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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

 
Bulgaria ON AIR 
 
√ До 10 дни стартира нова държавна мярка в подкрепа на бизнеса 
Тя ще е за фирмите с до 500 хил. лв. оборот годишно 
Нова мярка в подкрепа на бизнеса стартира до 10 дни. Държавата ще отпуска пари на малките предприятия с оборот до 
500 хил. лв. годишно. Това обяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев 
в предаването "Директно“ по Bulgaria ON AIR. 
Решението е взето след среща на АИКБ с министъра на икономиката Лъчезар Борисов. Държавната подкрепа ще бъде в 
размер на до 50 хил. лв. и ще бъде отпускана при доказан спад на продажбите от повече 20% за три месеца от 2020 година, 
обясни Велев. 
"Такава мярка беше подготвена през късната есен на миналата година, но беше отложена, тъй като парите се пренасочиха 
в подкрепа на бизнесите със затворени обекти при втората вълна“, коментира той. 
Общият бюджет на мярката е 78 млн. лв., които идват от Европейския фонд за възстановяване от последиците от кризата 
с коронавируса - React EU. 
Вижте повече във видеото. 

 
Nova News 
 
√ Добрин Иванов: Трябва да се прилага мярка 75 към 0 
"Не е възможно работодателят да принуди работника да се ваксинира. Задължение на работодателя е да създаде условия 
на всеки свой работник, който иска да се ваксинира, да може да го направи", това каза в предаването "Денят на живо с 
Наделина Анева" по NOVA NEWS Ваня Григорова, икономически съветник на президента на КТ "Подкрепа". 
Гостът констатира, обаче, че масова ваксинация в света не съществува, освен в Израел, а на останалите места, включително 
в Европа, това става бавно, което обезсмисля самия процес. 
Григорова е убедена, че няма и достатъчно информираност за ползите, рисковете и всички последици от ваксинирането.  
"Трябва да се обсъдят новите варианти на мерките, но вече се приемат такива, които се предлагаха от КТ "Подкрепа" от 
самото начало", категорична бе Ваня Григорова. 
"Не е законно работодателите да искат от работниците си да се ваксинират. Всеки сам трябва да реши дали ще се 
ваксинира, това не може да бъде условие за оставане на работа, това не е морално и не е възможно", съгласи се Добрин 
Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал. 
"В Европа работникът има защитени права, докато в САЩ има изключения, там се дава предимство на договаряне между 
работник и работодател", изрази мнението си той относно сравненията между европейския и американския модел. 
Той също смята, че капацитета на държавната администрация значително е намалял от началото на кризата, защото част 
от тях не работят, други работят онлайн. 
Иванов изрази мнение, че ваксинацията би била по-успешна, ако се разреши тя да може да се случва на работните места, 
като в много от големите предприятия има лекарски кабинети. 
Според него бизнесът е все по-притиснат и голяма част от него е на ръба на фалита. Той предложи да се прилага мярка 75 
към 0. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Дарик 
 
√ Може ли работодателят ни да ни задължи да се ваксинираме 
Не е възможно работодател да принуди работник да се ваксинира. Задължение на работодателя е да създаде условия на 
всеки свой работник, който иска да се ваксинира, да може да го направи. Това каза в предаването "Денят на живо с 
Наделина Анева" по NOVA NEWS Ваня Григорова, икономически съветник на президента на КТ "Подкрепа". 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/216753-do-10-dni-startira-nova-darzhavna-myarka-v-podkrepa-na-biznesa
https://nova.bg/news/view/2021/02/05/314529/%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2021/02/05/314529/%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
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Гостът констатира обаче, че масова ваксинация в света не съществува, освен в Израел, а на останалите места, включително 
в Европа, това става бавно, което обезсмисля самия процес. 
Григорова е убедена, че няма и достатъчно информираност за ползите, рисковете и всички последици от ваксинирането.  
"Трябва да се обсъдят новите варианти на мерките, но вече се приемат такива, които се предлагаха от КТ "Подкрепа" от 
самото начало", категорична бе Ваня Григорова. 
"Не е законно работодателите да искат от работниците си да се ваксинират. Всеки сам трябва да реши дали ще се 
ваксинира, това не може да бъде условие за оставане на работа, това не е морално и не е възможно", съгласи се Добрин 
Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал. 
"В Европа работникът има защитени права, докато в САЩ има изключения, там се дава предимство на договаряне между 
работник и работодател", изрази мнението си той относно сравненията между европейския и американския модел. 
Той също смята, че капацитета на държавната администрация значително е намалял от началото на кризата, защото част 
от тях не работят, други работят онлайн. 
Иванов изрази мнение, че ваксинацията би била по-успешна, ако се разреши тя да може да се случва на работните места. 
Като в много от големите предприятия има лекарски кабинети. 
Според него бизнесът е все по-притиснат, като голяма част от него е на ръба на фалита. Той предложи да се прилага мярка 
75 към 0. 
 
Novini.bg 
 
√ Могат ли работодателите да задължат служителите си да се ваксинират, за да останат на работа?  
Работодателят може да постави всякакви условия, въпросът е дали е законно или морално. Решението за ваксинацията е 
индивидуален акт и всеки сам трябва да реши какво е най-добро за неговото здраве, заяви Добрин Иванов - изп. директор 
на АИКБ в предаването „Денят на живо“ по Нова нюз. 
„В туризма се обсъждат подобни идеи, като рисков сектор. Ваксинацията е безплатна и доброволна и не може да е условие 
за заемане на работно място. Това не е морално и не е възможно“, подчерта той. 
„Работодателите да създадат условия, който иска да се ваксинира от работниците. Това би било улеснение. Това 
масово ваксиниране обаче се случва в много малко страни в света и ваксината, за съжаление, губи смисъла си, заяви 
Ваня Григорова от КТ „Подкрепа“. 
Хората в публичния сектор са поставени в по-голям риск, тъй като общуват с повече хора, заяви Иванов. 
„Има хора, които казват, че помощ до тях не достига вече шести месец. Това е проблем. За да може да вървят дейностите 
напред хората трябва да са на работните места, за да се случи това, те трябва да са ваксинирани“, обясни той. 
"Лично решение на всеки е дали да си постави ваксина. От друга страна, държавата трябва да се погрижи за по-добрата 
информираност на хората", подчерта Григорова. 
Иванов призна, че бизнесът е много притеснен от съобщенията за предстояща търета вълна на COVID-19. 
 
Fakti.bg 
 
√ До 10 дни стартира нова държавна мярка в подкрепа на бизнеса 
Подкрепата е за фирмите с до 500 хил. лв. оборот годишно 
Нoвa мяркa в пoдкрeпa нa бизнeca cтaртирa дo 10 дни. Държaвaтa щe oтпуcкa пaри нa мaлкитe прeдприятия c oбoрoт дo 
500 хил. лв. гoдишнo. Тoвa oбяви прeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия (AИКБ) Вacил Вeлeв 
в прeдaвaнeтo „Дирeктнo“ пo Bulgаriа ОN АIR. 
Рeшeниeтo e взeтo cлeд cрeщa нa AИКБ c миниcтърa нa икoнoмикaтa Лъчeзaр Бoриcoв. 
Държaвнaтa пoдкрeпa щe бъдe в рaзмeр нa дo 50 хил. лв. и щe бъдe oтпуcкaнa при дoкaзaн cпaд нa прoдaжбитe oт пoвeчe 
20% зa три мeceцa oт 2020 гoдинa, oбяcни Вeлeв. 
„Тaкaвa мяркa бeшe пoдгoтвeнa прeз къcнaтa eceн нa минaлaтa гoдинa, нo бeшe oтлoжeнa, тъй кaтo пaритe ce прeнacoчихa 
в пoдкрeпa нa бизнecитe cъc зaтвoрeни oбeкти при втoрaтa вълнa“, кoмeнтирa тoй. 
Oбщият бюджeт нa мяркaтa e 78 млн. лв., кoитo идвaт oт eврoпeйcкия фoнд зa възcтaнoвявaнe oт пocлeдицитe oт кризaтa 
c кoрoнaвируca - Rеасt ЕU. 
 
√ Дoбрин Ивaнoв: Рaбoтoдaтeлят мoжe дa пocтaви вcякaкви уcлoвия, въпрocът e дaли e зaкoннo или мoрaлнo 
Имa хoрa, кoитo кaзвaт, чe пoмoщ дo тях нe дocтигa вeчe шecти мeceц, зaяви изпълнитeлният дирeктoр нa AИКБ  
Рaбoтoдaтeлят мoжe дa пocтaви вcякaкви уcлoвия, въпрocът e дaли e зaкoннo или мoрaлнo. Рeшeниeтo зa вaкcинaциятa e 
индивидуaлeн aкт и вceки caм трябвa дa рeши кaквo e нaй-дoбрo зa нeгoвoтo здрaвe, зaяви Дoбрин Ивaнoв - изп. дирeктoр 
нa AИКБ в прeдaвaнeтo „Дeнят нa живo“ пo NОVА NЕWS, цитирaн oт nоvini.bg. 
„В туризмa ce oбcъждaт пoдoбни идeи, кaтo риcкoв ceктoр. Вaкcинaциятa e бeзплaтнa и дoбрoвoлнa и нe мoжe дa e уcлoвиe 
зa зaeмaнe нa рaбoтнo мяcтo. Тoвa нe e мoрaлнo и нe e възмoжнo“, пoдчeртa тoй. 
„Рaбoтoдaтeлитe дa cъздaдaт уcлoвия, кoйтo иcкa дa ce вaкcинирa oт рaбoтницитe. Тoвa би билo улecнeниe. Тoвa мacoвo 
вaкcинирaнe oбaчe ce cлучвa в мнoгo мaлкo cтрaни в cвeтa и вaкcинaтa, зa cъжaлeниe, губи cмиcълa cи, зaяви Вaня 
Григoрoвa oт КТ „Пoдкрeпa“. 
Хoрaтa в публичния ceктoр ca пocтaвeни в пo-гoлям риcк, тъй кaтo oбщувaт c пoвeчe хoрa, зaяви Ивaнoв. 
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„Имa хoрa, кoитo кaзвaт, чe пoмoщ дo тях нe дocтигa вeчe шecти мeceц. Тoвa e прoблeм. Зa дa мoжe дa вървят дeйнocтитe 
нaпрeд хoрaтa трябвa дa ca нa рaбoтнитe мecтa, зa дa ce cлучи тoвa, тe трябвa дa ca вaкcинирaни“, oбяcни тoй. 
"Личнo рeшeниe нa вceки e дaли дa cи пocтaви вaкcинa. Oт другa cтрaнa, държaвaтa трябвa дa ce пoгрижи зa пo-дoбрaтa 
инфoрмирaнocт нa хoрaтa", пoдчeртa Григoрoвa. 
Ивaнoв признa, чe бизнecът e мнoгo притecнeн oт cъoбщeниятa зa прeдcтoящa търeтa вълнa нa СОVID-19. 
 
БНТ 
 
√ Стартира кампания за насърчаване на бизнеса "Твоят избор има значение" 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в партньорство с Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, Българската търговско промишлена палата, Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камара и Българската национална телевизия 
обединяват усилия в инициативата "Твоят избор има значение". 
Пандемията, естествено, се отрази негативно на износа и вноса. В студиото на "Денят започва" д-р Бойко Таков, 
изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия обясни, че 
стартира кампанията "Твоят избор има значение", за да бъдат подпомогнати български компании и производители, които 
са претърпели вреди от пандемията при износа на тяхната продукция. 
"В тази кампания искаме да започне разговор в много различни посоки", каза д-р Таков. 
Радоствет Радев, председател на Българската стопанска камара, обясни, че реално няма стокова група, която да не е била 
засегната. Българската индустрия не е спряла да произвежда, на проблемът е бил в пазара - реализацията на 
произведеното. Според Радев в такива времена държавите могат ада защитят индустриите си, подкрепяйки ги по един 
публицистичен начин. 
"Аз вярвам, че в тази кампания ще можем да променим и отношението към българското производство", заяви Раев. 
Повече за кампанията вижте във видеото. 

 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 

 
БНР 
 
√ Започва регистрацията на партии и коалиции в ЦИК за изборите 
От 9.00 часа до 17.00 часа на 17-и февруари Централната избирателна комисия (ЦИК) ще приема документи за регистрация 
на партии и коалиции за участие в изборите за народни представители, насрочени за 4 април. 
Във вота може да участват партии и коалиции, регистрирани в ЦИК. Всяка партия може да се яви самостоятелно или в 
коалиция с други партии, а една партия може да бъде част само от една коалиция.  
При подаването на документите трябва да е внесен депозит от 2500 лева по банкова сметка в БНБ. В заявлението за 
регистрация на партия се посочва пълното или съкратеното наименование според съдебната ѝ регистрация и се заявява 
наименованието, под което ще бъде отпечатана в бюлетината. За коалициите се посочва пълното или съкратено 
наименование на коалицията според решението за образуването й. Представя се списък с имена, единният граждански 
номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партии или коалиция. Всеки 
избирател може да участва само в един списък.  
Отказите за регистрация от ЦИК се обжалват пред Върховния административен съд.  
 
√ Министърът на туризма на посещение в Търговище 
Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова ще посети област Търговище на 8 февруари – понеделник. 
В рамките на визитата ще бъдат проведени разговори с кмета на Общината д-р Дарин Димитров и представители на 
местния бизнес. 
Предвижда се да бъдат обсъдени актуалната ситуация пред туристическия бизнес и плановете за продължаване на зимния 
сезон. 
По време на визитата министър Николова заедно кмета и с проф. Николай Овчаров и ще посетят емблематични 
туристически обекти в региона. 
 
√ Лиляна Павлова представя резултатите на ЕИБ за 2020 година 
Вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Лиляна Павлова ще представи на пресконференция 
резултатите на банката за 2020 година в България. Основен приоритет на ЕИБ е борбата с климатичните промени. В онлайн 
събитие в края на миналата година Павлова заяви: 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/startira-kampaniya-za-nasarchavane-na-biznesa-tvoyat-izbor-ima-znachenie-1094541news.html
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"Ако следваме нашата пътна карта, вярвам, че ще можем да успеем заедно да превърнем Европа в първия въглеродно 
неутрален континент през 2050 година".  
Според Павлова "позеленяването" на Европа може да бъде осъществено чрез ключови инвестиции в редица сектори: 
"Наш приоритет безспорно е прилагането на европейската зелена сделка, като инвестираме в устойчив градски транспорт, 
социална инфраструктура, енергийна ефективност, иновации".  
Очаква се Лиляна Павлова да очертае най-важните мерки, които Европейската инвестиционна банка предприема в 
условията на пандемия, и да представи бъдещите приоритети на климатичната банка на Европа, както често се нарича 
институцията.  
 
√ МВФ подкрепи икономическия план на Байдън за 1,9 трилиона долара 
Управляващата директорка на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева подкрепи плана на стойност 1,9 трлн. 
долара на Джо Байдън за спасяване на икономиката на САЩ, тежко пострадала от пандемията, предаде АФП. 
Георгиева заяви на виртуална кръгла маса с журналисти, че предвид изключителната несигурност и тежкото положение за 
домакинствата и предприятията заради коронакризата, отпускането на 1,9 трилиона долара е уместно. 
Колосалната сума, предвидена за директни помощи за домакинствата, наред с други мерки, се натъква на опозицията на 
сенатори републиканци, които алармират за опасност от криза в сферата на публичните финанси, отбелязва БТА. 
Ние подкрепяме решимостта на президента Байдън да се концентрира върху отпускането на помощи и на средства за 
ваксини, тестове и здравни грижи, каза Георгиева. 
Вчера Байдън обеща да действа бързо, за да премине законодателството през Конгреса.  
 
√ Нов ръководител на мисията на МВФ за България  
Жан-Франсоа Дофен е назначен за ръководител на мисията на европейския департамент на Международния валутен фонд 
(МВФ) за България от 1 февруари 2021 година, съобщиха от фонда. 
Промяната се налага, тъй като досегашният ръководител Джейу Лий е назначен за началник на звеното за бързо развиващи 
се икономики на европейския департамент. 
Дофен в момента е ръководител и на мисията за Унгария. 
 
Investor.bg  
 
√ С 3,5 млн. лв. финансират проекти за заетост на хора с увреждания 
Работодатели могат да получат до 10 000 лв. за осигуряване на работни места за лица с трайни увреждания в 
трудоспособна възраст 
С 3,5 млн. лв. ще се финансират проекти на работодатели за разкриване на нови работни места и подобряване на условията 
на труд за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст през 2021 г. Средствата се осигуряват по Националната 
програма за заетост на хора с увреждания, съобщават от Министерството на труда и социалната политика. 
Работодателите могат да получат до 10 000 лв. за осигуряване на достъп до действащи или нови работни места за лица с 
трайни увреждания в трудоспособна възраст. Със същата сума ще се финансират предложения за приспособяване на 
съществуващи работни места и за оборудване на нови работни места за хора трайни увреждания в трудоспособна възраст. 
За квалификация и преквалификация на един работник с увреждане работодателите могат да получат до 1000 лв. 
Кандидатите могат да подадат документи в Агенцията за хората с увреждания (АХУ) до 15 април.  
По друг проект ще се осигуряват до 20 000 лв. за реализиране на проекти на хора с увреждания, които искат да започнат 
самостоятелен бизнес. С тези средства те ще могат да финансират инвестиционните си разходи, строително-ремонтни 
работи, оборудването на работните места, обучението на персонала и собственика и покриването на стартовия капитал. 
Кандидатите трябва да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да не участват като собственици или съдружници в 
друга фирма. Проектни предложения трябва да бъдат изпратени до 25 февруари в Агенцията за хората с увреждания. 
Агенцията ще финансира и проекти на предприятия със социална и стопанска насоченост, чиято цел е да подобрят 
условията на труд. Техният фокус трябва да бъде върху технологично обновяване на оборудването, въвеждането на нови 
технологии и разкриването на нови работни места. Тези със социална насоченост могат да получат до 40 000 лв., като 
крайният срок за подаване на предложенията е 19 март. За проекти със стопанска насоченост се кандидатства до 29 март, 
а максималният размер на субсидията е 80 000 лв. 
 
√ Депутатите разшириха съществено правомощията на КЗК 
Намаляване на санкциите за участник в картел при съдействие от негова страна, предвиждат законови промени, 
приети на първо четене 
Законови поправките предвиждат съществено разширяване на правомощията на Комисията за защита на конкуренцията 
(КЗК). 
Участник в картел, който ефективно съдейства за разкриване на картелно споразумение, ще може да се освобождава от 
санкции или ще търпи занижени глоби. Това реши на първо четене Народното събрание с гласувани промени в Закона за 
защита на конкуренцията (ЗЗК), предава БНР. 
Управляващите предложиха разширяване на правомощията на Комисията за защита на конкуренцията с предложения в 
края на миналата година. 

https://bnr.bg/post/101417255/kongresat-na-sasht-odobri-budjeta-propravaiki-pata-za-covid-pomoshtta-na-baidan-za-19-trln-dolara
https://bnr.bg/post/101417255/kongresat-na-sasht-odobri-budjeta-propravaiki-pata-za-covid-pomoshtta-na-baidan-za-19-trln-dolara
https://bnr.bg/post/101417255/kongresat-na-sasht-odobri-budjeta-propravaiki-pata-za-covid-pomoshtta-na-baidan-za-19-trln-dolara
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/predlagat-syshtestveno-razshiriavane-na-pravomoshtiiata-na-kzk-318504/
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Според одобрените от депутатите поправки антимонополната комисия ще има право за разследване и взимане на 
решение, включително осигуряване на достъп до всяка информация, която касае проверяваната фирма. Въвеждат се и 
внезапни проверки на купувачи на храни и селскостопанки продукти при съмнение за нелоялна търговска практика.  
Левицата изрази редица несъгласия с предложените от правителството промени. Според социалиста Тодор Байчев 
автономният орган се натоварва с несвойствени задачи. 
Валентин Николов от ГЕРБ защити промените, като посочи, че правомощията на Комисията за защита на конкуренцията се 
увеличават, за да се повиши регулацията на пазара. "Трябва да помогнем на Комисията да събира съответните 
доказателства, за да може именно такива практики да бъдат изкоренявани от България", мотивира поправките той. 
Контролът по законосъобразността на актовете на КЗК се възлага на Административен съд София-област. 
 
√ Източна Европа обръща гръб на Китай за срещата на върха 
Румъния и балтийските страни възнамеряват да участват само с представители на по-ниски нива  
Планираната за вторник среща на върха на 17 страни от Централна и Източна Европа с Китай може да се превърне в 
сериозен удар по имиджа на Пекин. Както научи от дипломатически кръгове Handelsblatt, Румъния и балтийските страни 
възнамеряват да участват само с представители на по-ниски нива. А при това тази година се очаква участие да вземе и 
държавният и партиен глава на Китай Си Дзинпин. 
Пекин учреди формата 17+1, за да увеличи влиянието си върху страни като Полша, Чехия, Унгария, Сърбия и Гърция, като 
същевременно заобиколи ЕС. Последната среща в този формат се състоя през пролетта на 2019 г. в Дубровник, Хърватия. 
Срещата на върха, планирана за пролетта на 2020 г., бе отложена поради коронакризата. 
Въпреки китайското участие от най-висок пост  интересът на няколко държави към видеосрещата във вторник е нисък. 
Както Handelsblatt научи от дипломатическите кръгове, през последните дни Пекин трескаво се е опитал да убеди 
балтийските държави и Полша да изпратят високопоставени представители. 
На въпрос на Politico Литва и Естония поясняват, че нито техният президент, нито премиерът им ще присъстват на срещата. 
Литва дори остави отворен въпросът дали изобщо ще приеме поканата на Китай за участие. Според информация на 
Handelsblatt от дипломатически кръгове Румъния също все още обмисля дали да участва. 
За Китай колебливото негативно отношение на страните е оскърбление. Но Пекин многократно бе разочаровал 
балтийските държави и други от 17-те държави като Полша през последните няколко месеца и мнозина вече не виждат 
никакво предимство за формата. 
Срещата на върха все още не е официално обявена 
Обещанията на Китай за инфраструктурни проекти например първоначално бяха големи, но в крайна сметка Пекин не ги 
изпълни. Освен това този път срещата на върха ще има чисто политически, а не икономически характер, което също се 
критикува от много държави. 
Поради нееднозначните мнения срещата на върха все още не е обявена официално - въпреки че форматът 17 + 1 е 
престижен проект за Китай. До момента само Унгария и Сърбия са приели официално покана. 
Унгария отдавна е привлечена от Китай. Премиерът Виктор Орбан принуди властите да дадат спешно одобрение  на 
китайската ваксина на Sinovac в края на януари; лекарството не е одобрено в останалата част на Европа. А този ход се 
очаква да увеличи доверието в противоречивата ваксина. 
Полският президент Анджей Дуда също официално потвърди присъствието си. Малко преди това Полша подписа 
споразумение за износ на селскостопански продукти за Китай. 
 
В. Труд 
 
√ Деница Сачева: В края на март ще можем да подпомогнем около 392 000 пенсионери  
Разширяват обхвата на мярката 80 на 20 заради COVID кризата. Това обяви пред Нова тв социалният министър Деница 
Сачева. В началото на април правителството ще обяви и новите сектори, които ще могат да кандидатстват за финансова 
подкрепа. До момента са включени хотели, ресторанти, транспорт и туризъм. 
Пенсионерите с най-ниски доходи също ще бъдат подпомогнати заради пандемията. "Вероятно още в края на март ще 
можем да подпомогнем около 392 000 пенсионери с тези 120 лева, които обещахме миналата година за хранителни 
продукти. Така че една голяма група хора ще се чувства директно подкрепена. Това, освен онези 50 лв., които ще 
получават", обясни министърът. 
Тя подчерта, че мярката ще важи за хора, които взимат пенсия от 300,01 лв. до 369 лв., колкото е линията на бедност. 
 
√ Търговци лъжат с български розови домати 
Предлагат турски и гръцки за наши 
Няма родно производство, заяви председателят на ДКСБТ Владимир Иванов 
Краставиците поскъпнаха с 19% за седмица 
Търговци заблуждават потребителите, че предлагат български розови домати на пазара. Стоката върви между 3 и 5 лева 
килограма. В момента на пазара няма български розов домат. Нашето производство ще излезе най-рано от 1 март, 
коментира пред “Труд” председателят на Държавната комисия за стокови борси и тържища Владимир Иванов. По думите 
му розовият домат, който се предлага по борсите, е от Турция и Гърция. 
На тържищата се предлага гръцки червен домат на цена от 1,60-1,80 лева за килограм, който е с добро качество, обясни 
Иванов. Тази година цената на доматите е по-ниска спрямо миналата. През последната седмица обаче цените на 
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зеленчуците вървят нагоре. Причината е краят на сезона за оранжериите и намаляващите количества, обясни експертът. 
Според него драстичното повишение на цените в Турция през последните седмици не се е отразило на цените, на които 
стоката влиза у нас. Причината - пазарът е много конкурентен и ако турските търговци вдигнат цената, веднага започваме 
да внасяме от Гърция, каза Иванов. 
Най-голямо е поскъпването през последната седмица при краставиците - с 19 на сто, а при доматите увеличението е с 11%. 
От 15 януари до началото на март цените на краставиците традиционно вървят на горе и се движат между 2-3 лева за кг на 
едро. Хубавата краставица е над 3 лева, категоричен беше председателят на комисията. Българите предпочитат родното 
производство и дават 4 лева за кг, вместо турската, която струва 2,50 лв. за кг. Прогнозата на експерта е, че пазарът ще се 
съживи, ако търсенето тръгне нагоре. Това може да стане, ако отворят ресторантите, допълни той. 
 
√ Британски учени: Трябва да живеем с коронавируса така, както живеем с грипа 
Измина една година, откакто пандемията Covid-19 напълно промени начина на живот на обществото, пише испанското 
издание ABC. В същото време хората започнаха да страдат от така наречената „пандемична умора“, която според СЗО се 
характеризира с чувство на умора и отслабваща готовност на населението да следва правилата, предназначени да 
предотвратят по-нататъшното разпространение на вируса. Истината обаче е, че хората ще трябва да преодолеят тази умора 
и да бъдат търпеливи, тъй като това няма да приключи скоро. 
В това вярват много учени, включително д-р Евън Харисън, директор на науката за данни в британския консорциум за 
изследване на генома на COVID-19 (COG-UK), който включва четири британски агенции за обществено здраве, както и 
института Senger и 12 академични институции. 
В рамките на този консорциум стотици учени работят върху секвенирането на генома на новия коронавирус, се обяснява 
статията. Харисън, макар и далеч от това да е песимист, се надява, че хората могат да съжителстват с COVID-19, точно както 
те съжителстват с грипа. 
„Ние сме в ситуация, в която трябва да живеем с този вирус по същия начин, по който живеем с грипа. Трябва да приемем, 
че това е дългосрочен проблем“, каза Харисън във виртуален разговор с чуждестранната преса, в който бяха включени и 
трима негови колеги. 
Положителната страна за Харисън е, че „ваксините са ефективни“ и че в момента консорциумът прави много важна работа 
за откриване на „потенциално опасни“ вирусни мутации сред 20 000 проби, събирани в страната всяка седмица, съобщава 
ABC. 
 
БНТ 
 
√ Вицепремиерът Марияна Николова посети Мелник и Роженския манастир  
Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова посети Мелник и едни от най-известните 
забележителности в района – Роженския манастир и храма на Преподобна Стойна „Св. Георги“. 
Въпреки че е най-малкият град в България, Мелник определено има с какво да привлича туристи, заяви министър Николова 
по време на обиколката си в града. 
Мелник притежава невероятни културно-исторически, археологически и архитектурно-художествени обекти, които правят 
очарованието му още по-голямо, а в съчетание с прочутото мелнишко вино гостите могат да допълнят своето изживяване, 
уточни вицепремиерът. 
По думите ѝ, именно това е една от основните цели на Министерството на туризма – развитието на различните видове 
нишови туристически продукти. 
Вицепремиерът разгледа и Роженския манастир „Свето Рождество Богородично”, който един от най-старите 
средновековни манастири в Пирин планина и се намира само на няколко километра от Мелник и в непосредствена близост 
до известните Мелнишки пирамиди. Историята на светата обител започва около XIII век и в него се намира чудотворната 
икона „Света Богородица Портаитиса”. 
Министър Николова подчерта значението на религиозния и поклонническия туризъм за утвърждаване на страната като 
привлекателна дестинация за четири сезона, което е и акцент в рекламната и маркетингова политика на министерството. 
Визитата на министър Николова продължи към село Златолист, сгушено в Санданско-Петричката котловина. Главната 
атракция там е църквата „Свети Георги”, построена през 1857 г. В началото на ХХ век в черквата живяла пророчицата 
Преподобна Стойна, известна със своите предсказания. И до днес хора от цялата страна посещават храма, за да отправят 
своите желания към Преподобна Стойна. 
 
√ Марио Драги със сериозни шансове да състави кабинет  
Очаква се днес Марио Драги да представи политическите си приоритети и да обяви имена на потенциалните министри от 
кабинета си. 
Бившият директор на Европейската централна банка Марио Драги е натоварен от президента Серджо Матарела да състави 
правителство на националното единство, което да изведе Италия от политическата криза, след оставката на Джузепе 
Конте. Шансовете на Драги се увеличиха, след като стана ясно, че двете най-големи партии в парламента Северна Лига и 
"Пет звезди" са го подкрепили. Като от "Пет звезди" са поставили определени условия в замяна на подкрепата си. 
Освен от политическата, Марио Драги ще трябва да изведе Италия и от тежката икономическа криза, настъпила заради 
пандемията. За това ще разчита на репутацията си на човека, спасил от колапс еврозоната през 2012 година. 
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√ Турция е изнесла за България маски за 5,3 млн. долара  
Износът на еднократни медицински маски и одеколон от Турция през 2020 г. е нараснал 21,6 пъти в сравнения с 2019 г. 
до 244,9 милиона долара, предаде Анадолската агенция. 
През миналата година Турция е експортирала еднократни предпазни маски в 135 страни по света, а одеколон – в 116. 
Износът на медицинските маски е скочил 123 пъти, достигайки рекордната сума от 216,7 милиона долара. 
България е в списъка със страни, които са внесли най-много маски от нашите югоизточни комшии. Ние се нареждаме на 
11 място с внос на стойност 5,3 милиона долара. 
Най-голямо е търсенето на турски медицински маски в Германия, където е изнесена продукция за 31,4 млн. долара. След 
нея са Франция с внос за 25 млн. долара, Либия – 13,9 млн. долара, Китай – 13,8 млн. долара и Румъния – 12,1 млн. долара. 
Износът на одеколон от Турция е нараснал до 28,2 млн. долара. През 2019 г. този показател е бил 9,1 млн. долара. Отново 
най-големият пазар е Германия. 
 
√ Бърнабич: "Балкански поток" ще допринесе за икономическото развитие на Сърбия  
Газопроводът "Балкански поток" ще допринесе за икономическото развитие на Сърбия и ще увеличи инвестиционния ѝ 
потенциал. Това заяви премиерът на Сърбия Ана Бърнабич в речта си по случай 100 дни от работата на правителството. 
С откриването на тръбопровода страната получи още един източник на газ, което дава много по-голяма енергийна 
сигурност, каза още тя. 
Газопроводът пряко и косвено ще допринесе за по-нататъшното икономическо развитие на страната, благодарение на 
голямото количество газ за промишленото развитие и вътрешните и външните инвестиции. В допълнение към това Сърбия 
става транзитна държава и ще получава приходи от транзита на газ, подчерта Бърнабич. 
Президентът Александър Вучич откри на 1 януари "Балкански поток" в Сърбия, където започна да постъпва газ от Русия. 
По думите му, цената му ще бъде 155 долара за 1 000 куб. м газ. По-рано за същия обем Белград плащаше 240 долара. 
 
Сега 
 
√ Кабинетът обявява абсурдно високи разходи за закупуване на ваксини 
Правителството побърза да отпусне 300 млн. лв. при много по-ниска обща сметка за момента 
Правителството обявява абсурдно високи разходи за закупуване на ваксини на фона на реално заявените количества към 
производителите и изтеклите цени, договорени от ЕК. От края на годината кабинетът се хвали, че е отпуснал 300-305 млн. 
лв. за закупуването на ваксини. Проверка на "Сега" показа, че общата сметка е доста по-ниска, като правителството за 
пореден път е бързало да осигури суми, ползвайки буфери в разходната част на бюджет 2020.  
Още в края на годината правителството обяви, че отпуска за закупуване на ваксини 300 млн. лв. На 26 декември здравният 
министър Костадин Ангелов обяви, че по това перо дотук са отпуснати 180 млн. лв., а на 30 декември правителството даде 
още 125 млн. лв. В началото на януари Ангелов отново обяви, че отпуснатите пари за ваксини вече са 300-305 млн. лв. 
В същото време на фона на обявените до момента количества от МЗ общата сметка за разходите излиза много по-ниска. 
България в момента има заявени количества от 5 производители ("Пфайзер/БиоНТех", "АстраЗенека", "Кюървак", 
"Джонсън и Джонсън" и "Модерна"), като възнамерява да поръча и от "Санофи" - след приключване на клиничното 
проучване на фаза 2 и от британската компания "Новавакс" - с която още няма договор на европейско ниво. Сметките на 
база на изтеклите от Белгия цени по договорите на ЕК, които комисията нито потвърди, нито опроверга, показват, че 
разходите на България по тези 5 договора би следвало да са много по-малки. Ако приемем изтеклите цени за меродавни, 
за тези 5 договора България би следвало да има общ разход от 101 137 930,7 лв., без да взимаме предвид втората 
извънредна поръчка към "Пфайзер/БиоНТех". Те бе направена на 13 януари за допълнителни 2,9 млн. дози, за която към 
момента на обявяване на общите разходи от 300 млн. лв. за нея не се знаеше. Дори да добавим и тази сума, сметката 
достига  169 170 163 лв. - отново доста под обявеното от правителството. 
300-те милиона лв. не се достигат  с включване на евентуалните дози от "Санофи" и "Новавакс", макар числата с тях вече 
да се доближават. Всъщност ваксината на "Санофи", която много се забави заради недобри резултати при по-възрастното 
население, е продуктът, от който България е планирала евентуално да поръча най-много дози - 4 650 000. Това е със 150 
000 дози повече от ваксината на "АстраЗенека". От "Санофи" наскоро обявиха, че работят по оптимизиране на двете 
ваксини, които разработват, и смятат да започнат ново клинично проучване във фаза 2 от февруари, но заради очакваното 
забавяне на ваксината компанията реши да сключи договор с "БиоНТех/Пфайзер" и да започне да произвежда тяхната 
ваксина от средата на годината. Очаква се заводът на "Санофи" във Франкфурт да произведе 125 млн. дози от ваксината 
на "БиоНТех/Пфайзер", предназначени за европейския пазар.  
Не е ясно кога ще има договор на общоевропейско ниво с британската "Новавакс", която преди дни обяви добри резултати 
за ефикасността при проведените във Великобритания клинични проучвания във фаза 3 - 89,3%. Това е поредната 
компания, за която ЕК получава остри критики, че действа мудно. Съюзът едва през декември приключи проучвателните 
разговори с нея, договор още няма. От тази ваксина България е заложила 1 550 000 бройки. Постигнатата цена от 
производителя във Великобритания е 16 долара.  
На въпроси на "Сега" на какво се дължат разминаванията в обявените от кабинета числа за разходите за ваксини и по-
ниските калкулации на база цени и количества от МЗ на практика потвърдиха, че заделените средства са повече. 
"Ваксините се заплащат след доставката им, при спазване на условията, определени в  договорите между ЕК и 
производителите на ваксини. Българската държава ще осигури заплащане на всички поръчани и доставени дози ваксини. 
Разпределението на средствата е на база месечните доставки на съответните количества. На този етап е определен общ 
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прогнозен разход с индикативна стойност,  в случай че всички дози ваксини постъпят едновременно и следва да се 
заплатят веднага", коментираха от МЗ. 
Справка на "Сега" в информационната система на правителството показва, че средствата за ваксините, отпуснати през 2020 
г., са осигурени за сметка на разместване на разходи и трансфери по централния бюджет. Това са така наречените буфери, 
които кабинетът лесно преразпределя без санкция на Народното събрание. 
 
√ Банките отчетоха месечна загуба през декември 
Финансовите институции заделят повече провизии в очакване на ръст на необслужваните кредити 
Печалбата на банковата система за 2020 г. възлезе на 815 млн. лв., което е едва 49% от финансовия резултат, отчетен за 
2019 г. Нещо повече, в края на ноември данните на БНБ показваха, че банковата печалба е по-висока - 866 млн. лв. 
Следователно през последния месец на изминалата година банките като цяло са отчели месечна загуба - за първи път от 
много години. 
На какво се дължи отрицателният финансов резултат на банките през декември? Рекордно ниските лихви по 
заемите, които се запазиха такива почти през цялата изминала година, безспорно намаляват приходите от основната 
дейност на банките. Дори и увеличаващите се такси трудно компенсират намалелите постъпления от лихви по кредитите. 
Това става все по-трудно, след като европейският регламент за преводите в рамките на ЕС оряза значително възможността 
банките у нас да надуват таксите за евровите трансакции. Вече цяла година те са приравнени на цената на преводите в 
левове на вътрешния пазар, от което по признание на самите банки те са загубили около 100 млн. лв. приходи. 
Нетните приходи от лихви през 2020 г. са в размер на 2,65 млрд. лв. - с около 100 млн. лв. по-ниски от преди година. А от 
такси и комисиони трезорите са събрали нетно 1,039 млрд. лв. при 1,106 млрд. лв. през 2019 г.  
По-сериозната причина за отчетената загуба през декември, както и за сериозния спад на печалбата за цялата 2020 
г., са значително по-големите разходи за провизиране за евентуални бъдещи кредити. Направените разходите за 
обезценка на кредити за цялата 2020 г. са в размер на 876 млн. лв., посочва БНБ. Сумата е двойно по-голяма от тази през 
2019 г. - тогава разходите за обезценка бяха 431 млн. лв. Само през декември 2020 г. банките са заделили 44 млн. лв. за 
провизиране на лоши кредити.  
В същото време статистиката на БНБ показва, че делът на лошите кредити в банковата система реално не се увеличава, а 
намалява, въпреки трусовете, които пандемията причинява в редица сектори в страната. Това може да се обясни с 
въведения през пролетта мораториум върху част от кредитите, при който банките разсрочиха 9 млрд. лв. първоначално за 
6-месечен срок, а след това той бе удължен на 9 месеца. 
Заделените по-големи разходи за обезценка на кредити през миналата година показват, че банките са изключително 
предпазливи и очакват след изтичането на мораториума, делът на лошите заеми значително да се повиши. Правейки по-
големи разходи за покриване на необслужвани кредити, те се опитват да минимизират загуби от увеличаване на броя на 
тези кредити". Около 20% от разсрочените заеми ще останат несъбираеми след мораториума", прогнозира председателят 
на Асоциацията на банките в България Петър Андронов. Прогнозата обаче бе направена преди втория локдаун, а ако има 
и трета COVID-вълна с поредно затваряне на някои сектори, този процент ще набъбне повече. 
За периода на пандемията необслужваните кредити на граждани и фирми в банките са намалели с общо 289,1 млн. лева 
или с над 4.9% - от 5875,71 млн. лева през март 2020-а, до 5586,61 млн. лева в края на годината, показва анализ на news.bg, 
направен на база на статистиката на БНБ. Като се има предвид, че кредитите за този период са нараснали с 2,369 млрд. 
лева (3.85%) от 61,554 млрд. а 63,923 млрд. лева, делът на необслужваните кредити в тях се е свил от 9,55% на 8,74%. 
Независимо от спада, по този показател България остава на опашката в Банковия съюз. 
ЛИХВИ 
Лиxвeнитe пpoцeнти пo нoвooтпycнaтитe ĸpeдити пpeз 2021 г. щe ce пoвишaт зapaди oчaĸвaния cĸoĸ нa нeoбcлyжвaнитe 
зaeми в бaнĸoвитe пopтфeйли. Toвa пpoгнoзиpa БHБ в пocлeдния cи тpимeceчeн дoĸлaд, ĸaтo ce бaзиpa нa пpeдcтoящoтo 
изтичaнe нa мяpĸaтa зa oтcpoчвaнe нa плaщaниятa пo бaнĸoвитe зaeми. Ocвeн pъcт нa лиxвитe, цeнтpaлнaтa бaнĸa oчaĸвa 
дa бъдaт зaтeгнaти и ycлoвиятa зa oтпycĸaнe нa ĸpeдити. 
B peзyлтaт нa пo-cтpoгитe изиcĸвaния, yвeличeния paзxoд зa зaeмитe и изтичaнeтo нa чacтния мopaтopиyм, БHБ oчaĸвa пpeз 
2021 г. също така зaбaвянe нa ĸpeдитния pacтeж. C пocтeпeннoтo възcтaнoвявaнe нa чacтнoтo пoтpeблeниe и инвecтициитe 
бaнĸaтa oчaĸвa тeмпът нa нapacтвaнe нa ĸpeдититe зa фиpми и дoмaĸинcтвa дa ce ycĸopи oтнoвo пpeз 2022 г. 
 
√ Търговци бягат от моловете, но наемите не падат  
Заради ограниченията да работят и намалените обороти все повече търговци и ресторантьори освобождават помещения 
в молове и на оживени улици в градовете. В София делът на свободните площи в търговските центрове през втората 
половина на 2020 г. е около 8-9% при 5% година по-рано, информира консултантската компания Cushman & Wakefield 
Forton. След приключването на втория локдаун се очаква процентът на освободените търговски площи в столицата да е 
по-голям.  
В същото време се наблюдава огромен спад на новооткрити магазини. През 2020 г. в търговски центрове са били заети 38 
600 кв. м нови площи, което е 57% по-малко спрямо предходната година.  
Понижение на наемите в моловете и на големите търговски улици след втория локдаун обаче почти не се наблюдава. 
"След слабото си понижение към средата на годината офертните наеми в моловете са стабилни през последните месеци", 
посочват от Cushman & Wakefield Forton. 

https://news.bg/economics/v-pandemiyata-neobsluzhvanite-krediti-sa-se-svili-s-do-5-59-mlrd-leva.html
https://news.bg/economics/v-pandemiyata-neobsluzhvanite-krediti-sa-se-svili-s-do-5-59-mlrd-leva.html
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На главните търговски улици в София исканите цени за първокласна площ са колкото през лятото - 36 евро/кв.м и 50-55 
евро/кв.м на бул. „Витоша“. Все пак през първата половина на 2020 г. имаше около 10% намаление на наемите. Сега някои 
търговци получават временни отстъпки от наемодателите. 
„Вторият локдаун през декември спря експанзията на част от наемателите и отложи отварянето на вече планирани, 
напълно оборудвани и заредени обекти. Същевременно нарастващият брой овакантени помещения представлява 
възможност за някои търговци да разширят присъствието си на локации, които не са били достъпни допреди година. Вече 
наблюдаваме редица подобни случаи”, казва Иван Граматиков, мениджър „Търговски площи“ в Cushman & Wakefield 
Forton. 
Той посочва, че не всички търговци са засегнати от пандемията. Сред най-пострадалите са заведенията, търговците на 
аксесоари за пътуване, официални облекла и всичко свързано с работата в офис. Почти без отражение са бързооборотните 
вериги, магазините за спортни стоки и за стоки за дома.   
За разлика от моловете ритейл парковете се радват на растяща популярност в София и големите областни градове. Става 
дума за пространства, в които има два или три големи магазина за техника, мебели, строителни материали или хранителни 
стоки с общ паркинг и множество по-малки търговски обекти. Само за последните няколко месеца три средноголеми 
проекта отвориха в Шумен, Ямбол и Дупница, а други са процес на развитие или планиране. С тези откривания общият 
обем на ритейл парковете в цялата страна достига 184 800 кв. м. Този формат е предпочитан от магазините за 
бързооборотни стоки и от дисканут веригите като начин за експанзия извън големите градове. 
Наемите в ритейл парковете остават без промяна – в София те са между 8 и 10 евро на кв. м, докато в останалите градове 
варират между 7 и 9 евро на кв. м. 
 
√ Износът на Великобритания се е сринал с над 60% след Брекзит  
Обемът на износа през британски пристанища за ЕС е намалял със 68% през първия месец след Брекзит в сравнение с 
януари миналата година. Това съобщава “Обзървър", цитиран от БНР. 
Даните за драматичния спад на товарните превози чрез фериботи или през тунела под Ламанша са на Асоциацията на 
пътните превозвачи. В писмо до вицепремиера Майкъл Гоув асоциацията припомня, че постоянно са предупреждавали за 
трупащите се проблеми и са призовавали да се вземат мерки, но никой не е обърнал внимание.  
Спешно да се увеличи броят на митническите служители, за да се помогне на фирмите с огромния обем допълнителна 
документация, настояват от Асоциацията на пътните превозвачи. Според тях наличните 10 000 митничари представляват 
едва една пета от необходимата бройка. 
Освен сривът в износа, около 65-75% от товарните камиони, дошли от ЕС, са се върнали празни, защото просто е нямало 
стоки за тях, било то поради забавяне от британска страна или защото британски компании са прекратили временно или 
за постоянно износа си за ЕС.  
Търговски експерти са на мнение, че резкият спад на износа е в резултат на съвпадането на Брекзит с пандемията от 
коронавируса. Много търговци обаче смятат, че лошото тепърва предстои. „Обзървър“ припомня, че много британски 
фирми се ориентират към изнасяне на дейност в ЕС като наемат складове, за да могат по-лесно да разпределят стоките си. 
 
√ Борел бе подложен на унищожителна критика за визитата си в Москва 
Вчера той призна, че посещението му не е постигнало нужния резултат 
Открита демонстрация на най-лошото от дипломацията на Европейския съюз. Така световните медии 
определят катастрофалното посещение  на Върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност Жозеп Борел в Москва. "Посещението беше триумф. За руснаците", категоричен е 
euroactive.com. 
Медиите критикуват Борел, че не е отменил посещението си в знак на протест срещу действията на руските власти по 
случая с Алексей Навални, който същия ден трябваше да се изправи в съда по поредните смешни обвинения /за обида на 
двама ветерани от войната/. След като му бе отказана среща с Навални в затвора, Борел не е направил опит да посети 
заседанието на съда, което е открито. Неговият говорител мъгляво аргументира това решение - "това би създало невярното 
впечатление, че ние приемаме тази ситуация". Това не обяснява защо Борел не се срещна с нито един представител на 
екипа на Навални, нито с хора от неправителствени организации, които наблюдават полицейското насилие по време на 
протестите и предоставят юридическа защита на арестуваните. Такава беше практиката на ЕС досега. 
Затова пък Борел натърти, че ЕС няма намерение да налага нови санкции на Русия заради Навални /въпреки че някои 
страни членки настояват за това/. И изрази надежда, че руската ваксина Спутник V ще бъде одобрена в Европа. 
"Европейският първи дипломат Жозеп Борел стоеше смирено, докато руският външен министър Сергей Лавров наричаше 
ЕС "ненадежден партньор" и обвиняваше европейските лидери, че лъжат за отравянето на Навални", пише politico.com. 
Опасността от съвместната пресконферениция бързо си пролича, след въпрос на контролираната от руското правителство 
агенция "Спутник"  за Куба, на който Борел бе принуден да критикува американското ембарго срещу Хавана. Същият 
журналист също така попита за нарушението на човешките права в Латвия. 
Борел очевидно беше неподготвен за подобна атака, смята politico.com. Дори плахата му забележка за Навални бе 
посрещната с атака от Лавров. "Като цяло представянето на Борел бе катастрофа", заключава изданието. 
Въпреки всичко Европейската комисия първоначално защити посещението на Борел. "Забележката му за Куба бе насочена 
срещу политиката на Тръмп, а не срещу новата американска администрация на Джо Байдън", отбеляза говорител на 
комисията. "Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен е много доволна от посещението на Борел. Тя вярва, че то ще 

https://segabg.com/hot/category-foreign-country/rusiya-goni-trima-evropeyski-diplomati-za-prisustvie-na-protesti
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доведе до истински ангажименти от страна на руските власти", каза нейн говорител точно преди Москва да експулсира 
трима европейски дипломати. 
Русия изгони трима европейски дипломати - от Германия, Полша и Швеция, за това, че са посетили демонстрациите в 
подкрепа на Навални в Москва. Още същия ден Германия и Полша извикаха руските посланици в Берлин и Варшава за 
обяснение. 
"Борел отхвърля обвиненията, че европейските дипломати са действали в разрез с техния статут и настоява Русия да 
преосмисли своите действия", заяви говорител на европейския дипломат N1 по-късно. 
Медиите в Испания, Италия и Полша също нападнаха Борел за изгонването на дипломатите. 
Швеция определи обвиненията към неин представител в участие в протестите за Навални като неоснователни и изтъкна, 
че си запазва правото на отговор. Полша и Германия извикаха руските посланици и призоваха Москва да преразгледа 
решението си пред алтернативата от ответни мерки. 
Новината завари канцлера Меркел по време на виртуална среща на Френско-германския Съвет за отбрана и сигурност. 
"Смятаме експулсирането за неоправдано. Това е още една стъпка встрани от върховенството на закона, видима в Русия," 
заяви Меркел. "Мисля, че не така се управлява политическо напрежение, дори и вътрешно. Солидарен съм с трите страни, 
чиито дипломати бяха изгонени. Ще продължа да изпращам нашето ясно и силно послание до Русия по този въпрос", заяви 
френският президент Емануел Макрон. 
Испания беше разгневена от друго сравнение на Лавров, на което Борел не се противопостави. Заради факта, че Борел е 
испанец, Лавров сравни ситуацията на Навални с тази на каталунските лидери за независимост в Испания, които според 
него "са в затвора за организиране на референдум - решение, което испанското правосъдие не е отменило, въпреки че 
съдилищата в Германия и Белгия са се произнесли срещу него". Според Лавров Испания е защитила своята съдебна 
система и сега Русия иска същата реципрочност от Запада. 
"В Испания няма политически затворници, има политици затворници ", каза испанският министър на външните работи 
Аранча Гонсалес Лая. В изявление пред Националното радио на Испания Гонсалес Лая пожела на Навални "да може да 
води спокойно кампанията си така, както лидерите за независимост в Испания, които излежават присъдите си". "В Испания 
всички граждани имат гарантирани права и свободи", увери външният министър и окачестви сравнението с Русия е 
"отвратително". 
Германия ще обсъди с партньори от ЕС по-нататъшни стъпки към Русия след решението й да изгони трима европейски 
дипломати от Русия. Това заяви шефът на германското външно министерство Хайко Маас в интервю. 
"Ще обсъдим следващите си стъпки много подробно с нашите колеги от ЕС. Важна е тясната координация между 
партньорите", каза той. "От самата Русия зависи какви отношения иска с останалата част на Европа. Винаги сме 
подчертавали, че не искаме да прекъсваме нишката на диалога с Русия и се стремим - въпреки всички трудности - към 
добри, поне разумни отношения", каза той. 
САЩ осъждат експулсирането на европейски дипломати от Русия. "Тези волунтаристични и неоправдани действия са 
поредният случай, когато Русия се отклонява от международните си задължения. Ние сме солидарни с Германия, Полша и 
Швеция", каза държавният секретар Антъни Блинкън в изявление. 
РАВНОСМЕТКА 
Вчера Борел направи равносметка на визитата в своя блог. "Тази седмица пътувах до Москва, за да проверя с помощта на 
дипломацията дали руското правителство е заинтересовано да разреши различията и да обърне негативната тенденция в 
нашите отношения. Реакцията, която срещнах, ясно показва развитието на събитията в друга посока”, написа той.  
Борел не изключи възможността по време на предстоящата среща на външните министри на ЕС на 22 февруари да се вземе 
решение за разширяване на санкциите срещу Русия в съответствие с новия санкционен режим за нарушаване на човешките 
права. "Ще обсъдим тези въпроси с външните министри на ЕС. Както обикновено, държавите трябва да вземат решение за 
по-нататъшни действия и, да, те могат да включват и санкции", декларира Борел.  
Той припомни, че Европейският съюз въведе нов режим на санкции в края на миналата година, който включва налагане 
на ограничения срещу лица и организации за нарушаване на правата на човека. 
 
√ Икономисти зоват ЕЦБ да опрости €2.5 трлн. на държавите от еврозоната 
Миналата година Франкфурт обяви, че отписване на дългове ще подкопае доверието в единната валута  
Повече от 100 икономисти призоваха Европейската централна банка (ЕЦБ) да осигури  "глътка  въздух" на страните от 
еврозоната, ударени от пандемията, като им опрости задължения в размер на  2,5 трилиона евро. Икономиката на 
еврозоната миналата година се срина с близо 7 процента.  
1/4 от публичния дълг на държавите, които използват евро, се държи от Европейската централна банка, ако те бъдат 
отписани, това ще помогне за икономическото възстановяване на еврозоната, пишат експертите в отворено 
писмо, публикувано в няколко големи европейски издания. И поясняват логиката си:  Ако ЕЦБ не реагира, държавите 
длъжници трябва да търсят начин да връщат колосалната сума -  дали с вземане на нови заеми или чрез вдигане на данъци, 
или чрез рязане на разходите - все варианти, които ще засегнат икономическия растеж и ще забавят възстановяването. 
Според тях е най-добре ЕЦБ да зачеркне тези дългове, а страните да поемат ангажимент да инвестират средства в същия 
размер за "зеления преход" и за социални проекти -  чрез приемане на пакети от стимули. 
През 2020 г. висш представител на ЕЦБ изключи варианта за отмяна на дълг, като отбеляза, че ще подкопае доверието към 
еврото  
Единият от авторите на писмото е Тома Пикети, автор на книгата "Капиталът. XXI". Писмото е публикувано в Le Monde, El 
Pais, La Libre Belgique, Der Freitag и Avvenire. 
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Мениджър 
 
√ Президентът послуша архитектите и наложи вето на текстове от Закона за устройство на територията  
Президентът Румен Радев наложи вето на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на 
територията, приет окончателно от парламента на 27 януари тази година. За същото призоваха архитекти в открито писмо, 
разпространено до медиите 
В мотивите си държавният глава заявява, че подкрепя усилията за усъвършенстване на действащата нормативна уредба в 
областта на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството. В същото време обаче 
въведените законови положения не гарантират в достатъчна степен упражняването и защитата на правата на гражданите 
и юридическите лица. Въведената възможност за съдебно обжалване на Общите устройствени планове е необосновано 
ограничена както по време, така и от гледна точка на кръга оправомощени субекти.  
Новата уредба не съдържа достатъчно гаранции, че отговорната и обществено значима задача на общините да 
осъществяват процедурите по отчуждаване ще бъде изпълнявана стриктно, в срок и в обществен интерес. Вместо това 
създава предпоставки да бъдат ограничени права на различни субекти.  
Публикуваме пълните мотиви на президента за наложеното вето:  
М О Т И В И 
За връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за 
устройство на територията, приет от 44-то Народно събрание на 27 януари 2021г. 
Уважаеми народни представители, 
Подкрепям усилията на законодателя за усъвършенстване на действащата нормативна уредба в областта на 
устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството. Приветствам създаването на 
Единен публичен регистър за устройство на територията, общински регистри за имотите, които подлежат на 
отчуждаване, и въвеждането на възможност за обжалване на Общите устройствени планове в изпълнение на 
Решение на Конституционния съд № 14 от 2020 г. по конституционно дело № 2 от 2020 г. Споделям основната част 
от мотивите, изложени от правителството в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство 
на територията (ЗИД на ЗУТ), включително необходимостта от намаляване на административната тежест за 
гражданите и бизнеса, от запълване на определени законови празноти и създаване на законови предпоставки за 
упражняване на по-ефективен контрол от страна на компетентните административни органи. 
Не мога да отмина обаче определени разпоредби от ЗИД на ЗУТ, които отдалечават уредбата от основни 
конституционни начала и намаляват интензитета на защитата на правата на гражданите и юридическите лица.  
По § 11 от ЗИД на ЗУТ се създава нова ал. 3 в чл. 39 от ЗУТ, с която се предвижда, че за промяната на предназначението 
на сграда, която е обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, се изисква предварително 
писмено съгласие от съответния министър. След като бъде сезиран, министърът е длъжен в 14-дневен срок да изрази 
писмено съгласие или отказ. Отказът следва да бъде мотивиран. Предложената промяна е направена без убедителни 
мотиви и има риск да затрудни правоприлагането. Подобни опасения важат и във връзка с въведените промени по § 
35 от ЗИД на ЗУТ относно разрешенията за изменение на подробните устройствени планове, когато се търси 
промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти – собственост на държавата и общините, които са 
„обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти“. Тук отново при 
произнасянето на министъра се изменя възприетият към момента принцип на мълчаливо съгласие като част от 
процедурата по промяна на предназначението. Самият принцип на мълчаливо съгласие е утвърден като важно 
управленско решение за намаляване на административната тежест за бизнеса и за борба с корупцията. Този принцип 
е и средство за улесняване на общуването на гражданите и юридическите лица с администрацията и с настоящото 
изменение се извършва отстъпление от един завоюван стандарт. 
Със ЗИД на ЗУТ се въвежда възможност за съдебно обжалване на Общите устройствени планове (§ 30, т. 6  от ЗИД на 
ЗУТ), но тази възможност е необосновано ограничена както по време, така и от гледна точка на кръга оправомощени 
субекти. Новата ал. 12 на чл. 127 от ЗУТ ограничава срока за обжалване до 14 дни от обнародването в „Държавен 
вестник“ на акта за одобряването или приемането на Общия устройствен план, а право да обжалват ще имат само 
собствениците на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания. Общите устройствени 
планове обаче съдържат предвиждания и тенденции за развитие на територията, насочени както формално към 
застрояването, така и към опазването на природните ресурси,  икономическото и културното развитие на 
съответната територия. Преценката за законосъобразността на тези актове предполага разнообразие от 
житейски хипотези, в които засегнати могат да бъдат различни категории лица. Конституцията на Република 
България гарантира на гражданите право на защита и предвижда, че гражданите и юридическите лица имат право 
да обжалват всички административни актове, които ги засягат (чл. 120, ал. 2 от КРБ). Считам, че преценката за 
наличие на засягане от Общия устройствен план трябва да принадлежи на съда, като част от конкретните 
производства, в хода на които следва да бъде доказван правен интерес. В тази светлина намирам, че наложеното от 
§ 30, т. 6  от ЗИД на ЗУТ ограничение е необосновано и потенциално застрашава основните конституционни принципи 
за съдебен контрол върху актовете на администрацията и правото на защита. 
Съгласно новата ал. 16 на чл. 148 от ЗУТ (§ 46, т. 3 от ЗИД на ЗУТ) разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот 
ще се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията, в т.ч. уличната регулация, 
свързваща обекта с уличната или пътна мрежа и осигуряваща достъп до съответния поземлен имот. Идеята на 
законодателя да допуска започването на строителство след приложена регулация, следва да бъде подкрепена. 



 

12 

 

Прилагането на уличната регулация обаче е отговорност на  общините - те имат право да отчуждават имоти, 
които попадат в уличната регулация срещу равностойно обезщетение за собствениците. Новата уредба не съдържа 
гаранции, че тази отговорна задача на общините ще бъде изпълнявана стриктно, в срок и в общ интерес, а вместо 
това създава предпоставки да бъде ограничено правото на строеж на различните субекти. Алинея 16 допуска 
негативни последици да възникнат за всяко лице, което има намерение да реализира право на строеж върху недвижим 
имот в рамките на подробния устройствен план, защото няма да получи разрешение за строеж, ако планът не е 
приложен. Така на практика несправедливо се ограничава стопанската инициатива на гражданите и юридическите 
лица. 
По § 49 от ЗИД на ЗУТ се добавя едно ново изречение в края на ал. 5 от чл. 154 от ЗУТ със следното съдържание: 
„заповедта за допълване не подновява срока за започване, съответно за завършване на строежа“. Формулирана така, 
забраната дава основание да се счита, че до момента на нейното влизане в сила заповедите за допълване на 
издадените разрешения за строеж са пораждали като правен ефект удължаването на разрешенията, а това не 
намира опора в действащото право. 
Освен мотивите по същество на конкретни разпоредби от ЗИД на ЗУТ, за пореден път изтъквам, че специално § 30, 
т. 6, § 46, т. 3 и § 49 от ЗИД на ЗУТ са внесени с предложения между първо и второ гласуване на законопроекта в зала 
и не съответстват на принципите за необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност и 
стабилност, които ръководят законодателния процес в правовата държава. Тези предложения са с оскъдни и неясни 
мотиви, не са били подложени нито на обществено обсъждане, нито на експертна оценка за въздействието. С 
предложенията се допускат съществени промени във внесените от правителството законопроекти, тези промени 
биват гласувани само веднъж от Народното събрание, което е в противоречие с изискването на Конституцията за 
приемане на законите с гласуване на две четения. В тази връзка призовавам комисиите на Народното събрание да 
определят сроковете за подаване на становища по внесените законопроекти, когато срокът за депутатски 
предложения е изтекъл, за да може да бъде изразено валидно мнението на заинтересованите институции и 
граждански организации по техните предложения. 
Уважаеми народни представители, 
Като се ръководя от изложените мотиви, на основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България 
връщам за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбите на § 11, § 30, т. 6,  § 35, § 46, т. 3 (относно новата ал. 
16 от чл. 148) и § 49 от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.  
РУМЕН РАДЕВ 
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
√ Парламентът одобри увеличение на вноската на България в ЕС  
С одобрението на 102-на народни представители, без "против" и с 50 "въздържали се" парламентът одобри решението 
Европейския съюз за промени в системата на собствените ресурси за новия програмен период до 2027 година, която касае 
вноската на България по бюджета на ЕС.  
Ревизията на решението е пряко свързана с последиците от кризата с Covid-19 и важността да се гарантира, че ЕС разполага 
с достатъчен финансов капацитет в случай на икономически сътресения. В него се предвиждат някои промени в системата 
на собствените ресурси за новия програмен период от 2021 до 2027 година, като делът от събирания от митата, който 
държавите-членки задържат за покриване на административни разходи по тяхното събиране, се увеличава от 20 на сто до 
25 на сто. Въвежда се и нов ресурс на база на нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки. С влизане в сила на 
ревизираното решение се очаква увеличение на вноската на България в бюджета на Европейския съюз средногодишно с 
около 4,17 на сто. 
От БСП се възпротивиха с този регламент бедните страни да плащат повече и настояха правителството да продължи 
разговорите със засегнатите по тази линия страни от Източна Европа. 
"Ние искаме и ще го направим, когато дойдем на власт, България да участва в дебата, който се води в ЕС и да заяви своята 
позиция за това какво трябва да е ЕС като организация, от която сме първостепенна част. Вие сте направили така, че 
България изглежда в очите на другите страни като просяк, като държава, която просто смята с бакалски сметки колко дава, 
колко взима и просто седи и се моли. Няма никакъв проблем да дадем повече от собствените си пари, защото сме част от 
огромната солидарност, но това трябва да се обяснява, да се говори в българския парламент, в ЕП и в европейските 
институции, а не просто да идвате и да ни казвате да гласуваме това, защото така сме се разбрали и да купите индулгенция 
за това, което сме на първо място - по корупция", каза още Крум Зарков от БСП. 
Председателят на Бюджетна комисия и депутат от ГЕРБ Менда Стоянова възрази срещу изказването от страна на БСП. 
"Трябва да е ясно, че до момента и занапред в новия програмен период България е получавала и ще получава в пъти 
повече от това, което прави като вноска в ЕС. За следащият програмен период България ще получава три пъти повече от 
това, което внася в ЕС. Знаете, че един от големите нетни донори Великобритания напусна. Това означаваше сериозно 
преразпределение и търсене на варианти. Всяка една държава да поеме и част от липсата на тези средства и да увеличи 
своето участие в приодите на бюджета на ЕС. Това, което гледаме днес, е всъщност политиката за собствените приходи. 
Как ще се формират собствените приоди на ЕС, които ще бъдат изразходвани по европейските програми. Неприемайки на 
това решение на ЕС и на Съвета, означава блокиране на цяелия бюджет на ЕС за следващия програмен период. Означава 
България да не получи милиардите, които са предвидени тя да получи, както по различните програми, така и по 
програмите за подпомагане и възстановяане след кризата на COVID-19", заяви председателят на Бюджетна комисия и 
депутат от ГЕРБ Менда Стоянова. 
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Според нея социалистите искат да не се гласува и на практика да се каже, че "се отказваме от милиардите, които ще 
помогнат на България да се възстанови от пандемията и да продължи да се развива".  
 
√ Обхватът на мярката 80/20 ще бъде разширен малко преди изборите  
Обхватът на мярката 80 на 20 ще бъде разширен заради COVID кризата, обяви пред Нова телевизия министърът на труда и 
социалната политика Деница Сачева. 
Към момента по нея могат да кандидатстват представители на хотелския, ресторантьорския, транспортния и туристическия 
бизнес. В началото на април – малко преди парламентарните избори, които са назначени за 4 април – настоящето 
правителство ще обяви новите сектори, които ще получават държавни помощи. 
До края на 2020 г. по програмата 80 на 20 държавата изплати 23 млн. лв., с което бяха  запазени общо близо 25 хил. работни 
места. По програмата се изплащат по 250 лв. В същото време обаче редица компании се оплакват, че парите се изплащат 
с много голямо закъснение. Информация за програмите има на сайта на  Министерството. 
Освен за бизнеса социалното министерство ще отдели пари за пенсионерите с най-ниски пенсии. В края на март – отново 
преди изборите – правителството планира да изплати по 120 лева за хранителни  продукти на 392 000 пенсионери. Мярката 
ще важи за хората, които вземат пенсия до 369 лв., колкото е линията на бедност. 
 
√ Парламентът ще решава дали да се строи АЕЦ "Белене"  
Парламентът ще реши дали да се строи АЕЦ "Белене" или наличното оборудване да се използва за изграждането на 7-ми 
блок на АЕЦ "Козлодуй". Това отговори министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на петъчния 
парламентарен контрол на въпрос на депутата от БСП Васил Антонов относно приоритетите на страната ни в областта на 
ядрената енергетика и бъдещето на АЕЦ "Белене".   
Енергийният министър изтъкна, че в Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата е посочено, че 
на България ще са необходими в следващите години 2000 мегавата базова ядрена мощност. В проекта за енергийна 
стратегия, която е представена и в парламента, също се посочва, че на страната ни ще трябва нова ядрена мощност от 2000 
мегавата.   
"Каквото и решение да се вземе оттук нататък, то това ще бъде решение на българския парламент", посочи Теменужка 
Петкова.  
Тя допълни, че след решението на Народното събрание от 2018 г. за изграждане на АЕЦ "Белене", през 2019 г. са настъпили 
нови факти и обстоятелства, свързани с изграждането на 7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй". Изготвен доклад е показал, че няма 
техническа пречка наличното оборудване на АЕЦ "Белене" да се използва за изграждането на 7-ми блок на АЕЦ 
"Козлодуй". В момента работна група изготвя правен и финансово-икономически анализ, за да се види какво би могло да 
бъде структурирането на един такъв проект. След като бъде готов този анализ, окончателното решение по този въпрос ще 
бъде взето от парламента.  
 
√ Парите в обращение у нас преминаха границата от 20 млрд. лв.  
Парите в обращение в България прехвърлиха границата от 20 млрд. лв. за първи път след деноминацията от 1999 г., 
показват данните на БНБ към края на 2020 г. Сумата на всички банкноти се е повишила с 11% в рамките на миналата година, 
като тя е достигнала 21,2 млрд. лв. 
Тези пари са покрити с резервите на БНБ. Към края на януари БНБ държи като резерв чуждестранна валута възлизаща на 
24,5 млрд. лв., златни резерви за близо 4 млрд. лв. и инвестиции в ценни книжа на обща стойност 27 млрд. лв. – сумарно 
55,7 млрд. лв. 
Специално през последното тримесечие на 2020 г. парите в обращение са нараснали с 1,4 млрд. лв. или 6,8% в сравнение 
с края на септември 2020 г. Само през декември увеличението е било 930 млн. лв., което е характерно за този период от 
годината поради традиционно повишеното търсене на налични пари през коледните празници. 
Така в обращение са 548 млн. броя банкноти, като най-популярната банкнота вече е тази с лика на Пенчо Славейков с 
номинал от 50 лв. – след като дълги години най-многобройна беше банкнотата с номинал 20 лева. Близо 180 млн. броя 50-
левки са налични в обращение, докато 20-левките са около 150 млн. броя. Банкнотите с Алеко Константинов от 100 лева 
са около 100 млн. броя. 
Запазва се тенденцията от предходни години на изпреварващ годишен темп на нарастване в наличнопаричното 
обращение на броя на банкнотите с високи номинали от 50 и 100 лева в сравнение с останалите номинали. За последната 
една година броят на банкнотите се е увеличил с 43 млн. броя, което е 8% повече в сравнение с 2019 г., докато тяхната 
стойност е с 2,1 млрд. лв. по-голяма, което отговаря на 11,4% ръст. 
 
√ Кристалина Георгиева: Ще загубим цяло поколение, ако богатите страни не увеличат помощите  
Генералният директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева призова страните с развити икономики да 
предоставят повече ресурси на тези с ниски доходи, предаде Ройтерс. Тя предупреди, че възниква голямо неравенство в 
глобалния растеж, което рискува подхранването на социално напрежение в следващите години. 
“Възможно е да видим цяло „изгубено поколение“ или „изгубено десетилетие“ в бедните страни, ако тези рискове се 
реализират“, предупреди още тя. 
Според нея богатите страни са инвестирали 24% от БВП за справяне с кризата с коронавируса, докато развиващите се 
страни са отделили едва 6%, а тези с най-ниски доходи – само 2%. Само една африканска страна – Мароко – вече е 
започнала процес по ваксинация на гражданите си, добави тя. 
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Георгиева още обясни, че 50% от развиващите се страни са изложени на риск от по-голямо изоставане. „За да се избегнат 
проблеми, които неминуемо ще обхванат глобалната икономика в последствие, богатите страни и международните 
институции трябва да допринасят повече. Това не трябва да става без бедните страни да търсят постоянно 
преструктуриране на дълговете си и реформиране на икономиките си“, добави Георгиева. 
Тя все още събира подкрепа от акционерите на МВФ за одобряване на решението институцията да пусне в обращение своя 
собствена валута, с която да се финансират проекти в бедните страни. 
 
√ Готвят лога за хотелите, които спазват антиковид стандарт  
Европейският  комитет по стандартизация подготвя допълнителен европейски стандарт за здраве и безопасност. Той няма 
да е задължителен, ще се предоставя безплатно на туристически обекти и услуги, а притежателите му ще бъдат обозначени 
визуално с лого или друг знак, така че потребителите да са спокойни. Това съобщиха от Европейската асоциация на хотели, 
ресторанти, заведения и кафенета (ХОТРЕК), на която Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) е 
единствен пълноправен член за България. 
До 10 февруари членовете на БХРА могат да пратят свои предложения относно дали подобен допълнителен стандарт е 
нужен, като позициите им ще бъдат представени на европейско ниво от ХОТРЕК. 
Припомняме, че през юни 2020 г. ISO стартира инициатива за разработване на нов стандарт – „Насоки за превенция от 
COVID-19 в туристическата индустрия“ (ISO PAS 5643). Въпреки че първоначално беше предвидена бърза процедура за 
изработването му, към момента има изоставане от предвидения работен график. Освен това ISO не се стреми да разработи 
пълен международен стандарт (което обикновено прави), а по-скоро да предложи насоки (или така наречената 
обществено достъпна спецификация). 
Според ХОТРЕК новият здравен стандарт може да стъпи върху вече свършена работа по ISO PAS 5643. Европейската 
асоциация е категорична, че подкрепя всички международни усилия, които биха довели до възстановяване на доверието 
на потребителите в туризма и отговаря на техните опасения относно здравето и безопасността в туристическите заведения. 
В същото време унищожаването на международни инициативи може да не се съобрази с необходимостта на сектора на 
хотелиерството от яснота и последователност по отношение на насоките, се казва в позиция на ХОТРЕК. Освен това, 
разработването на обвързващи стандарти може да създаде допълнителни разходи и тежест за сектор, който е бил силно 
засегнат през последната година, подчертават от Европейската асоциация. 
 
√ Нигерийка ще бъде първата жена начело на Световната търговска организация  
Администрацията на новия американски президент Джо Байдън обяви подкрепата си за бившия финансов министър на 
Нигерия Нгози Оконджо да заеме позицията на председател на Световната търговска организация, предаде Би Би Си. 
По този начин организацията най-накрая скоро ще има своя нов ръководител. Предишният президент на САЩ Доналд 
Тръмп блокира избирането на нов председател на СТО. През октомври 2020 г. бе съобщено, че всички 164 члена на 
организацията са подкрепили Оконджо, без един. 
Оконджо ще е първата жена и първият човек от Африка начело на организацията. Другият кандидат също беше жена – 
южнокорейката Йоо Мън Хи. Последната сама оттегли кандидатурата си, като беше поздравена за работата си от Оконджо, 
която добави, че ще очаква да работи начело на СТО в сътрудничество с Мън Хи. 
Сред най-важните задачи на СТО са възстановяването на доверието между основните международни лидери в глобалната 
търговия, както и уреждането на спорове като този между водещите производители на самолети Boeing и Airbus. 
 
√ Кога ще се върнем към нормален живот при сегашните темпове на ваксинация  
Кога ще приключи пандемията, породена от COVID-19? Това със сигурност е въпрос, който всички си задават, след като 
коронавирусната инфекция завладя света и промени начина на живот на милиарди хора през 2020 година. 
Според Том Рандал от Bloomberg един от възможните отговори се крие в темпа на ваксинациите, а спрямо настоящия 
планетата ни може да се върне към нормалния живот след около 7.4 години. 
Над 119 млн. дози от препарати срещу COVID-19 са поставени в света, като за постигането на колективен имунитет е 
необходима имунизацията на най-малко 70-75% от населението. 
На национално ниво в Израел, която има най-високия процент на ваксинации в света, това може да бъде постигнато само 
за 2 месеца, докато САЩ могат да го постигнат около празненствата за предстоящата 2022 година, тоест след около 10 
месеца. 
Най-бавна имунизацията се очертава в Канада, на която ще са ѝ нужни 9.7 години. Това я прави и най-тромава в Г-7 спрямо 
отчетените 3.9 години за Франция, 3.2 за Германия, 2.8 за Италия, 0.8 за САЩ и 0.6 за Великобритания. 
Темпът вероятно тепърва ще се ускорява с одобрението на още препарати за защита от коронавирус. Някои от най-
големите центрове за производство на ваксини в Индия и Мексико тепърва стартират, а само една трета от държавите са 
започнали имунизационните си кампании. 
Как се изчислява? 
Наличните към момента ваксини са двудозови, а калкулациите на Bloomberg са направени въз основа на имунизирането 
само с тях. Новата ваксина на Johnson & Johnson, която вече търси одобрение за прилагане в САЩ, може драстично да 
промени скоростта на процеса, а изданието планира да я добави към изчисленията, когато получи зелена светлина от 
властите. 
Метрика, която не се отчита, е възможността за евентуален естествен имунитет, който може да настъпи след 
възстановяване от COVID-19, макар че все още не е ясна нито силата му, нито продължителността. 
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Прогнозата е създадена на базата на данните за средните дневни ваксинации в 67 държави и територии по света. 
 
√ Еврото се разменя за 1,2040 долара  
Курсът на еврото се задържа над прага от 1,20 долара в началото на новата седмица, информираха германски финансови 
издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2040 долара, колкото бе курсът и 
в петък вечерта. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1983 долара. 
 
√ Петролът продължава да поскъпва  
Петролът поскъпна в ранната търговия в понеделник на фона на надеждите, че предложения от американския президент 
Джо Байдън пакет от икономически стимули в размер на 1,9 трлн. долара ще бъде одобрен от законодателите в САЩ още 
този месец, предаде Ройтерс. 
Към 9:25 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,53 долара , или 0,89%, до 59,87 долара за барел, докато 
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,55 долара, или 0,97%, до 57,40 долара за барел. 
Ралито на пазарите не бе помрачено от данните за пазара на труда в САЩ. В петък стана ясно, че американската икономика 
е добавила само 49 хил. работни места извън земеделския сектор се повишават през януари при очаквани над 100 хил. 
работни места. 
Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън прогнозира, че САЩ ще постигнат пълна заетост през следващата година, 
ако Конгресът приеме пакета за подкрепа на икономиката. 
„Това е амбициозна прогноза, но и такава, която би се приела добре от пазара във време, когато в редица страни текат 
ваксинационни програми срещу коронавируса“, коментира Крис Уестън от Pepperstone. 
 
√ Оптимизъм на световните борси  
Водещите европейски борсови индекси започнаха петъчната сесия с ръст, следвайки оптимизма на Уолстрийт на фона на 
надеждата за по-бързо възстановяване на световната икономика, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 1,53 пункта, или 0,37%, до 411,07 пункта. Бенчмаркът е на път да запише 
най-дългата си серия от повишения от края на декември. За седмицата той е напреднал с 3,7%, което е най-доброто 
седмично представяне от ноември. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 10,73 пункта, или 0,16%, до 6 514,45 пункта. Френският 
измерител CAC 40 записа ръст от 53,05 пункта, или 0,95%, до 5 661,59 пункта. 
Немският показател DAX се повиши с 25,77 пункта, или 0,18%, до 14 086,06 пункта, след пopъчĸитe в пpoизвoдcтвeния 
ceĸтop в Гepмaния се свиха с 1,9% през декември, слагайки край на седеммесечната серия от ръст. 
„Данните от днес показват, че строгите карантинни мерки от средата на декември, включително по време на коледните 
празници, са се отразили на германската индустрия. На пръв поглед обаче това изглежда като временна спънка“, 
коментират стратези от ING. 
Пазарите по цял свят регистрират повишения на фона на очакванията за прокарване на голям пакет от икономически 
стимули от администрацията на американския президент Джо Байдън и затишието около GameStop манията, която 
разтърси пазарите миналата седмица. 
„Световните пазари се върнаха към познатия сценарии, като инвеститорите подкрепят широк набор от активи на фона на 
признаците за възстановяване на американската икономика“, коментира Хан Тан от FXTM. 
Повечето европейски секторни индекси регистрираха ръстове, като най-големите печеливши бяха банковият SX7P, 
туристическият SXTP и технологичният SX8P, които се повишиха съответно с 1,76%, 1,69% и 0,51% 
Акциите на Sanofi поскъпнаха с 1,74%, след като френският фармацевтичен гигант съобщи, че си е поставил за цел да 
увеличи печалбите на акция през тази година. Компанията публикува по-добри от очакваното финансови резултати за 
тримесечието. 
Книжата на Vinci поскъпнаха с 5,73%, достигайки до върха на STOXX 600, след като най-голямата инфраструктурна компания 
в Европа надмина очакванията на анализаторите за годишната печалба. 
Акциите на финландския петролен концерн Neste поевтиняха с 5,69%, след като компанията представи разочароваща 
прогноза за първото тримесечие и неочаквано намали дивидента. 
Оптимизъм на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения в четвъртък, удължавайки седмичното си рали, 
подкрепени от добрите корпоративни отчети и икономически данни, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 332,26 пункта, или 1,08%, до 31 055,86 пункта. Широкообхватният измерител 
Standard & Poor’s 500 се повиши с 41,57 пункта, или 1,09%, до 3 871,74 пункта, подкрепен от секторите на 
комуникационните услуги и финансите. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq регистрира ръст от 167,2 
пункта, или 1,23%, до нов рекорд от 13 777,74 пунлта. 
Инвеститорите бяха окуражени от по-добрият от очакваното доклад за пазара на труда, според който броят на заявленията 
за помощ при безработица е достигнал 779 хил. през седмицата, приключила на 30 януари. Очакванията на икономистите, 
анкетирани от Dow Jones, бяха за 830 хил. заявления. 
„Данните за пазара на труда показват ускоряване на икономическото възстановяване, което подхранва нов скок на апетита 
към рисковите инвестиции в акции“, коментира Чарли Макелиът от Nomurа. 
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Акциите на EBay поскъпнаха с 5,1%, след като компанията представи по-добри от очакваното финансови резултати за 
тримесечието. Компанията за онлайн търговия отчете приходи от 2,87 млрд. долара за последното тримесечие, като 
прогнозата бе за приходи от 2,7 млрд. долара. 
Цената на книжата на Apple скочи с 2,58%, след като Си Ен Би Си съобщи, че компанията е близо до финализиране на сделка 
с Hyundai-Kia за производството на автономни коли. 
Основните индекси в САЩ влязоха в поредица от четири дни на ръст, след като спекулативната търговия, която разтърси 
пазарите миналата седмица, загуби темпо. От началото на седмицата Dow е нараснал с 3,6%, а S&P 500 и Nasdaq са 
напреднали съответно с 4,2% и 5,4%. Акциите на GamStop, които бяха основния обект на спекулативната търговия, 
поевтиняха с над 80% през тази седмица. 
Мнозина на Уолстрийт са оптимисти, че разпространението на ваксините, съчетано с хлбавата парична политика на 
Федералния резерв и потенциалната по-голяма фискална подкрепа от страна на правителството, ще доведат до по-голям 
ръст на печалбите и ще изведат пазара до нови върхове. 
„Вярваме, че все още сме в ранните етапи на нов бичи пазар. Преминаваме от фазата на „надежда“ към фазата на по-дълъг 
растеж и силни печалби.“, коментира Питър Опенхаймър от Goldman Sachs. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регистрираха смесени резултати в петък. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 437,24 пункта, или 1,54%, до 437,24 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 5,53 пункта, или 0,16%, до 3 496,33 пункта,  докато 
по-малкият измерител Shenzhen Composite изтри 20,74 пункта от стойността си, или 0,88%, достигайки ниво от 2 332,53 
пункта. Хонконгският индекс Hang Seng напредна със 175,18 пункта, или 0,6%, до 29 288,68 пункта. Индексът бе подкрепен 
от първичното публично предлагане на китайската компания за кратки видеа Кuаіѕhоu Тесhnоlоgу, ko[to nабра 41,28 млрд. 
долара при дебюта си на борсата. 
В Южна Корея бенчмаркът Kospi регистрира ръст от 33,08 пункта, или 1,07%, до 3 120,63 пункта. 
Австралийският измерител ASX200 се повиши със 75 пункта, или 1,11%, до 6 840,5 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете 
спад от 1 пункт, или 0,20%, до 497,34 пункта. BGBX40 се понижи с 0,14 пункта, или 0,13%, до 110,99=0 пункта. BGTR30 изтри 
0,85 пункта от стойността си, или 0,16%, достигайки ниво от 538,55 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,31 пункта, или 0,22%, 
до 143,41 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Туроператори и турагенти кандидатстват за подпомагане от днес  
Започва приемът на документи за кандидатстване по обявената схема за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, 
извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив 
от COVID-19. 
Администратор на мярката е Министерство на туризма. Максималният размер на държавната помощ е 4 % от оборота на 
туроператорите и туристическите агенти (без ДДС) през 2019 г., оповестен във финансовия отчет съгласно Закона за 
счетоводството. 
Безвъзмездните средства се предоставят еднократно - за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите 
агенти за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г., а помощта трябва да се използва приоритетно за възстановяване на 
суми на пътници, чиито пакети са анулирани поради COVID-19 за същия период. Краен срок за кандидатстване: 14 дни след 
обявяване на процедурата. 
* Подробна информация и насоки за кандидатстване са публикувани в интернет страницата на Министерство на туризма: 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-publikuva-nasoki-za-kandidatstvane-po-
shemata-za  
Запитвания могат да бъдат отправени в работно време от 9.00 до 17.30 часа - на телефон 0882 291 113, или на специално 
създадената за целите на схемата електронна поща: sunimt@tourism.government.bg  
 
√ Министерството на туризма няма план за летния сезон, от бранша настояват за стратегия  
Министерството на туризма да разработи нова търговска и рекламна политика във връзка с продължаващата пандемия. 
За това настояват от туристическия бранш в Бургас. За първи път те се готвят да издигнат независим кандидат за депутат, 
който да защитава интересите им. 
Как ще протече летният сезон отново е загадка, а експертните прогнози не са оптимистични. 
Докато министърът на туризма Марияна Николова открива блестящите перспективи за развитие на концертния и на голф 
туризма в България, туристическият бранш по Южното Черноморие се пита ще има ли летен сезон и как ще протече той. 
До момента министерството не е подготвило нито стратегия, нито концепция, няма и разработени варианти при какви 
условия ще бъдат посрещнатите туристите в морските ни курорти. 
Нашите конкуренти от съседните държави имат готовност от април да открият туристическия сезон, каза председателят на 
Регионалната туристическа камара в Бургас и един от най-добрите експерти в туризма Иван Иванов: 
„Турското правителство има конкретна програма за сезон 2021. Всеки хотел получава конкретен сертификат как ще 
посреща, настанява, обслужва и изпраща туристите. Посланиците на министерствата на Гърция, Турция, Хърватия, Кипър 

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-publikuva-nasoki-za-kandidatstvane-po-shemata-za
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-publikuva-nasoki-za-kandidatstvane-po-shemata-za
mailto:sunimt@tourism.government.bg
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провеждат онлайн разговори с туроператори на трети страни. Били са в Молдова, Украйна, Беларус, Руската федерация. 
Ще обходят сега в Чехия, Словакия, Полша. Туроператори ми звънят и ме питат дали ще имаме сезон 2021 и защо 
посолствата ни нямат указания за провеждането на конкретни срещи". 
Иванов цитира разработени сценарии, които показват, че обстановката ще се нормализира към нивата от 2019 година през 
2024-2025 година. 
И това лято чуждестранните туристи ще пристигат по Южното Черноморие най-вече с автобуси и с коли, прогнозира 
председателят на Бургаската регионална туристическа асоциация Соня Енилова. И тя е на мнение, че страната ни се забавя 
с подготовката си за летния туристически сезон: 
„Очакваната нова вълна на вируса ще затрудни допълнително подготовката на летния сезон. Ако се запазят настоящите 
условия - изискване за тест, ще ограничи броя на туристите, които искат да посетят България. Така ще можем да разчитаме 
само на български туристи, но те няма да запълнят капацитета... Трябва да се търси нов подход, да се търсят нови продукти, 
които да отговарят на настоящата обстановка". 
Ранни записвания има, но те не са сигурни, каза хотелиерът Венелин Ташев. Този сезон, за разлика от миналата година, 
всички хотели в Слънчев бряг ще отворят, защото собствениците им не могат да издържат още един сезон да не работят. 
„Украйна, Полша, Чехия - от там са повечето ранни резервации". 
Защо е важно туристическият бранш да има свой представител в парламента, обяснява Енилова: 
„Би могло да се подобри средата, политиките и да се работи по-лесно. Не е необходимо да се правят тромави закони, 
които никой не може да разбере и да изпълнява". 
 
√ ЕП обсъжда европейската имунизационна стратегия  
Европейският парламент (ЕП) ще обсъди тази седмица имунизационната стратегия на Европейския съюз (ЕС). Това 
предвижда дневният ред на предстоящото заседание, съобщи БТА. 
В сряда ЕП ще се произнесе по въпроса с липсващите количества ваксини и договорите, сключени от Европейската комисия 
с производителите. Преди месец евродепутатите настояха за прозрачност на договорите, а по-късно Комисията осигури 
частичен достъп до споразумението с "АстраЗенека". 
Във вторник ЕП ще гласува на първо четене предложението за обособяване на механизъм за икономическо 
възстановяване, който предвижда отпускането от общия бюджет на 672,5 милиарда евро по националните мерки за борба 
с последиците от пандемията. Тази вечер евродепутатите ще обсъдят мерки за борба с неравенството и с бедността сред 
работещите. В доклада по тази точка се отбелязва, че близо 10 на сто от европейските работници са били заплашени от 
бедност през 2018 г., както и че жените получават в ЕС средно с 15 на сто по-малко от мъжете, а 95 милиона души (21,7 на 
сто от европейското население) може да станат бедни или да отпаднат от обществото. 
Отново във вторник ЕП ще се запознае с доклада на върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността 
Жозеп Борел от посещението му в Москва. Предвижда се евродепутатите да се произнесат по случая с Алексей Навални и 
протестите в Русия, последвали неговото задържане. ЕП вече настоя срещу Русия да бъдат наложени нови санкции заради 
поредното лишаване от свобода на руския опозиционер. 
В сряда ЕП ще обсъди резолюция за налагане на демократичен надзор над социалните медии. Евродепутатите ще 
разискват необходимостта от защита срещу дезинформацията и призивите към насилие, без да се засягат свободата на 
словото или техническия напредък. Дебатът е свързан с щурма на Капитолия и решението за спиране на достъпа до 
социалните мрежи на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп. 
 
√ Ваксинационен паспорт - това ли е, което ще ни върне в нормалния живот? 
Още когато ваксините срещу новия коронавирус бяха на прага ни, сред първите, които заговориха за някакъв тип 
удостоверения за ваксинираните бе премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис. Той поиска европейски сертификат за 
пътуване, като интересът му оправдано бе насочен към спасяване на туризма, от който страната е силно зависима. 
Последваха ред други политически изказвания, повечето негативни към идеята. 
В САЩ президентът Джо Байдън поиска оценка на възможността да се издават подобни удостоверения, които бързо 
получиха и наименование - ваксинационни паспорти. 
В същото време "гръмна" частната инициатива за дигитализирането им. 
Отпушването на живота, работата и бизнеса 
Ваксините вероятно ще намалят значително предаването на коронавируса и като доказателство, че това се случва, натискът 
да се позволи на ваксинираните да възобновят нормалния си живот, включително пътуванията, ще нараства. Дори да 
предположим, че ваксинациите не помагат напълно (нямат 100% защита), някои смятат, че ваксинационните паспорти са 
неизбежни. Артър Каплан, професор по биоетика в Медицинското училище "Гросман" (Grossman) на Нюйоркския 
университет, например, смята, че те са желателни. Той отбелязва, че от здравните работници в старческите домове и 
болниците ще се изисква да бъдат ваксинирани срещу Covid-19 и ще трябва да го доказват. За това писа "Икономист" (The 
Economist) (Материалът бе препечатан от новозеландско издание stuff.co) 
И както отбелязва британското издание, малко вероятно е правителствата да откажат изцяло влизане на хора без 
удостоверения за имунитет, но е вероятно да наложат допълнителни условия, като скорошен отрицателен тест и дори 
карантина в хотел. Нещо което е факт за повечето страни - налагат се и двете ограничения. Но бизнесът (особено 
авиобизнесът), има много повече свобода да взима мерки за клиенти или служители, стига да не прекрачва границата на 
дискриминацията (как ли в случая ще бъде определена тя?). 

https://www.economist.com/science-and-technology/2021/01/26/the-promise-and-perils-of-vaccine-passports
https://www.economist.com/science-and-technology/2021/01/26/the-promise-and-perils-of-vaccine-passports
https://www.stuff.co.nz/national/health/coronavirus/300220184/the-promise-and-perils-of-vaccine-passports
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Круизни кораби, авиокомпании и ресторанти - дейността им ще бъде в много голяма степен спъната и тази година. И се 
лансира спасението: ваксинационни паспорти. 
Австралийската авиокомпания "Кантас" (Qantas) заяви още миналата година, че ще задължи пътниците да доказват, че са 
ваксинирани срещу Covid-19, преди да се качат на самолета. Други авиокомпании, включително United, Etihad и Emirates 
се взират за здравни паспорти, в които се записват тестове или имунизации. 
Много работодатели вече проявяват интерес към ваксинираните си служители и въобще към ваксинацията в компаниите 
им. 
Бизнесът в Съединените щати стимулира служителите и работниците на договор да се ваксинират, като им плаща 
еднократен бонус. И тази практика може и сигурно ще бъде възприета и в други страни, а може би вече и се прилага. 
Смята се, че подобна мярка за стимулиране на ваксинирането със сигурност ще помогне и на бизнеса, и на обществото. 
Ще дава ли предимство ваксинационният паспорт 
Ваксинацията срещу коронавирус по принцип не е задължителна, но дали работодателите могат да я направят такава за 
своите служители? Да откажат достъп до работните им места, на тези, които не са или които отказват да се ваксинират? 
Някои може и да го направят, но едва ли ще са много. По простата причина, че милиони хора и сега работят (хоум офисът 
не е за всички) без да са ваксинирани. Наред с това хиляди ще откажат по здравословни, личностни или религиозни 
причини, а принудата би се възприела като нарушаване на права, дискриминация и пр. 
Но ако обстоятелствата се променят и дойдат нови, още по-заразни щамове на SARS-CoV-2, нови вълни, огнища, пикове, 
още нови коронавируси? Тогава, за да останат границите все пак отворени, а светът да функционира, макар и с 
ограничения, за някои сектори може би ваксинацията ще е наложителна - оттам и паспортизацията. 
Обаче ваксините се поставят по таргетни групи, защото все още са малко като предлагане (най-общо). Това прави 
конфликтите между социални групи съвсем естествени: онези на първа линия ще имат ваксинационни паспорти, но хората 
от по-задните линии - няма; по-възрастните също за разлика от младите. Така едните ще могат например да пътуват, а 
другите не. Всеки би казал, че това е нечестно и неетично. 
Може би по тази причина Световният съвет за пътувания и туризъм (WTTC), форум за туристическата и туристическа 
индустрия, съставен от членове на световната бизнес общност, се противопоставя на отварянето на пътувания само за 
ваксинирани. 
Президентът и главен изпълнителен директор Глория Гевара каза, че "ще отнеме значително време, за да ваксинираме 
населението на света, особено онези в по-слабо развитите страни или в различни възрастови групи; следователно не 
трябва да дискриминираме онези, които желаят да пътуват, но не са били ваксинирани", цитира я "Форбс" (Forbs) в своя 
публикация. 
WTTC твърди, че системата с показване на отрицателни резултати от теста на Covid-19 вече работи добре и не 
дискриминира хората, които не могат да бъдат ваксинирани все още, не могат (не искат) да се ваксинират по различни 
причини или живеят в страни, които не могат да си позволят да ваксинират населението си толкова бързо, като някои 
други. 
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел вече предупреди, че въвеждането на ваксинационни паспорти на този 
етап в цяла Европа може да "създаде огромно разочарование в Европа" и темата може да бъде изключително 
чувствителна, "защото някои биха имали впечатлението, че сертификатът прави ваксинацията е задължителна". 
Бизнесът се разтича и влезе в нишата "технологии за медицински досиета" 
И докато политици, учени, браншови организации се изказват, технологичният бизнес намери решение. Коалиция от 
здравни и технологични компании, която включва Microsoft, Salesforce и Oracle, наскоро съобщи, че възнамерява да улесни 
достъпа на хората до ваксинационния им статус. Как - като направи възможно дигитално удостоверяване за поставена 
ваксина срещу Covid-19. При това пациентите могат да съхраняват информацията на своите телефони. 
Аргументът на инициаторите е, че тъй като хората все по-масово се ваксинират срещу Covid-19, може да се наложи да 
доказват, че са ваксинирани, за да могат да се върнат на работа, в училище или да пътуват. Наличието на леснодостъпно 
дигитално доказателство за ваксинация може да помогне за това. 
Коалицията се нарича "Инициатива за ваксинация" (Vaccination Credential Initiative (VCI). 
Тази инициатива гледа надалеч - към медицински регистри (не просто ваксинация), които ще могат да бъдат съхранявани 
на телефона. Но засега целта е ваксинационният паспорт. 
"Целта на инициативата е да даде възможност на хората за дигитален достъп до техните ваксинации, така че да могат да 
използват инструменти като "КомънПас" (CommonPass), за да се върнат безопасно към пътувания, работа, училище и 
живот, като същевременно защитават поверителността на личните данни", каза Пол Майер, главен изпълнителен директор 
на "Комънс Проджект Фаундейшън" (The Commons Project Foundation), цитиран в прессъобщение. 
А какво е CommonPass 
"За да се върнат глобалните пътувания и търговия до предпандемични нива, пътниците ще се нуждаят от сигурен и 
проверяем начин да документират здравословното си състояние, докато пътуват и преминават границите. Държавите 
трябва да могат да се уверят, че досието на пътник за направен PCR тест или ваксинация, администрирано в друга държава, 
е валидно. Страните също ще се нуждаят от гъвкавост, за да актуализират своите изисквания за влизане в здравния 
скрининг, тъй като пандемията се развива и науката напредва. Авиокомпаниите, летищата и други заинтересовани страни 
от туристическата индустрия ще се нуждаят от същото", пише на титулната страница на проекта. 
Проектът Commons (The Commons Project) работи заедно със Световния икономически форум (The World Economic Forum) 
за иницииране на CommonPass за справяне с тези предизвикателства. 

https://www.forbes.com/sites/alexledsom/2021/01/30/vaccination-passports-set-to-happenbut-are-they-fair/?sh=7890d234b57d
https://www.businesswire.com/news/home/20210114005294/en/Broad-Coalition-of-Health-and-Technology-Industry-Leaders-Announce-Vaccination-Credential-Initiative-to-Accelerate-Digital-Access-to-COVID-19-Vaccination-Records.
https://thecommonsproject.org/commonpass
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От Коалицията "Инициатива за ваксинация" на практика предлагат дигитална версия на старите хартиени ваксинационни 
карти (книжки). "Сигурно и удобно решение за проверка на ваксинацията срещу COVID-19 ще изиграе важна роля за 
ускоряване на здравословното и безопасно завръщане на работа, училище и в живота като цяло." 
Ако не искате да използвате смартфон, можете да получавате документи с QR кодове, съдържащи удостоверения, които 
могат да бъдат проверени по подобен начин. 
И още от инициаторите: "Тъй като светът започва да се възстановява от пандемията, наличието на електронен достъп до 
ваксинации, тестове и други медицински досиета ще бъде от жизненоважно значение за възобновяване на пътуванията и 
други активности". Това са думи на Майк Сицилия, изпълнителен вицепрезидент на Oracle"s Global Business Units. "Този 
процес трябва да бъде толкова лесен, колкото онлайн банкирането. Ние се ангажираме да работим колективно с 
технологичните и медицинските общности, както и с глобалните правителства, за да гарантираме, че хората ще имат 
сигурен достъп до тази информация, където и когато имат нужда от нея. 
"VCI работи по идентификационните данни, то използва отворена и оперативно съвместима технология." 
Какви са пробойните на такова предложение 
Засега това "изобретение" няма времева рамка: кога организациите, които администрират ваксините срещу COVID-19 и 
поставянето им, ще могат да издадат документа, така че не е ясно кога ще може дозата (дозите) да се вкара (т) в цифровия 
портфейл, както го определиха. Не е ясно как от хартията записите за ваксини ще се пренесат в цифров вариант и дали 
въобще това е възможно. Самите здравни центрове са различни в своя капацитет за включване в начинанието: едни може 
да разполагат с нужните ресурси, други не. 
Към момента впрочем няма и координирани усилия на национално (дори и в САЩ) или международно равнище за 
установяване на най-добрите практики за въвеждане на ваксинационни паспорти. И ако се появят различни разработчици 
на технологии на цифрово записване и съхранение на ваксинациите, може да се стигне до различни приложения на 
телефоните за това кино, за онази авиокомпания или ресторант, хотел, или само за фирмата, в която работите. 
"И така, ако искате да отидете на кино, после в офиса, и да се качите на самолет, ще трябва да свалите три различни 
приложения, да генерирате удостоверение по три различни начина и да се занимавате с цялата бумащина три пъти", 
предупреждава Джени Уагнър, директор на програми в Linux Foundation Public Health. Мнението му цитира Киф Лезуинг 
от Си Ен Би Си в превод на БТА. 
И отново към смисъла: Има ли нужда от ваксинационен паспорт 
"Светът се стреми да може да изисква нещо, което да показва, че сте си направили тест или ваксина, за се увеличат 
пътуванията отново", посочва Ник Карийн, старши вицепрезидент в Международна асоциация за въздушен транспорт - 
МАВТ (International Air Transport Association - IATA), която обединява над 290 авиокомпании (пак в публикацията на 
Лезуинг). 
"Не можем да правим това ръчно в целия свят. В крайна сметка ще трябва да се дигитализираме", допълва той. 
"Правилото може да е, че трябва да сте си направили тест през последните 72 часа или че трябва да са ви поставени и 
двете дози от ваксината на Pfizer или на Moderna. Всичко, което CommonPass показва, е "червено" или "зелено"." 
Все по-често ще става дума за ваксинираните и за това как да докажат, че са ваксинирани. А тези, които не са, по-малко 
свобода ли им се полага? 
 
√ Турция планира стокообменът с България да достигне 5 млрд. долара през 2021 г.  
"Стокообменът, който Турция реализира с България, е в размер на 4,5 милиарда долара годишно. Той е балансиран, тъй 
като износът на Турция за България възлиза на около 2,4 милиарда долара, а на България за Турция - 2,1 милиарда долара. 
През 2021 г.планираме да увеличим взаимния стокообмен до пет милиарда долара, а през 2023 очакваме да достигне 6-7 
млрд.долара". 
Това посочва в писмено изявление Зеки Саръбекир, председател на турско-българския бизнес съвет, който функционира 
в рамките на Съвета за външноикономически връзки на Турция /ДЕИК/. В изявлението се акцентира на значението, което 
Турция отдава на развитието на търговско-икономическите отношения с България. 
"България е много важна държава за нас. Тя е не само наш съсед, но и нашата врата към Европа. По-голямата част от износа 
за Европа, който съставлява половината от целия износ на Турция, преминава през България. Над един милион тирове 
годишно пренасят търговски стоки през България от ГКПП Капъкуле, Дерекьой и Хамзабейли", посочва той. 
Като акцентира на значението на България за турския износ за Европа, Зеки Саръбекир предлага създаването на съвместен 
с България логистичен център в Европа, както и активизиране на ро-ро превозите. 
"20 процента от нашия износ за Европа може да транспортираме с влак. Ро-ро превозите са добра алтернатива за тир-
превозите. България разполага с пристанищата Варна и Бургас, Румъния с Констанца. Бари в Италия също е важна точка, 
но важното е да преференцираме алтернативни канали. Нашето търговско министерство също акцентира върху 
създаването на логистични центрове. Осигурявайки по-бързо преминаване на тировете през България и Балканите, можем 
да създадем съвместен логистичен център в Европа, откъдето да ги разпределяме. При положение, че въведем система 
за преминаване с код или баркод, през митниците ще преминават два пъти повече тирове, отколкото сега. Това ще 
означава най-малко 20 процента приходи за износа." 
Според Зеки Саръбекир България притежава сериозни предимства за турските предприемачи.Той подчертава,че това се 
дължи главно на факта, че българското правителство е определило приоритетни сектори,в които инвестиционните разходи 
са по-ниски. 
"Индустриалните зони в България също предлагат достъпни цени. Освен това инвестициите се подпомагат от общините, 
местните и чуждестранните търговско-промишлени камари и държавата. От друга страна, тъй като България е член на ЕС, 
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тя се възползва и от еврофондовете. Средства като иновации и конкурентоспособност, развитие на човешките ресурси и 
развитие на селските райони могат да се използват за развитие на бизнеса", посочва Саръбекир. 
По думите му от България се реализира достъп до пазарите на ЕС, балканските страни и Китай и други пазари през Черно 
море. 
"Автомобилната индустрия и индустрията за резервни части, химическата, стъкларската промишленост, производството 
на опаковки са секторите, в които основно инвестират турските бизнесмени. Освен това нашите предприемачи се включват 
в проекти и участват както като основен изпълнител, така и като подизпълнители в инфраструктурни и строителни проекти, 
пречиствателни съоръжения, хотели, недвижими имоти. Продуктите, произведени и изнесени от турски инвеститори в 
България, са с марката "Произведено в Европа". Това носи редица предимства. Така че България, която е вратата към 
Европа, винаги ще бъде привлекателна за турските предприемачи", казва той. 
Специално посочва и развитието на туристическия сектор като важно звено в двустранните отношения. 
По данни на турското министерство на туризма и културата 850 хиляди български граждани са посетили Турция през 2020 
г. въпреки пандемията от COVID-19. 
"Планира се през тази година цифрата да надхвърли един милион души", заключава председателят на турско-български 
бизнес съвет Зеки Саръбекир. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Две жени пострадаха след хвърлени камъни по влака Пловдив-Асеновград. Какво е състоянието им и защо 
зачестяват подобни вандалски прояви?; 

- Топлото време в Европа донесе прах от пустинята Сахара. Замърси ли въздуха метеорологичното явление?; 
- Започна третата фаза от ваксинацията срещу COVID-19. Готова ли е здравната ни система за нова вълна на 

коронавируса? Гост - директорът на болница „Пиргов" проф. Асен Балтов; 
- След трагичния инцидент с Атанас Скатов в Хималаите. За стремежа към изкачването на високи върхове - 

разговор с алпиниста Дойчин Василев; 
- Защо ВМРО решиха да участват без партньорите от Обединени патрити на предстоите избори? Говори 

председателят на предизборния щаб Юлиан Ангелов; 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Избори 2021 Гост: Теменужка Петкова; 
- Краят на коалицията Гост: Волен Сидеров; 
- Километрично задръстване; 
- Чети етикета: Качеството на болничната храна; 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Близки на възрастна жена, починала от коронавирус в частен дом за стари хора, обвиняват ръководството в 

немарливост и неспазване на противоепидемичните мерки, което според тях е довело до заразяването и 
смъртта й; 

- След трагедията с алпиниста Атанас Скатов. За подготовката и мотивацията на колекционерите на върхове; 
- Измамници източват импулси с телефонни обаждания от Малдивите. Колко може да набъбне сметката ни, ако 

върнем на пропуснато повикване от екзотична дестинация? Отговорите - в „На твоя страна". 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Нинова с Радев, Радев с Нинова: 5 сценария за отношенията между БСП и държавния глава - 2 позитивни, 2 
негативни и екстремен; 
в. Труд - Проучване на "Сова Харис" по поръчка на "Труд" сочи: Нов парламент - стари артисти; 
в. Телеграф - Дрогата "Кристал" избута амфетите и коката; 
в. Монитор - Проверяваме онлайн дали колата е запорирана в чужбина; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Строителство, IT, производство на машини и части - бизнес за малки и средни фирми; 
в. 24 часа - Третата фаза тръгна с оксфордската ваксина; 
в. Труд - Търговци лъжат с уж български розови домати; 
в. Труд - Мамят длъжници с 10-годишната давност; 
в. Телеграф - Започна ваксинирането за изборите; 
в. Телеграф - Кичим се с мартеница с бик за 1,50 лв.; 
в. Монитор - Армията продава зъболекарски камиони; 
в. Монитор - 780 лв. заплата за експерт към РИК; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Георги Терзийски, председател на Управителния съвет на АПИ: При ремонта на "Тракия" ще сложим мантинели, 
които спират дори тирове да навлизат в насрещното; 
в. Труд - Христо Стоичков на 55 години, ексклузивно за "Труд : Завистта е раната на България; 
в. Телеграф - Инфекционистът д-р Христиана Бацелова: Усложненията от COVID при децата идват и след месец; 
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в. Монитор - Председателят на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара Димитър Танев: Новият регистър на 
МП ще може да показва и запор на колата в чужбина; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Зелените централи - на едрия бизнес, ексминистри, политици и чужденци; 
в. Труд - Поредното завръщане на Тръмп; 
в. Телеграф - Двете страни на барикадата; 
в. Монитор - Вечната игра на гоненица със закона. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 08 февруари 
София 

- От 09.00 часа в сградата на Народното събрание (пл. „Княз Александър І" № 1) Централната избирателна комисия 
започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за народни 
представители, насрочени на 4 април 2021 г. 

- От 9.00 часа в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І" № 1 ПП „Републиканци за България" 
ще подаде в Централната избирателна комисия документи за регистрация за участие в парламентарните избори 
на 4 април. 

- От 10.00 часа чрез платформата Webex КНСБ ще представи резултатите от наблюдението на потребителските 
цени и необходимите средства за издръжката на живота за последните три месеца на 2020 г. 

- От 11.00 часа ще се състои брифинг на „Пътна полиция" във връзка със започваща нова специализирана 
полицейска операция. 

- От 11.00 часа в Софийски градски състав ще се гледа делото за прекратяване на регистрацията на партия 
„Възраждане". 

- От 13.00 часа в централата на ПП АБВ на ул. „Врабча" 23 ще се проведе пресконференция. 
*** 
Благоевград 

- От 11.00 часа в зала 5 на Община Благоевград ще се проведе пресконференция на независимите артисти и 
частните школи. 

*** 
Дупница 

- От 12.30 часа в партерната зала на Община Дупница ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет 
на Общината. 

*** 
Кюстендил 

- От 17.00 часа в сградата на Община Кюстендил ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на 
Общината. 

*** 
Разград 

- От 17.00 часа в стола на ОП „Ученическо столово хранене и почивно дело" ще се проведе публично обсъждане 
на проекта за бюджет за 2021 г. на Община Разград. 

*** 
Търговище 

- От 12.45 часа в Регионалния исторически музей вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова ще 
даде брифинг. 

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

