар: Имунизациите ще са по реда на обажданията, но най-вероятно ще 
започнем от хората над 65 г.; 
в. Телеграф - Арх. Кирил Стеков: Къщите у нас масово не са защитени от наводнения; 
в. Труд - Проф. Ивайло Знеполски пред "Труд": Демокрацията не е консумативно благо; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - На кого разчита Радев?; 
В. Монитор - Отговорността трябва да идва отвътре; 
в. Телеграф - Забраненото остана само на хартия; 
в. Труд - Тиктакащи финансови бомби. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 04 февруари 
София 

- От 09.00 ч. ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 09.00 часа в Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд" ще се проведе посещение на 

министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. 
- От 10.00 ч. в Гранитна зала в Министерския съвет ще се проведе брифинг във връзка с актуалната обстановка с 

разпространението на COVID-19. 
- От 10.00 ч. онлайн ще се проведе информационен ден по проект RIMA. 
- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на Камарата на архитектите в България на тема 

„Скандалните промени в Закона за устройство на територията". 
- От 11.00 ч. във „Фейсбук" или „YouTube" ще се проведе онлайн първата пресконференция по повод 25-ия 

Международен филмов фестивал „София филм фест 2021". 
- От 14.00 ч. в зала 132 на Народното събрание Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и 

парламентарна етика ще проведе заседание. 
- От 14.00 ч. в зала 3 на Народното събрание Комисията по околната среда и водите ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 356 на Народното събрание Комисията по регионална политика, благоустройство и местно 

самоуправление ще проведе заседание. 



 

22 

 

- От 14.30 ч. в зала 232 на Народното събрание Комисията по отбрана ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 248 на Народното събрание Комисията по културата и медиите ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 242 на Народното събрание Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и 

използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните 
съобщения ще проведе заседание. 

- От 15.30 ч. в зала 456 на Народното събрание Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата 
икономика и контрабандата ще проведе заседание. 

- От 15.00 ч. в заседателната зала на Биологическия факултет на Софийския университет (бул „Драган Цанков" № 8) 
ще бъде открит Учебен център по молекулярна генетика и функционална геномика. 

- От 16.00 до 19.00 ч. в УМБАЛ „Св. Иван Рилски" ще се проведат безплатни онлайн консултации по повод Световния 
ден на онкологичните заболявания. 

- От 18.30 ч. пред Съдебната палата ще се състои протест с искане за оставката на ВСС и главния прокурор. 
*** 
Бургас 

- От 10.00 часа в Спортна зала „Бойчо Брънзов" ще започне държавния личен шампионат по свободна и 
класическа борба при кадетите. 

- От 19.00 часа в Държавна опера - Бургас ще започне концерт с диригент Цанислав Петков и концертмайстор Ваня 
Златева. 

*** 
Българово 

- От 11.00 часа в града отец Захарий ще отслужи заупокойна молитва в памет на убитите православни християни по 
повод 143 години от Освобождението на Българово. 

- От 11.15 часа в града ще започне програма по повод 143 години от Освобождението на града, организирана от 
учениците от училище „Васил Левски" - с ръководител Марин Маринов, и деца от ЦДГ „Светулка". Предстои и 
рецитал на стихове от жители на Българово. 

- От 11.40 часа пред паметната плоча и костницата в двора на църквата в града ще бъдат поднесени цветя и венци 
по повод 143 години от Освобождението на Българово. 

*** 
Велико Търново 

- От 13.00 ч. в „Гербова зала" /314/ на Областната администрация ще се проведат консултации за определяне на 
състава на РИК-Велико Търново. 

- От 19.00 ч. в голямата зала на Великотърновския театър ще бъде представена операта „Прилепът". 
*** 
Видин 

- От 9.00 часа в РЗИ - Видин ще започне ваксинирането на педагогическия и непедагогическия персонал. 
- От 11.00 ч. в Конферентния център на Областната администрация ще се проведат консултации за определяне на 

състав на РИК-Видин. 
*** 
Добрич 

- От 14.00 ч. във фейсбук страницата на Младежки център-Добрич ще се проведе #YogaTribe „Въведение в света на 
йогата". 

- От 16.00 до 18.00 ч. в Художествената галерия ще бъде представено четвъртото издание на традиционната 
изложба „Ние и изкуството днес". 

*** 
Кюстендил 

- От 11.00 ч. в сградата на Областната администрация ще се състоят консултации за състава на РИК - Кюстендил. 
*** 
Пазарджик 

- От 11.30 ч. в заседателната зала на Областната администрация областният управител ще насрочи консултации за 
състава на РИК - Пазарджик. 

*** 
Шумен 

- От 10.00 ч. в заседателната зала на Областната администрация областният управител ще насрочи консултации за 
състава на РИК-Шумен. 

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

