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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
БНТ 
 
√ Икономистите: Увеличаването на данъците ще задълбочи кризата 
Политическа реторика са споровете за данъчното облагане на доходите, защото безработният не се интересува от 
данъците, на него му трябва работа, трябват му инвестиции, които да създадат работни места, а той да получавата колкото 
се може по-добра заплата. Като местим разни данъци нагоре и надолу, нищо няма да решим за бедния човек. Така в “Още 
от деня” започна коментара си икономистът Георги Ангелов на предизборните идеи за българската икономика, които вече 
се лансират от партиите в публичното пространство. 
“Така че основното за мен е да се говори повече за реални неща - как да се привличат инвестиции, защото това вдига 
производителността на труда - повече инвестиции, повече машини, повече оборудване, за да са по-производителни и 
същите хора да произвеждат повече и да получават по-добри заплати. Това е темата, от която не трябва да бягаме 
и никакви идеологически спорове не могат да ни измъкнат от този въпрос”, заяви той. 
Ако основната цел е привличане на инвестиции, повишаването на данъците не работи в тази посока, подкрепи казаното 
до момента Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България - също гост в предаването. 
“Основната цел на една данъчна система е да осигури приходи в бюджета, с които да се финансират бюджетните 
разходи. Повишаването на данъците със сигурност няма да повиши особено приходите в бюджета, защото това, 
което предлагат от БСП, е увеличаване на подоходните данъци на физическите лица и запазване на корпоративния 
данък на юридическите лица. Това създава възможност за данъчна комбинация физически лица да регистрират 
юридически и през тях да получават доходите - така се заобикаля закона и не е осигуряват по-високи доходи в 
бюджета. Със сигурност ще се нанесат вреди на притока на инвестиции, на бизнес средата като цяло”, обясни той и 
обобщи: “Увеличаването на данъците ще задълбочи кризата.” 
Какво още коментираха гостите в студиото на “Още от деня” вижте във видеото. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Експерти: България е единствената, която не подпомогна домакинствата и бизнеса 
Коментар на Добрин Иванов и Мика Зайкова 
Икономиката на България преди и след изборите - как се отрази Ковид-19 на икономическата обстановка и какъв е пътят 
на бизнеса и безработните? 
"Наблюдаваме ръст на безработните декември, януари и февруари. Вероятно ще наблюдаваме такава тенденция март и 
април, ако не отворят затворените заради мерките обекти." Това заяви икономическият експерт Добрин Иванов в студиото 
на "Денят ON AIR". 
"Още 265 хил. служители, които са подпомогнати по мярката 60/40 няма да започнат работа, защото обектите няма да 
отворят", отбеляза Иванов. 
По думите му са предвидени 900 млн. за бизнеса и работниците, които обаче не са достатъчни. 
"Трябва повече пари да бъдат инвестирани в предприятията, модернизацията им, повишаване на дигитализацията на 
бизнеса и уменията на работниците", добави експертът. 
"60/40 не трябва да я отнасяме като подпомагане. Мерките, които подпомогнаха бизнеса, са 3000/10 000. Другата мярка, 
по която има плащане, са автобусните превозвачи и туроператорите. До момента от началото на кризата са платени 260 
млн, което е 0,2 от брутния вътрешен продукт на страната. При другите държави е 3-4-5%", категоричен беше Иванов и 
допълни: "предприемачите си продадоха не само автомобилите, а и жилищата и ще обявят фалит". 
Той отбеляза, че са направили редица мерки за подпомагане на бизнеса, които са в етап на обсъждане, но не е ясно кога 
ще влязат в сила. 
На същото мнение е и експертът Мика Зайкова, която заяви пред Bulgaria ON AIR, че "състоянието на пазара на труда е 
илюзорно", а въпреки че до известна степен мерките са добри, все пак запазването на доходите не се е случило.  
"България е единствената страна, която не помогна на домакинствата и бизнеса. Наблегнахме на заемите, всички мерки 
се забавиха, започнаха да плащат август, а извънредното положение беше през март. Най-страшното е, че има забавяне", 
подчерта Зайкова. 
По думите ми за подкрепа на оборотния капитал са отделени 156 млн., от които заявени с 115. 

https://bnt.bg/news/ikonomistite-uvelichavaneto-na-danacite-shte-zadalbochi-krizata-v290487-292151news.html
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"32 млн. са платени, останалите 60% не са и бизнесът изобщо не е подпомогнат", обясни тя и добави: "98,2% от българските 
фирми са малки и средни и няма да оцелеят". 
"Как живеят семействата на таксиметровите шофьори? Никой не им даде нито 1 лев", каза Зайкова. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
Dnes.bg 
 
√ Експерти: Мерките са добри, но запазването на доходите не се случи 
Предприемачите може да обявят фалит 
Икономиката на България преди и след изборите - как се отрази Ковид-19 на икономическата обстановка и какъв е пътят 
на бизнеса и безработните? 
"Наблюдаваме ръст на безработните декември, януари и февруари. Вероятно ще наблюдаваме такава тенденция март и 
април, ако не отворят затворените заради мерките обекти." Това заяви икономическият експерт Добрин Иванов в студиото 
на "Денят ON AIR". 
"Още 265 хил. служители, които са подпомогнати по мярката 60/40 няма да започнат работа, защото обектите няма да 
отворят", отбеляза Иванов. 
По думите му са предвидени 900 млн. за бизнеса и работниците, които обаче не са достатъчни. 
"Трябва повече пари да бъдат инвестирани в предприятията, модернизацията им, повишаване на дигитализацията на 
бизнеса и уменията на работниците", добави експертът. 
"60/40 не трябва да я отнасяме като подпомагане. Мерките, които подпомогнаха бизнеса, са 3000/10 000. Другата мярка, 
по която има плащане, са автобусните превозвачи и туроператорите. До момента от началото на кризата са платени 260 
млн, което е 0,2 от брутния вътрешен продукт на страната. При другите държави е 3-4-5%", категоричен беше Иванов и 
допълни: "предприемачите си продадоха не само автомобилите, а и жилищата и ще обявят фалит". 
Той отбеляза, че са направили редица мерки за подпомагане на бизнеса, които са в етап на обсъждане, но не е ясно кога 
ще влязат в сила. 
На същото мнение е и експертът Мика Зайкова, която заяви пред Bulgaria ON AIR, че "състоянието на пазара на труда е 
илюзорно", а въпреки че до известна степен мерките са добри, все пак запазването на доходите не се е случило. 
"България е единствената страна, която не помогна на домакинствата и бизнеса. Наблегнахме на заемите, всички мерки 
се забавиха, започнаха да плащат август, а извънредното положение беше през март. Най-страшното е, че има забавяне", 
подчерта Зайкова. 
По думите ми за подкрепа на оборотния капитал са отделени 156 млн., от които заявени с 115. 
"32 млн. са платени, останалите 60% не са и бизнесът изобщо не е подпомогнат", обясни тя и добави: "98,2% от българските 
фирми са малки и средни и няма да оцелеят". 
"Как живеят семействата на таксиметровите шофьори? Никой не им даде нито 1 лев", каза Зайкова. 
 
НОВА ТВ 
 
√ АОБР е против отлагането на определянето на такса битови отпадъци 
От Асоциацията настояват промяната да бъде приложена в срок 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска 
търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара и Конфедерация на индустриалците и работодателите в 
България) категорично възразява срещу предложенията на Националното сдружение на общините в РБ за поредно 
отлагане на прилагането на новата основа за определяне на ТБО, като се използва абсолютно недопустим и нерелевантен 
претекст - забавяне на преброяването на населението. Това заявиха от АОБР в позиция относно предложение на НСОРБ за 
поредното отлагане на определянето на такса битови отпадъци (ТБО) на основата на количествата генерирани отпадъци и 
реално предоставяни услуги на обслужваното население и юридическите лица. 
Независимо от всички останали фактори, дори и да беше проведено в срок преброяването на населението, резултатите от 
него биха могли да бъдат ползвани не по-рано от 12 месеца след приключването му, след средата на 2022 г. Очевидно е, 
че предвид изключително интензивната вътрешна и външна мобилност на населението, валидността на получените данни 
е изключително кратка и вероятно не надхвърля повече от един-два месеца. Поради тези причини данните не могат да 
бъдат използвани по адекватен начин от общинските съвети при вземане на решения за определяне на основата и размера 
на ТБО до следващото преброяване, т.е. след 10 г., в съответствие с действащите процедури в ЕС. Що се отнася до 
жилищния фонд като предмет на наблюдение при преброяването, тази информация няма практическо приложение за 
анализа и процедурата за определяне на ТБО. 
Актуалните данни от регистрацията на лицата по постоянен и настоящ адрес под контрола на кметовете на общини и 
органите на МВР се отразяват в регистрите на населението и са достъпни за администрацията. Още повече, че предвид 
предстоящите парламентарни избори тези регистри следваше да са актуализирани и надеждни, вкл. и за целите на 
формиране на основата и размера на ТБО. В същото време след 1989 г. процедурите и задълженията по 
функциониране на адресната регистрация в страната реално не са обект на ефективен контрол от страна на компетентните 
държавни органи. По този въпрос сме отправяли многобройни предложения до органите на изпълнителната и 
законодателна власт, по които не последва адекватна реакция, нито беше даден аргументиран отговор. 
Принципът „замърсителят плаща“ беше приет в ЗМДТ в края на 2017 г. Оттогава до днес практическото му прилагане беше 
отлагано неколкократно. Обсъжданото сега предложение на НСОРБ е за поредно отлагане, макар и с видоизменени 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/217938-eksperti-balgariya-e-edinstvenata-koyato-ne-podpomogna-domakinstvata-i-biznesa
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мотиви. Очевидно е, че отлаганията са само средство за отмяна на справедливостта, прозрачността и контрола при 
събирането на ТБО. Наясно сме, че винаги ще се намират претексти за оправдания за несвършена работа, но целта на 
прилагането на „замърсителят плаща“ е точно обратната – работата да бъде извършена и то по най-ясния и справедлив 
начин, който се практикува във всички развити страни. Категорично се противопоставяме на манипулативното твърдение 
от страна на НСОРБ, „че новата формула драстично ще завиши таксата на голяма част от домакинствата за сметка на 
бизнеса, който в момента поема основната тежест на плащанията“. С въвеждането на принципа „замърсителят плаща“ 
всички физически и юридически лица ще бъдат стимулирани да събират разделно отпадъците, а това ще намали както 
количеството, така и дължимия размер на таксата за битови отпадъци. 
Като представителни организации на бизнеса в страната настояваме промяната на базата на определяне на таксата да 
бъде приложена в срока, определен от ЗМДТ, и да бъдат отклонени решително всички опити за отлагане. 
 
Дарик  
 
√ АОБР се обяви против отлагането на определянето на такса битови отпадъци 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска 
търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара и Конфедерация на индустриалците и работодателите в 
България) категорично възразява срещу предложенията на Националното сдружение на общините в РБ за поредно 
отлагане на прилагането на новата основа за определяне на ТБО, като се използва абсолютно недопустим и нерелевантен 
претекст - забавяне на преброяването на населението. Това заявиха от АОБР в позиция относно предложение на НСОРБ за 
поредното отлагане на определянето на такса битови отпадъци (ТБО) на основата на количествата генерирани отпадъци и 
реално предоставяни услуги на обслужваното население и юридическите лица. 
Ето и позицията без редакторска намеса: 
Независимо от всички останали фактори, дори и да беше проведено в срок преброяването на населението, резултатите от 
него биха могли да бъдат ползвани не по-рано от 12 месеца след приключването му, след средата на 2022 г. Очевидно е, 
че предвид изключително интензивната вътрешна и външна мобилност на населението, валидността на получените данни 
е изключително кратка и вероятно не надхвърля повече от един-два месеца. Поради тези причини данните не могат да 
бъдат използвани по адекватен начин от общинските съвети при вземане на решения за определяне на основата и размера 
на ТБО до следващото преброяване, т.е. след 10 г., в съответствие с действащите процедури в ЕС. 
Що се отнася до жилищния фонд като предмет на наблюдение при преброяването, тази информация няма практическо 
приложение за анализа и процедурата за определяне на ТБО. 
Актуалните данни от регистрацията на лицата по постоянен и настоящ адрес под контрола на кметовете на общини и 
органите на МВР се отразяват в регистрите на населението и са достъпни за администрацията. Още повече, че предвид 
предстоящите парламентарни избори тези регистри следваше да са актуализирани и надеждни, вкл. и за целите на 
формиране на основата и размера на ТБО. В същото време след 1989 г. процедурите и задълженията по функциониране 
на адресната регистрация в страната реално не са обект на ефективен контрол от страна на компетентните държавни 
органи. По този въпрос сме отправяли многобройни предложения до органите на изпълнителната и законодателна власт, 
по които не последва адекватна реакция, нито беше даден аргументиран отговор. 
Принципът „замърсителят плаща“ беше приет в ЗМДТ в края на 2017 г. Оттогава до днес практическото му прилагане беше 
отлагано неколкократно. Обсъжданото сега предложение на НСОРБ е за поредно отлагане, макар и с видоизменени 
мотиви. Очевидно е, че отлаганията са само средство за отмяна на справедливостта, прозрачността и контрола при 
събирането на ТБО. Наясно сме, че винаги ще се намират претексти за оправдания за несвършена работа, но целта на 
прилагането на „замърсителят плаща“ е точно обратната – работата да бъде извършена и то по най-ясния и справедлив 
начин, който се практикува във всички развити страни. Категорично се противопоставяме на манипулативното твърдение 
от страна на НСОРБ, „че новата формула драстично ще завиши таксата на голяма част от домакинствата за сметка на 
бизнеса, който в момента поема основната тежест на плащанията“. С въвеждането на принципа „замърсителят плаща“ 
всички физически и юридически лица ще бъдат стимулирани да събират разделно отпадъците, а това ще намали както 
количеството, така и дължимия размер на таксата за битови отпадъци. 
Като представителни организации на бизнеса в страната настояваме промяната на базата на определяне на таксата да 
бъде приложена в срока, определен от ЗМДТ, и да бъдат отклонени решително всички опити за отлагане. 
 
Mediapool  
 
√ Бизнесът и синдикатите искат еднаква Covid помощ 
Бизнесът и синдикатите настояват държавата да въведе универсална Covid помощ, която да замени сегашните различни 
социално-икономически мерки на правителството. 
"Ръководствата на КНСБ, КТ "Подкрепа", АИКБ и КРИБ настояват за спешна среща с министър-председателя Бойко 
Борисов, пред когото да изложат същността и предимствата на предложенията за универсален подход за подкрепа 
на предприятията по време на икономически стрес", съобщи във вторник КНСБ. 
Синдикати и работодатели с тревога констатират, че "остават броени дни до края на работата на настоящия 
парламент, а новият компенсационен механизъм, обсъден и договорен още през октомври 2020 г., в рамките на 
заседание на НСТС, все още отлежава в нечия канцелария". 
Работодателите и синдикатите искат да се въведе универсален подход за подкрепа от страна на държавата за всяко 
предприятие, без значение от коя икономическа дейност, както и за неговите работници при единствено условие - 
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реализиран спад на нетните приходи от продажби 20% и повече, сравнено със същия месец на предходната година, поради 
пазарен шок или друг непредвидим икономически стрес. 
В тези случаи фирмата следва да има право на финансова подкрепа до 25% от нетните приходи от продажби за съответния 
месец на предходната година, но пропорционално на загубените приходи. Ако по същите икономически причини 
едностранно работодателят въведе непълно работно време, то работниците имат право на подкрепа в размер 75% от 
брутното трудово възнаграждение за месеца преди въвеждане на непълно работно време, пропорционално на 
неотработените часове, но за не повече от 4 часа дневно и до 6 месеца в календарната година. 
Предлага се и нов, също универсален механизъм за подкрепа на предприятията и работещите в тях, когато със заповед на 
държавен орган са поставени в принудителен престой. В този случай работникът и служителят ще имат право на 
компенсация за сметка на държавата, в размер на 75% от брутното трудово възнаграждение за месеца, предхождащ този 
на заповедта за затваряне на предприятието. А предприятията - до 25 на сто от нетните приходи от продажби за същия 
месец на предходната година. 
Възприетата от всички партньори идея беше новите предложения за подкрепа на работещите и предприятията от 
държавата да заменят от 1 април сега прилаганите мерки, различни за отделните икономически сектори и изискващи 
сравнително повече административни усилия, известни като 60/40, 80/20, 24 лв. на ден и пр, отбелязват социалните 
партньори. 
Според изявлението, публикувано от КНСБ, ако правителството не придвижи проекта на закон незабавно, шансовете за 
неговата реализация почти се нулират. 
 
Novini.bg 
 
√ Синдикати и работодатели настояват за спешна среща с Борисов за подкрепа на предприятията 
Ръководствата на КНСБ, КТ "Подкрепа", АИКБ и КРИБ настояват за спешна среща с министър-председателя Бойко Борисов, 
пред когото да изложат същността и предимствата на предложенията за универсален подход за подкрепа на 
предприятията по време на икономически стрес, съобщават от пресцентъра на КНСБ. 
Синдикати и работодатели с тревога констатират, че "остават броени дни до края на работата на настоящия парламент, а 
новият компенсационен механизъм, обсъден и договорен още през октомври 2020 г., в рамките на заседание на НСТС, все 
още отлежава в нечия канцелария". 
Основната идея в предложението е, че се въвежда постоянен нормативен ред и универсален подход за подкрепа от страна 
на държавата за всяко предприятие, без значение от коя икономическа дейност, както и за неговите работници при 
единствено условие - реализиран спад на нетните приходи от продажби 20 и повече на сто, по сравнение със същия месец 
на предходната година, поради пазарен шок или друг непредвидим икономически стрес. В тези случаи предприятието има 
право на финансова подкрепа до 25 на сто от нетните приходи от продажби за съответния месец на предходната година. 
Ако по същите икономически причини едностранно работодателят въведе непълно работно време, то работниците имат 
право на подкрепа в размер 75 на сто от брутното трудово възнаграждение за месеца преди въвеждане на непълно 
работно време, пропорционално на неотработените часове, но за не повече от 4 часа дневно и до 6 месеца в календарната 
година, припомнят синдикати и работодатели. 
Същевременно във връзка с продължаващата пандемична обстановка се предлага и нов, също универсален механизъм за 
подкрепа на предприятията и работещите в тях, когато със заповед на държавен орган са поставени в принудителен 
престой. В този случай работникът и служителят ще имат право на компенсация за сметка на държавата, в размер на 75 на 
сто от брутното трудово възнаграждение за месеца, предхождащ този на заповедта за затваряне на предприятието. А 
предприятията - до 25 на сто от нетните приходи от продажби за същия месец на предходната година. 
Възприетата от всички партньори идея беше новите предложения за подкрепа на работещите и предприятията от 
държавата да заменят от 1 април сега прилаганите мерки, различни за отделните икономически сектори и изискващи 
сравнително повече административни усилия, известни като 60/40, 80/20, 24 лв. на ден и пр, отбелязват социалните 
партньори. 
При обсъждането аргументите на партньорите и конкретните предложения бяха одобрени и от правителствената страна, 
се посочва в изявлението. Ако обаче правителството, въпреки поетите ангажименти, не придвижи проекта на закон с 
посочените предложения до парламента незабавно, то шансовете за неговата реализация почти се нулират, допълват 
синдикати и работодатели. Това обрича и работещите и предприятията, затворени поради извънредната ситуация, на 
продължение на досегашните компенсаторни механизми, които, както е известно, за немалка част от тях се оказаха малко 
сложни и недостатъчно ефикасни, смятат синдикати и работодатели. По този повод те се обръщат към всички 
парламентарни групи и отделни народни представители с молба за възможност да представят и аргументират 
предимствата на новия механизъм за компенсиране и апелират за незабавна реакция от тяхна страна, с оглед 
необходимите нормативни решения да бъдат реализирани. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Синдикатите и бизнесът искат универсална COVID помощ 
Бизнесът и синдикатите настояват държавата да въведе универсална COVID помощ, която да замени сегашните различни 
социално-икономически мерки на правителството. 
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Ръководствата на КНСБ, КТ "Подкрепа", АИКБ и КРИБ настояват за спешна среща с министър-председателя Бойко Борисов, 
пред когото да изложат същността и предимствата на предложенията за универсален подход за подкрепа на 
предприятията по време на икономически стрес, съобщават от пресцентъра на КНСБ. 
Синдикати и работодатели с тревога констатират, че "остават броени дни до края на работата на настоящия парламент, а 
новият компенсационен механизъм, обсъден и договорен още през октомври 2020 г., в рамките на заседание на НСТС, все 
още отлежава в нечия канцелария". 
Основната идея в предложението е, че се въвежда постоянен нормативен ред и универсален подход за подкрепа от страна 
на държавата за всяко предприятие, без значение от коя икономическа дейност, както и за неговите работници при 
единствено условие - реализиран спад на нетните приходи от продажби 20 и повече на сто, по сравнение със същия месец 
на предходната година, поради пазарен шок или друг непредвидим икономически стрес. В тези случаи предприятието има 
право на финансова подкрепа до 25 на сто от нетните приходи от продажби за съответния месец на предходната година. 
Ако по същите икономически причини едностранно работодателят въведе непълно работно време, то работниците имат 
право на подкрепа в размер 75 на сто от брутното трудово възнаграждение за месеца преди въвеждане на непълно 
работно време, пропорционално на неотработените часове, но за не повече от 4 часа дневно и до 6 месеца в календарната 
година, припомнят синдикати и работодатели. 
Същевременно във връзка с продължаващата пандемична обстановка се предлага и нов, също универсален механизъм за 
подкрепа на предприятията и работещите в тях, когато със заповед на държавен орган са поставени в принудителен 
престой. В този случай работникът и служителят ще имат право на компенсация за сметка на държавата, в размер на 75 на 
сто от брутното трудово възнаграждение за месеца, предхождащ този на заповедта за затваряне на предприятието. А 
предприятията - до 25 на сто от нетните приходи от продажби за същия месец на предходната година. 
Възприетата от всички партньори идея беше новите предложения за подкрепа на работещите и предприятията от 
държавата да заменят от 1 април сега прилаганите мерки, различни за отделните икономически сектори и изискващи 
сравнително повече административни усилия, известни като 60/40, 80/20, 24 лв. на ден и пр, отбелязват социалните 
партньори. 
При обсъждането аргументите на партньорите и конкретните предложения бяха одобрени и от правителствената страна, 
се посочва в изявлението. Ако обаче правителството, въпреки поетите ангажименти, не придвижи проекта на закон с 
посочените предложения до парламента незабавно, то шансовете за неговата реализация почти се нулират, допълват 
синдикати и работодатели. Това обрича и работещите и предприятията, затворени поради извънредната ситуация, на 
продължение на досегашните компенсаторни механизми, които, както е известно, за немалка част от тях се оказаха малко 
сложни и недостатъчно ефикасни, смятат синдикати и работодатели. 
По този повод те се обръщат към всички парламентарни групи и отделни народни представители с молба за възможност 
да представят и аргументират предимствата на новия механизъм за компенсиране и апелират за незабавна реакция от 
тяхна страна, с оглед необходимите нормативни решения да бъдат реализирани. 
 
БНР 
 
√ Синдикати и бизнес искат среща с Борисов за държавната подкрепа в пандемията  
Представители на синдикатите и бизнеса настояват за спешна среща с премиера Бойко Борисов заради подкрепата от 
държавата по време на пандемията. Те настояват за законово регламентиране на нов компенсаторен механизъм, който да 
замени сега съществуващите различни мерки като "60 на 40", "80 на 20" и „Запази ме“. Този механизъм вече беше обсъден 
на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
Ръководствата на КНСБ, КТ „Подкрепа“, КРИБ и АИКБ искат законова регламентация в Кодекса на труда на нов механизъм 
за компенсиране на предприятията и техните  работници при реализиран спад на нетните приходи от продажби 20% и 
повече в сравнение със същия месец на предходната година в поради пазарен шок или друг непредвидим икономически 
стрес. От КНСБ информираха, че предложението е в подобни случаи предприятието да има право на финансова подкрепа 
до 25 на сто от нетните приходи от продажби за съответния месец на предходната година. Ако по същите икономически 
причини едностранно работодателят въведе непълно работно време, то работниците да имат право на подкрепа в размер 
на 75 на сто от брутното трудово възнаграждение за месеца преди въвеждане на непълно работно време. 
Бизнесът и синдикатите се обръщат и към парламентарните групи да аргументират предимствата на новия механизъм за 
компенсиране и да го гласуват рамките на мандата на 44-ото народно събрание. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Правната комисия преодоля ветото на президента за промените в Наказателно-процесуалния кодекс  
Правната комисия на Народното събрание преодоля ветото, което президентът Румен Радев наложи на Закона за 
допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, който беше приет от Народното събрание на 29 януари 2021 г. 
Държавният глава върна закона в неговата цялост за ново обсъждане от депутатите. Според него приетият в края на януари 
закон не предлага справедливо и устойчиво решение на проблема с липсата на ефективно разследване срещу действащ 
главен прокурор или негов заместник. С въвеждането на нова длъжност „прокурор по разследването срещу главния 
прокурор или негов заместник“ се нарушават редица основни конституционни принципи, сред които независимостта на 
съда, независимостта на прокурорите в рамките на съдебната власт и равенството на гражданите пред закона. 
Промени в НПК: Ще има ли специален прокурор, който да разследва главния? 
По време на обсъжданията вчера Красимир Ципов заяви, че парламентарната група на ГЕРБ ще гласува за повторното 
приемане на закона, тъй като не споделят изложените мотиви в указа за връщане за ново обсъждане. 
Крум Зарков от БСП посочи, че всички наблюдатели, експерти се обявиха против това законодателно решение. „То е 
неразбираемо нито за българска правна система, нито за която и да било друга”, заяви той. 
Христиан Митев каза, че също няма да подкрепи ветото и ще гласува за повторното приемане на законопроекта. 
При повторното гласуване на закона в правна комисия „за” бяха 12 депутатите, 7 бяха „против”, нямаше въздържали се и 
така ветото беше преодоляно. 
 
√ Новите сгради ще се проектират с нулево енергийно потребление  
Монтираните след 25 октомври 2020 г. измервателни средства, като водомери за топла и студена вода, 
електромери и топломери, трябва да имат функцията за дистанционно отчитане, а крайният срок за въвеждането 
им е 2027 г. Това решиха депутатите от енергийната парламентарна комисия, приемайки на второ четене промени 
в Закона за енергийната ефективност. 
Според левицата, това ще доведе до злоупотреби от фирмите за дялово разпределение. 
"Вече започват фирми, няма да ги споменавам кои са, да изнудват гражданите и да ги заставят да правят общи 
събрания, в които едва ли не от тази година трябва да започнат да си сменят уредите. Само го казвам и ще дам 
допълнителни факти. В момента да си смениш топломера и водомера в едно жилище, 5-стайно, в което нямаш 
хоризонтални щрангове, всичките са вертикални, смятайте го 90 лв. на уред, 5 уреда и водомер, над 500 лв. всяко 
домакинство трябва да отдели. Не съм убеден, че сега е моментът това да се случи. Още една причина да се 
въздържим да подкрепим този закон и мисля, че трябва да се търсят варианти, в които държавата да поеме този 
ангажимент под някаква форма, било чрез програми, било чрез съответните европейски финансирания. 
Допълнително трябва да се предвиди и софтуерът, който да бъде унифициран, защото в противен случай се 
получават, не искам да казвам заробване на определен потребител към определен топлинен счетоводител, но на 
практика така се получава, ако софтуерът за дистанционно отчитане не е унифициран", заяви депутатът от БСП 
Таско Ерменков. 
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова не се съгласи, че има опасност фирмите да притискат клиентите. Според 
нея на потребителите се дава предостатъчен срок от 6 г. за преминаване на дистанционно отчитане. Тя увери, че този 
метод най-точно определя потреблението на клиентите. 
"По отношение на темата, свързана с подмяната на уредите за измерване, също трябва да кажем, че това е 
транспониране на европейска директива, която цели да защити в максимална степен интересите на 
потребителите. Въвеждането на такъв тип измервателни уреди с дистанционен отчет са изцяло в интерес на 
потребителите и те целят да дадат сигурност на българските потребители за това, че те плащат тази енергия, 
която реално са консумирали. Що се отнася до сроковете за подмяна на този тип измервателни уреди, много ясно 
трябва да кажем, че този срок не е фиксиран, че трябва да се извърши сега и в момента. Срокът е 2027 г. И тук искам 
да кажа, че в рамките на дискусиите по отношение на тази директива, срокът, който предложиха колегите от 
Европейската комисия, беше 2023 г. и с намесата на България, и нашата твърда позиция, този срок беше удължен до 
2027 г. Така че българските потребители трябва да са спокойни и да знаят, че никой не иска да направи нещо против 
техния интерес. Напротив. Това, което ще се направи и това, което се предлага, цели единствено и само да защити 
техните интереси и те да знаят, че плащат тази услуга, която реално са ползвали и потребили", коментира 
Петкова. 
От левицата оспориха и друг текст, чрез който инвеститорите се задължават при изграждане на нови сгради, при 
преустройството и реконструкцията на стари постройки, да бъдат проектирани близко до нулевото потребление на 
енергия, считано от 1 януари 2021 г. 
"Заслужава много специално внимание и становището на Българската стопанска камара относно този подход, с 
който се въвеждат задължения към стопанските субекти с дата, която предхожда влизането на закона в сила. 
Очевидно въвеждаме по този начин нещо, което за нас и за мен не е справедливо. Аз бих искал още веднъж да го 

https://bntnews.bg/news/promeni-v-npk-shte-ima-li-specialen-prokuror-koito-da-razsledva-glavniya-1087769news.html
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изговорим и да чуем и министерството на енергетиката. Очевидно знаем какъв е поводът - закъснели сме със 
сроковете за синхронизиране на евродирективата и правим всичко възможно България да изглежда добре от 
европейска гледна точка, но ако си спомняте преди година можехме да го направим така, че да дадем един по-сериозен 
хоризонт. Сега, какво казваме на бизнеса - със задна дата ви въвеждаме изисквания, че всички проектирания към 1 
януари 2021-ва е трябвало да бъдат така заложени", заяви депутатът от БСП Атанас Костадинов. 
Енергийният министър Теменужка Петкова обясни, че реално срокът за проектиране на сгради с "нулево потребление" не 
е ретроактивен, а започва да тече, след като министерството на регионалното развитие издаде наредбата за прилагане на 
законовия текст. 
"По отношение на сградите с така нареченото "нулево потребление" компетентността е на МРРБ. Тъй като  
Законът за енергийната ефективност е проект, който ние готвим още от миналата година, просто е останал този 
текст, че влиза в сила от 1.01.2021 г. и с тази редакция и предложението на ГЕРБ на второ четене, на практика се 
елиминира този риск и това притеснение на бизнеса, че всъщност тази разпоредба ще има ретроактивно действие. 
Не. Тя няма да има такова действие. То ще бъде съобразено с датата, която ще бъде определена в наредбата на 
министерството на регионалното развитие", уточни министър Петкова. 
Очаква се следващата седмица промените в Закона за енергийната ефективност да влязат за гласуване на второ четене в 
пленарната зала. 
 
√ Джо Байдън няма да приема чужди лидери през следващите месеци  
Президентът Джо Байдън няма да бъде домакин на чуждестранни визити в Белия дом поне няколко месеца, заяви 
неговият говорител във вторник, подчертавайки стриктното придържане на администрацията към протоколите 
за коронавируса. 
"Ще минат няколко месеца, преди президентът да се представи лично или да покани чуждестранен лидер да се срещнат 
лично тук, в Белия дом," каза прессекретарят Джен Псаки пред репортери. 
Предстоящи чуждестранни пътувания за Байдън също не се очакват, заявиха от Белия дом. 
Канадският министър-председател Джъстин Трюдо - първият чуждестранен лидер, получил телефонно обаждане от 
новоизбрания президент Байдън през януари - предизвика спекулации, че за февруари се планира лична среща на върха. 
"Двамата лидери се договориха да се срещнат следващия месец", заявиха от офиса на Трюдо. 
Псаки обаче обясни, че е планирана само видеовръзка. 
 
БНР 
 
√ НС разглежда върнати от президента законови промени  
Парламентът ще разгледа върнатите от президента промени в Закона за устройство на територията и в Наказателно-
процесуалния кодекс, това е предвидено като точки първа и втора в проектопрограмата на депутатите. 
Държавният глава върна промените в НПК за ново обсъждане от депутатите. Те предвиждат създаването на фигурата на 
специален прокурор, който да разследва главния прокурор. 
Според президента приетият в края на януари закон не предлага справедливо и устойчиво решение на проблема  с липсата 
на  ефективно разследване срещу действащ главен прокурор или негов заместник. С провеждането на новата длъжност се 
нарушават редица основни конституционни принципи, сред които независимостта на съда, независимостта на 
прокурорите в рамките на съдебната власт и равенството на гражданите пред закона. 
Правната комисия отхвърли ветото на президента. От ГЕРБ ще гласуват за повторното приемане на закона, а от БСП 
заявяват, че всички наблюдатели експерти се обявяват против това законодателно решение. 
Депутатите ще обсъдят и друго вето на държавния глава - закона за изменение и допълнение на закона за устройство на 
територията. 
В мотивите си Радев посочва, че подкрепя усилията за усъвършенстване на действащата нормативна уредба в областта на 
устройство на територията, но въведените законови положения не гарантират в достатъчна степен упражняването и 
защитата на правата на гражданите и юридическите лица. 
Новата уредба не съдържа достатъчно гаранции, че отговорната и обществено значима задача на общините да 
осъществяват процедурите по отчуждаване ще бъде изпълнявана стриктно и в срок. На първо четене ще бъдат обсъдени 
и промените в закона за филмовата индустрия, тези за адвокатурата и закона за енергийната ефективност. 
 
√ Кабинетът решава за подготовката на парламентарния вот  
Правителството се очаква да днешното си заседание да приеме решение за подготовката на парламентарните избори на 
4 април. 
Министрите ще приемат и тарифата, по която регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети ще заплащат 
предизборните предавания по Българското национално радио и Българската национална телевизия. 
Кабинетът ще одобри и допълнителни разходи по бюджета на министерството на образованието и науката. Ще бъде 
допълнена Наредбата за елементите от възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.  
 
√ НСИ: Спад на БВП с 3,8% през последното тримесечие на 2020 г. спрямо година по-рано 
Икономически растеж от 2,1% на тримесечна база благодарение на скок при износа 
Българската икономика нараства през четвъртото тримесечие на 2020 г. с 2,1% спрямо третото тримесечие, когато се 
разшири с 3,9%, показва експресна оценка на Националния статистически институт (НСИ). 
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Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. обаче БВП се свива с 3,8%, но след спад с 4,6% през периода юли - септември и 
с цели 7,8% през април-юни, когато беше отбелязан най-големият икономически спад в нашата страна от началото на 1997 
година заради въведените през второто тримесечие на миналата година строги карантинни мерки за ограничаване на 
първата вълна на коронавирусната пандемия. 
Според експресната оценка на НСИ за четвъртото тримесечие на 2020 година брутният вътрешен продукт в номинално 
изражение възлиза на 32,0769 млрд. лева, а реализираната добавена стойност е в размер на 27,7781 млрд. лева. 
Най-голям дял в БВП отново заема крайното потребление (80,4% от БВП), което в стойностно изражение възлиза на 25,796 
млрд. лева. През четвъртото тримесечие бруто капиталообразуването е за 6,9928 млрд. лева и заема 21,8% от БВП на 
страната. 

 
Графики на БВП на тримесечна и на годишна база 

 
Експресните данни НСИ показват, че основната причина за регистрирания икономически ръст през четвъртото тримесечие 
спрямо предходните три месеца е увеличението на износа на стоки и услуги с цели 11,3 на сто. 
Крайното потребление, което по принцип е ключов двигател за растежа на икономиката, обаче се свива през последните 
три месеца на миналата година със 7,7% след повишение с 3,2% през третото тримесечие на фона на новите ограничителни 
противоепидемични мерки в страната в края на 2020 г. 
Спрямо година по-рано крайното потребление се сви през четвъртото тримесечие с 5,7% след повишение с 2,7% през 
предходното тримесечие. 
Бруто образуването на основен капитал пък намалява с 0,6% спрямо третото тримесечие, когато се повиши с 3,5% и 
намалява със 7,9% спрямо година след понижение с 6,4 през периода юли - септември. 
Износа на стоки и услуги през четвъртото тримесечие скочи с цели 11,3% спрямо третото тримесечие, когато нарасна с едва 
2,0% и е в размер на 17,1353 млрд. лева (53,4% от БВП), като бележи спад с 11,2% спрямо последното тримесечие на 2019 
г., но след понижение с 20,8% през периода юли - септември. 
В същото време вносът нараства през периода октомври - декември 2020 г. с едва 1,2% след сок с 20,8% през третото 
тримесечие и е в размер на 17,8472 млрд. лева (55,6% от БВП). Спрямо четвъртото тримесечие на 2019г. вносът се понижава 
с 3,9% след спад с 4,3% през третото тримесечие. 
 
√ Над 60% от фирмите, кандидатстващи за подкрепа пред НАП, имат неточности в документите  
Над 60% от фирмите, които кандидатстват за подкрепа с оборотен капитал пред приходната агенция, допускат неточности 
в документите си, предупредиха от НАП. Към момента над 3 400 търговци са получили до момента подкрепа, а общата 
сума надхвърля 38 млн. лева. Най-големият брой кандидати за оборотен капитал са заведения.  
Най-честите неточности в проектните предложения, с които се кандидатства пред приходната агенция, са в срока, за който 
се иска подкрепа, както и в посочения от компаниите оборот за предходната година, сочат данните на НАП. Има и 
кандидати, чиито обекти никога не са били затваряни със заповеди на здравния министър, както и такива, които 
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декларират обороти за 2 месеца, които са по-големи от целия им годишен оборот за предходни периоди. Приблизително 
50% от заявленията за подкрепа в размер на 10% от оборота на затворени обекти в молове или търговски центрове се 
оказва, че се отнасят за обекти, които не са на територията на молове или търговски центрове, което е задължително 
изискване за подпомагането, показват наблюденията на приходната агенция.  
През тази седмица ръководството на НАП е увеличило тройно броя експерти на приходната агенция, работещи по 
програмата, за да се ускори допълнително комуникацията с кандидатите. В тази комуникация се изясняват неточностите и 
кандидатите коригират подадени данни. Друга промяна, която ускорява отпускането на помощта, е скъсяването на 7-
дневния срок след отговор от кандидата до 1 ден, допълват от приходната агенция.    
 
√ Разработват нова процедура за компенсиране на микро, малки и средни предприятия  
Министерство на икономиката работи по нова процедура, с която да се компенсират загубите заради пандемията за микро, 
малки и средни предприятия. Това стана ясно след среща между ведомството, Националната агенция по приходите и 
ресторантьорския бранш. Процедурата е в начален етап и в дискусионна форма с бизнеса. „С нея се надяваме да 
компенсираме не изцяло затворените сектори, а тези, които са регистрирали определен спад“, подчерта министър Лъчезар 
Борисов. Междувременно от Българска банка за развитие заявиха, че до края на седмицата ще изпратят предложение до 
икономическия министър за увеличаване средствата, касаещи отпусканите безлихвени кредити на физическите лица.  
 
√ Наръчник ще помага на земеделците при кандидатстване за директни плащания  
Министерството на земеделието публикува Наръчник за подпомагане на земеделските стопани при кандидатстването им 
за директни плащания за тазгодишната кампания. Основните изисквания за финансово подпомагане, както и условията, 
на които трябва да отговорят стопаните, за да си получат субсидиите. 
За кампания 2021 всички кандидати за директни плащания трябва да са регистрирани земеделски производители. 
Регистрация не се изисква при кандидатстване само по схемите за преход на национална помощ, освен това земеделците 
заявяват, че субсидиите трябва да отговарят и на изискванията за активен фермер, припомня агроведомството в 
документа. 
Понятието активен фермер беше въведено в предишният програмен период и е задължително за всички страни членки, 
за да се избегне предоставянето на финансова помощ на физически лица и фирми, чиято селскостопанска дейност е 
незначителна и маргинална. 
Затова и в регламента за директните плащания е определен негативен списък от лица, които не са активни земеделски 
стопани. Изискванията за активен фермер не се прилагат само по отношение на земеделци, които за предишна година са 
получили директни плащания под левовата равностойност на 3000 евро.  
 
√ Млад фермер от “българската Тоскана“ грабна награда “Еврика“  
Разговор на Нина Цанева с Виктор Гичев в “Нашият ден“ 
Наградата на фондация „Еврика“ за млад фермер тази година отиде при Виктор Гичев. С упоритост, креативност и 
трудолюбие, той постоянно се усъвършенства и развива в едни много тежки и зависими от много фактори отрасли, каквито 
са животновъдството и млекопроизводството. 
Виктор Гичев е главен герой в “Нашият ден“. 
“Бащата на майка ми, който тази година прави 89 години, е ветеринарен лекар и е бил главен ветеринарен лекар в 
Габровско. И брат ми като малък беше много пристрастен от това да хваща животинки, да прави дисекции на жаби. И в 
ученическите си години просто реши, че иска да се занимава с ветеринарство. Никога не му е било интересно да се 
занимава с кучета и котки. Винаги е искал да се занимава с големи животни. И оттам малко по малко впоследствие стана 
управител на една кравеферма в Ямбол. Когато решихме семейно, че ще започваме да се занимаваме с това, да добие 
опит. Влязохме в ЕС, започнаха и програмите и решихме да кандидатстваме.“ 
Кравефермата 
“Изградихме кравефермата, целият процес започна 2007-2008 г. Но докато оправим документите, тъй като купихме 
земеделска земя, докато минем всички процедури, стана 2014-2015 г. Кандидатствахме, одобриха ни и в края на 2016 г. 
започнахме да строим кравефермата. Това е мечта на брат ми и цялото семейство я прие като цел. Възпитани сме да не се 
предаваме един друг, всички застанахме зад него." 
Българската Тоскана 
“Село Боерица се намира около 4-5 км от Ихтиман на един много красив хълм. На всеки, който дойде, обичам да казвам, 
че това е българската Тоскана. Цялото е начупено като Тоскана, единствената разлика е липсата на лозя. Фермата е 
изградена по всички нови стандарти, които имаше към момента. Естествено направихме доста грешки, тъй като бяхме 
лаици, не знаехме какво и как ще ни обърка във времето. Но ако изграждаме нещо ново, няма да ги допуснем.“ 
Повече можете да чуете от звуковия файл. 
 

https://bnr.bg/post/101422624/mlad-fermer-ot-balgarskata-toskana-grabna-nagrada-evrika
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Виктор Гичев е роден през 1986 г. Завършва магистърска степен по специалност „Финансов мениджмънт“. Фермер е 
от три години и има завършен специализиран курс от 150 часа в сектор „Животновъдство“. Заедно със своя брат, 
който е ветеринарен лекар и осеменител, преди три години реализират едно българско ноу-хау за млечна ферма. 
Започвайки от зимните и екстремните спортове, двамата братя преминават към животновъдството и в 
планинското село Боерица, община Ихтиман, построяват чисто нова ферма по мярка 4.1. Първите животни влизат 
в нея през месец октомври 2017 г. Отглеждат чистопороден Симентал, внос от Австрия. Към настоящия момент във 
фермата на Виктор Гичев има 161 женски животни от породата Симентал и два бика Симентал. Кравите са избирани 
по родословие. Стадото е под селекционен контрол от началото на 2018 г. Осеменяването е изкуствено с 
високопродуктивни бици от Австрия, Германия и Франция. 
Виктор Гичев успява да реализира един успешен земеделски проект, който в пълна степен отговаря на приетите 
екологични и технологични норми за отглеждане на крави и качеството на произведеното мляко. Фермата е 
новоизградена и започната от кота нула. Отглеждането на животните е свободно боксово. Разполага с основен обор 
за дойните крави, който посредством топла връзка е свързан с доилната зала – 2х8 рибена кост с електронна система 
за управление. Оборът е оборудван с автоматична щора и пет вентилатора. Има изградени два полуотворени обора 
за отглеждане на телета, юниците и сухостойните крави. Обособени са 120 легла за животните, оборудвани с 
автоматични четки, подгряващи поилки и допълнителни корита. Осигурени са 12 кв. м на животно при стандарт 7 
кв. м. Почистването също е автоматизирано със скрепер, като торовата маса отива в приемна шахта, а оттам с 
помпа се отвежда към торовата лагуна. Фермата разполага със сеновал, сграда за отглеждане на хидропонен фураж 
– 2 тона на ден, а така също и две силажни ями за по 850 тона. При храненето кравите са разделени на три групи – 
сухостойни, отелени и скоро отелени. Стопанството разполага с фуражораздаващо ремарке, което позволява 
дозирането на храната според теглото на кравите. Воден от разбирането, че едно от най-важните неща е 
качеството на фуража, Виктор Гичев използва специална цистерна, с която се наторяват местните ниви и по този 
начин е максимално близко до природата и в значителна степен намалява разходите за транспортиране на фуража, 
които иначе са по-големи от самата цена на фуража. Амбициите на Виктор Гичев за в бъдеще са насочени към 
оборудване на фермата с фуражна кухня. 
От новата стопанска година фермата на Виктор Гичев обработва 450 дка арендована земя, като основната идея е 
да си произвеждат сами грубите фуражи. Към настоящия момент са засели 80 дка с пшеница, 70 дка с третикале, 50 
дка с ръж, 100 дка с люцерна, а напролет ще бъдат засети 60 дка с фуражен грах и овес и 150 дка с тревна смеска. 
 
√ Доходите на българите нарастват през последното тримесечие с 2,0%, а разходите с 0,7%  
Общите доходи на българските домакинства се увеличават на годишна база през четвъртото тримесечие на 2020 г. с 2,0% 
при по-слабо нарастване с 0,7% на разходите, показва проучване на Националния статистически институт (НСИ). 
Общият доход средно на лице от домакинство нараства през периода октомври - декември 2020 година с 2,0% спрямо 
същото тримесечие на 2019 г., достигайки 1805 лева, като в същото време общите разходи се увеличават с 0,7% до 1681 
лева. 
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Най-висок относителен дял през четвъртото тримесечие на миналата година имат доходите от работна заплата (54,1%), 
следвани от доходите от пенсии (30,1%) и тези от самостоятелна заетост (6,2%). Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. 
относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 2,1 процентни пункта, делът на доходите от пенсии се 
увеличава с 2,8 пункта, а от самостоятелна заетост намаляват с 0,2 на сто. 
В номинално изражение доходите от работна заплата намаляват до 976 лв. спрямо 996 лв. година по-рано (понижение с 
1,9%), доходите от пенсии се увеличават до 544 от 483 лева (повишение с цели 12,6%), тези от самостоятелна заетост 
намаляват до 112 от 113 лева (понижение с 0,6%), а доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 51 на 50 
лева (понижение със 7,1%). 
 

Структура на общия доход на домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 и 2020 г. 

 
 
В същото време общите разходи средно на лице от домакинство се увеличават през периода октомври - декември 2020 г. 
с 0,7% спрямо година по-рано, достигайки 1681 лева. 
Най-голям относителен дял през третото тримесечие отново заемат разходите за храна и безалкохолни напитки (28,8%), 
следвани от тези за жилище (18,2%), за данъци и социални осигуровки (12,9%) и за транспорт и съобщения (11,3%). 
Относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 0,9 процентни пункта спрямо третото 
тримесечие на 2019 г., делът на разходите за жилище се увеличава с 1,0 пункт, докато относителният дял на разходите за 
свободно време, култура, отдих и образование се свива с 0,5 процентни пункта. 
Според НСИ през четвъртото тримесечие на годината се увеличава потреблението на плодове, прясно и кисело мляко и на 
месо. Намалява потреблението на хляб и тестени изделия, на захар, зеленчуци и местни произведения. Без промяна остава 
потреблението на сирене яйца и зрял фасул. 
 

Структура на общия разход на домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 и 2020 г. 
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√ Европейските измерения на минималната работна заплата  
Европейският парламент прие резолюция, в която призовава за минимална работна заплата, равни условия на труд за 
работещите през платформи и по-добро равновесие между професионалния и личния живот. Принципът, че „трудът е най-
добрият начин за борба срещу бедността“ не се прилага за нископлатените сектори, както и за тези, които работят при 
несигурни и нетипични условия на труд, подчертават евродепутатите. Те приветстват предложението на Комисията за 
директива за минимални работни заплати, която да гарантира, че те винаги ще се определят над прага на бедността и 
подчертават, че законодателната рамка за минималните условия на труд трябва да се прилага за всички работници. Иван 
Нейков, директор на Балканския институт за труда и социалната политика коментира резолюцията:  
"Предложението, което направи предишният председател на ЕК Жан-Клод Юнкер за Европейския социален стълб с 
неговите 20 принципа е средата, в която би трябвало да започне дебатът. Зад минималната работна заплата 
стоят много важни параметри. Десетки индикатори трябва да бъдат предмет на дискусия. " 
Иван Нейков очаква в края на мандата на този Европейски парламент да имаме европейските измерения на минимална 
работна заплата и условия на труд. Макар ЕС да е един от най-богатите региони в света,  95 милиона европейци живеят в 
риск от бедност.  
Социалната ножица между отделните държави е широко отворена, затова Вероника Иванова, която работи в Дания като 
медицинска сестра е скептична,  че е възможно да бъде постигнато равенство в заплащането за една и съща професия: 
"Това е нереално, няма как да се случи, тъй като това са различни системи. Например стартовата работна заплата 
на болнична сестра в Дания е 4 хиляди евро на месец преди данъците." 
България остава с най-ниската минимална работна заплата в Европейския съюз. Минималната работна заплата у нас през 
миналата година е била 1,87 евро на час или 3, 66 лева при 610 лева минимално работно възнаграждение. Данните на 
Европейския синдикален институт ни отреждат на последно място в Европейския съюз. 
Чуйте повече в прикачения звуков файл. 
 
√ По-слабо свиване на европейската икономика в края на 2020 г., причинено от новия локдаун  
Икономиката на еврозоната се сви по-слабо от първоначалната оценка през четвъртото тримесечие на 2020 г., а заетостта 
се увеличи спрямо предходните три месеца въпреки въведените по това време нови строги противоепидемични мерки и 
локдауни на стария континент заради силната втора вълна на Covid-19. 
Брутният вътрешен продукт на еврозоната се понижи през последното тримесечие на миналата година с 0,6% спрямо 
третото тримесечие, когато отбеляза силен ръст от 12,4% след срив с 11,7% през второто тримесечие в резултат на 
първоначалния шок от коронавирусната пандемия през миналата пролет. Експресната оценка на Евростат обаче отчете 
свиване на БВП с 0,7 на сто. 
Спрямо последните три месеца на 2019 г. БВП на 19-те членки на единния валутен блок се понижи с 5,0% (при предходна 
оценка за спад с 5,1%) след свиване с 4,3% през третото тримесечие на 2020 г. и с цели 14,7% през второто. 
В рамките на целия Европейски съюз брутният вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на изминалата година се 
понижи с 0,4% спрямо третото тримесечие, когато скочи с 11,5%, следвайки срива с 11,4% през второто тримесечие на 2020 
г. Експресната оценка на Евростат отечете понижение с 0,5 на сто. 
Спрямо година по-рано БВП на ЕС се понижи през последното тримесечие с 4,8% след свиване с 4,2% през третото 
тримесечие и с цели 13,9% през периода април - юни 2020 г. 
Данните на Евростат и на НСИ показват, че през последното тримесечие на 2020 г. най-солиден растеж на тримесечна база 
отбеляза икономиката на Румъния (повишение с 5,3%), следваната от тази на България (с 2,1%). 
Спрямо година по-рано всичките страни-членки отбелязаха спад през четвъртото тримесечие, като по този показател 
България се намира в златната среда с понижение на БВП с 3,8 на сто. 
Според първата оценка на Евростат БВП на еврозоната се сви през цялата 2020 година с 6,8%, а в рамките на ЕС с 6,4 на сто. 
В същото време трудовата заетост в еврозоната и в целия ЕС се повиши през четвъртото тримесечие с 0,3% спрямо 
предходните три месеца след повишения съответно с 1,0% и с 0,9% през третото тримесечие. Спрямо четвъртото 
тримесечие на 2019 г. трудовата заетост в еврозоната се сви през периода октомври - декември с 2,0% и с 1,7% в рамките 
на ЕС. 
 
√ Подем на икономическите нагласи в Германия през февруари  
Нагласите на германските анализатори и инвеститори се подобриха през февруари изненадващо силно за втори пореден 
месец, тъй като се очаква потреблението да се ускори, а водещата европейска икономика да се върне на пътя на растеж 
през следващите няколко месеци. 
Това показват резултат от последно проучване на центъра за европейски икономически изследвания Zew. 
Индексът на базирания в Мюнхен изследователски институт Zew, измерващ бъдещите икономически очаквания в 
Германия за следващите шест месеца, нарасна силно през февруари до 71,2 пункта от 61,8 пункта през януари и при 
осреднена прогноза за понижение към 59,6 пункта. 
Въпреки че индексът остава под своя 20-годишен връх от миналия септември на ниво от 77,4 пункта (най-високо ниво от 
май 2000 година), той нараства за трети пореден месец, след като в началото на новия противоепидемичен локдаун през 
миналия ноември се срина до 39,0 пункта. 
 

https://bnr.bg/post/101422451/evroleiskite-izmerenia-na-minimalnata-rabotna-zaplata
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Zew индекс на експертните икономически нагласи 

 
В същото време обаче индексът, определящ оценките на инвеститорите за текущите икономически условия в Германия, 
се понижава през февруари до -67,2 пункта от -66,4 пункта в началото на годината и при очаквания за спад към -67,0 пункта. 
"Експертите на финансовия пазар са оптимисти за бъдещето. Те са уверени, че германската икономика ще се върне по пътя 
на растежа през следващите шест месеца. По-специално се очаква потреблението и търговията на дребно да се 
възстановят значително, придружени от по-високи инфлационни очаквания", коментира проучването президентът на 
института ZEW професор Ахим Вамбах. 
Днешното проучване също така показва, че и индексът на нагласите на експертите на финансовите пазари по отношение 
на икономическото развитие в цялата еврозона се увеличи рязко през февруари с 11,3 пункта до 69,6 пункта. Показателят 
за текущата икономическа ситуация пък се повиши с 4,3 пункта до -74,6 пункта, отчита институтът Zew. 
 
√ Белият дом прави преглед на политиката си относно "Северен поток 2"  
Администрацията на президента Джо Байдън прави оценка на политиката на Съединените щати по отношение на 
газопровода "Северен поток 2" и е започнала разговори с Берлин за бъдещето на проекта, съобщи във вторник "Уолстрийт 
джърнъл". 
Администрацията на Белия дом започна разговори с Берлин относно бъдещето на газопровода, включително "заплахи от 
санкции срещу компании, участващи в изграждането на "Северен поток 2“, посочи пред финансовото издание германски 
служител. 
Белият дом, който все още не е приложил санкциите, разрешени от предишната администрация на Доналд Тръмп, е 
изправен пред краен срок във вторник да докладва списък на компаниите, които смята, че нарушават американското 
законодателство, като целта е спирането на газопровода "Северен поток 2", посочва "Уолстрийт джърнъл". 
Тези компании биха били потенциални цели за санкции от страна на САЩ. 
Говорител на Държавния департамент заяви пред "Уолстрийт джърнъл", че Вашингтон е наясно, че строителството на 
тръбопровода е възобновено и че "ще следи дейността по завършване или сертифициране на тръбопровода и ако такава 
дейност се осъществи, ще вземе решение относно приложимостта на санкциите". 
Според "Уолстрийт джърнъл" администрацията на Байдън също така може да се откаже от прилагането на санкции 
съгласно клауза за националния интерес, като успокои Германия, която е ключов съюзник на САЩ в геополитическата 
борба с Русия. 
 
Investor.bg 
 
√ Л. Борисов: Намерихме баланса между противоепидемични мерки и растеж 
В края на 2019 година говорихме за търговски войни, но пандемията промени всичко, смята българският министър на 
икономиката  
През 2020 г. България отчита рекорд по брой сертифицирани инвестиционни проекти и очакванията са за добри резултати 
по отношение на привлечените инвестиции, коментира икономическият министър Лъчезар Борисов по време на онлайн 
конференцията "Фонд за възстановяване и устойчивост на ЕС за прехода на България: Иновации - Зелена програма - 
Цифрова трансформация", организирана от Economist Events. 
Според него страната е успяла да намери баланса между противоепидемичните мерки и растежа, а кризата е шанс за 
трансформация на българската икономика. Иновациите са в основата на тази трансформация, допълни още министърът. 
Цифровизацията е била предизвикателство за България още преди пандемията от коронавируса, каза Борисов по време 
на конференцията. Според него обаче страната ни може са се справи успешно, защото имаме най-добрия ИКТ сектор на 
Балканите. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/investicii-za-nad-176-mln-lv-sa-sertificirani-ot-nachaloto-na-godinata-322040/
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Освен дигитализацията приоритети пред българското правителство е кръговата икономика, която ще направи страната 
"по-зелена, по-силна" и ще даде тласък на българското развитие. 
И България, и света изпратиха 2019 година с добър икономически растеж и оживление. "Говорихме за търговски войни и 
протекционизъм", каза Лъчезар Борисов и допълни, че пандемията е променила всичко. 
Все пак страната ни изпраща кризисната година с най-нисък държавен дълг, 3% бюджетен дефицит, който е един от най-
ниския в ЕС, ниво на безработица от 5% по данни на НСИ и 7% по данни на Агенцията по заетостта, както и със запазена 
фискална дисциплина. 
България е въвела най-либералните ограничения в Европа и много бизнеси работеха нормално. Повишени са доходите на 
работещите, което води и до ръст на вътрешното потребление, категоричен е икономическият министър. Той допълни, че 
увеличаването на бюджетния дефицит е породено от мерките за ограничаване на коронавируса. 
Планираме трансформация на капацитета на Българската академия на науките (БАН), за да бъде направена връзката 
между иновациите и промишлеността, коментира и Мартин Дановски, който е председател на Агенцията за иновациите. 
330 млн. лева ще бъдат насочени към финансиране на университетски проучвания, допълни още той. 
Приоритети за страната ни в дългосрочен плън ще бъдат висшите учебни заведения, както и фокус към основното 
образование. Страната ще насърчи и бизнесът да търси и инвестира в иновации, посочи още Дановски. 
Приоритет за Българската банка за развитие (ББР) ще бъдат иновациите в енергийнта ефективност, защото те имат много 
широк спектър на резултати - социални, икономически и екологични, коментира София Касидова. Тя посочи, че 
инвестиции ще бъдат насочени и към инфраструктура и дигитализация. 
 
√ Как икономиката на България може да постигне устойчив растеж? 
Страната трябва да обърне внимание на образованието, човешкия капитал, здравеопазването и 
инфраструктурата, съветват икономисти  
Пандемията от коронавируса предизвика шок на глобалната икономика, но този шок може да бъде временен и щетите 
могат да бъдат ограничени. Това коментира Колин Елис от Moody`s по време на онлайн конференцията "Фонд за 
възстановяване и устойчивост на ЕС за прехода на България: Иновации - Зелена програма - Цифрова трансформация", 
организирана от Economist Events. 
Българската икономика не се сви толкова, колкото се очакваше, коментира експертът и допълни, че съотношението на 
публичен дълг към брутен вътрешен продукт (БВП) на страната е много ниско. Елис посочи, че не се притеснява за 
икономиката на страната, но трябва да бъде намерен начин растежът да бъде устойчив. 
За него съживяването на страната ще зависи от европейските средства, но те ще закъснеят - България ще получи 
финансиране най-рано през първата половина на 2022 година. "Много важно е да видим план как ще се разходват тези 
средства", препоръча той и допълни, че е нужно да се подобри качеството и стандартът на живот. 
В Moody`s посочват, че предизвикателство за страната са изборите, които също биха забавили старта на работата по 
проектите, финансирани от европейския План за възстановяване и устойчивост. Освен това не е ясно дали следващото 
правителство ще има същите приоритети. 
Елис е категоричен, че институциите трябва да осигурят увереност и сигурност на инвеститорите. Страната трябва да 
подобри работата на администрацията, борбата с корупцията, а съдебната система да заработи по-успешно. В това 
отношение България има повече предизвикателства от другите държави в Европа, допълни той. 
Икономистът отбеляза още, че проблем за страната ни е и застаряването на населението, както и ефективността от 
харченето на публични средства. 
България трябва да обърне внимание на образованието, здравеопазването и социалната защита, препоръча и Фабрицио 
Зарконе от Световната банка. За него пропастта между най-силните и слабите ученици, нивото на грамотност на уязвимите 
групи подсказват сериозни проблеми в тази сфера. 
Реформата в здравеопазването се бави години наред, каза още икономистът и допълни, че един от рисковете за 
икономиката може да се окаже бавният темп на ваксиниране на населението. 
За него България трябва да инвестира повече в човешкия капитал и допълни, че е видно, че в много икономически сектори 
има растеж. 
Световната банка препоръчва подобрение на качеството на услугите, осигурявани от институциите, както и ускоряването 
на структурните реформи. Страната ни трябва да ускори работата по инфраструктурата за подобряване на качеството на 
живота. 
Елис също посочи, че подобряването на връзката между големите градове, както и цифровизацията ще е от ключово 
значение за развитието на страната. 
 
√ Защо бизнесът у нас изостава в дигитализацията на труда? 
Все още аналоговото трудово законодателство в България има нужда от ревизия и адаптация, коментират 
специалисти 
Само за година пандемията от коронавирус успя да ускори редица промени на трудовия пазар у нас, включително и в 
посока на разширяване на възможностите за работа от разстояние. Голяма част от бизнеса превключи на режим 
дистанционна работа много успешно. За някои сфери – като ИТ, това дори не беше новост. Дистанционната работа, където 
е възможна, оптимизира процесите чрез гъвкавите схеми на труд. Инвестициите в дигитализация и нова организация на 
работата се превърнаха в инструменти за конкурентен и устойчив на кризи бизнес. 
Оказва се обаче, че бизнесът в България продължава да изостава в дигитализацията на работните процеси заради 
архаичното трудово законодателство. В условията на пандемия работодателите са разкъсани между цифровизацията на 
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процесите и все още аналоговото трудово законодателство у нас, което има нужда от ревизия и адаптация. Това обясниха 
специалисти от различни сфери на дейност в рамките на виртуална среща, организирана от MercerMarshBenefits в 
България. 
Според експертите, сред които юристи и специалисти по безопасни условия на труд, е наложителна ревизия на Кодекса на 
труда в посока промяна на механизмите, които са вменени на работодателя за обмен на документи. Стана ясно, че 
повечето работодатели у нас вече са изградили собствени фирмени схеми за обмяна на електронни документи, но все пак 
са длъжни да поддържат документи и на хартия. 
Нормативната рамка в сферата на труда има нужда от корекция и адаптиране, за да отговори на новата дигитална 
реалност. Трудово-правната рамка в момента създава огромни затруднения, обобщиха хората от бизнеса. 
Според общата рамка на закона в момента дистанционната работа е напълно законна и се случва на база допълнително 
споразумение към трудовия договор, обясни Лилия Петкова, Съдружник в Адвокатско дружество „Куюмджиева и 
Витлиемов“.  
Тя посочи, че изключение от този принцип е направено заради извънредното положение в страната при епидемия, когато 
беше позволено работодателят едностранно да въведе възможност за работа от разстояние според типа заетост. В друг 
случай такава възможност може да бъде поискана от служителя. 
Допълнителните споразумения са задължителни и са нормален инструмент за уреждане на работа от разстояние, поясни 
Петър Боюклиев, съдружник в Адвокатско дружество „Йорданова, Ризова и съдружници“. Според сегашната уредба няма 
пречка да се посочи повече от една локация за реализиране на работа от разстояние, но задължително условие е да се 
изпълняват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, посочи той. 
Като режим работата от разстояние може да позволи различна организация на работните часове, поясни специалистът. 
Възможни са променливи граници, ненормиран работен ден, допустим е и извънредният труд, който обаче може ида бъде 
забранен. Юристът препоръча общите въпроси да бъдат уредени във вътрешни фирмени правила, които да бъдат 
унифицирани. 
Работодателят има право да се увери визуално на място дали се спазват здравословни и безопасни условия на труд. 
Работещите от своя страна са длъжни да определят пространство като работно, да спазват изискванията за здраве и 
безопасност, допълни д-р Димитър Софиянски, консултант Служба по трудова медицина „Респонса Превент“. 
Глобална тенденция е да се търси правната рамка, която да регламентира разширяване на дистанционната работа, тъй 
като тя все повече набира скорост. Източна Европа като цяло изостава от тези процеси, но вече и тук хибридните форми на 
работа и дистанционната се разрастват. Това коментира Таня Генова-Барбова, директор Човешки ресурси за Централна и 
Източна Европа, DXC Technology. 
„Бъдещето е в дигитализацията и когато отпаднат задълженията за хартиени документи, това ще е адекватно на практиката 
и ще позволи трудовите отношения да се случват в електронен вид. Има много необновени законодателно аспекти и това 
пречи на дигитализацията, която в същото време е бъдещето“, посочи тя. 
В момента законодателството у нас не забранява да се работи на повече от едно място като локация, но работодателят е 
длъжен да оцени риска и да обезпечи безопасните условия на труд, както и сигурността на информацията, която се 
споделя. Няма уредба за работа от разстояние извън държавата, посочи Албена Йорданова, старши мениджър на отдел 
„Администриране и работни заплати“, UniCredit Bulbank.  
Всички специалисти са категорични, че нормативната рамка, която регламентира дистанционната работа у нас, трябва да 
се измени така, че работодателите да бъдат облекчени в отговорността си за безопасно полагане на труд в случай на честа 
смяна на локациите. 
 
Дума 
 
√ Радев: Без децентрализация кметовете не могат да изпълняват програмата си  
Държавата е демократична, хуманна и социално справедлива, когато тези принципи се отстояват и в най-малките населени 
места. Това са истински критерии за оценка на начина, по който се развива България. Това заяви президентът Румен Радев 
на среща с представители на Националното сдружение на кметствата в Република България, провела се днес на 
„Дондуков“ 2 (НСКРБ), съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 
Държавният глава открои финансовата самостоятелност и по-голямата свобода при взимането на решения на местно ниво, 
като ключово условие за успешното развитие на страната. Без децентрализация и финансова яснота кметовете в малките 
населени места не могат да градят устойчива политика и да изпълняват програмата, с която са избрани, подчерта Румен 
Радев. 
Системното несправяне с битовата престъпност и липсата на достъп до здравеопазване са най-големите проблеми пред 
малките населени места, заявиха на среща с президента представители на Националното сдружение на кметствата в 
Република България. Те подчертаха, че от години посегателствата срещу собствеността и личността се пренебрегват от 
прокуратурата, която често отказва да ги квалифицира като престъпления. Кметовете призоваха за трайно, а не 
кампанийно, присъствие на полицейски служители по селата. 
Здравеопазването да бъде не търговия, а държавна политика, която да достига и до най-изолираните населени места в 
страната, подчертаха още представителите на сдружението. Според тях, завършващите медицина специалисти могат да 
започнат стажа си именно в най-нуждаещите се от здравна грижа и със застаряващи жители малки населени места. По 
думите на кметовете, системното закриване на местни здравни пунктове и училища през последните години ускорява 
негативната тенденция на обезлюдяване. 
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Липсата на административен ресурс в малките населени места за подготовка на проекти, които да бъдат реализирани с 
финансиране от европейските програми, може да бъде компенсиран с подкрепата на общините, посочи на срещата 
държавният глава. Президентът подчерта, че управленските дефицити трябва да бъдат преодолени и значителните 
средства, които страната ни предстои да получи по Плана за възстановяване на Европа, трябва да бъдат инвестирани не 
само в крупни проекти, но и така че да достигат до хората в по-малките населени места. Румен Радев открои като пример 
внесеният от президентската институция проект за създаване на система за спешна медицинска помощ по въздуха към 
Плана за възстановяване, който ще позволи навременна помощ да бъде оказвана и в най-отдалечените населени места. 
Подготовката и организацията на предстоящите парламентарни избори и осигуряването на достатъчно лични предпазни 
средства както за членовете на секционните избирателни комисии, така и на гражданите, които ще упражнят правото си 
на глас, също беше сред темите на срещата. 
От НСКРБ ще връчат на президента свои предложения за организационни и законодателни промени, които да улеснят 
работата на местните власти и очакват държавният глава да ги постави след изборите по време на консултациите с 
политическите партии за връчване на мандат за съставяне на правителство. 
 
√ НАП си прибра обратно помощта за фирма  
Ресторантьор от Велико Търново попадна в абсурдна ситуация, при която получи помощ от държавата, която му бе отнета 
два дни по-късно, съобщи Нова телевизия. Димитър Даскалов е видял какво ли не в бизнеса - той от 30 години работи в 
него. Признава обаче, че такъв случай не си е представял за възможен. 
"За 14 месеца сме работили три. Зареждаш, после изхвърляш стоката, после пак зареждаш. Ще те отворят ли, няма ли", 
коментира Даскалов. Той кандидатствал по мярката 80/20, т.е. държавата да го подпомогне с 20 процента от оборота му 
за същия период на миналата година. "Накрая ни отпуснаха 3 850 лв. За първи път в живота някой ми отпуска помощ. Така 
бях доволен. От НАП помощ за оборотни средства, за да си покрия разходи, защото тук работят фризери. За да не замръзне, 
топлим. Зарадвах се. 3 850 лв. на 27 януари и като отидох след два дена да ги взема, те на 29-и ги взели от НАП за неплатени 
осигуровки. С едната ръка ми ги дадоха, а с другата ги взеха", обяснява собственикът. Ресторантьорът има около 20 000 
лева задължения за осигуровки, натрупани по време на пандемията, които би трябвало да са разсрочени. Бизнесменът 
попитал данъчната служителка, която го обслужва, защо са му прибрали цялата сума, а не 50 процента, както е била 
договорката. От НАП отговорили на запитване на Нова телевизия по казуса лаконично "Стриктно спазваме закона". 
Над 3400 търговци са получили подкрепа с оборотен капитал чрез Националната агенция за приходите в общ размер 38,1 
млн. лв, съобщиха от приходната агенция. По тази схема търговците, засегнати от противоепидемичните мерки, наложени 
с 4 заповеди на министъра на здравеопазването, получават 20% или 10% от оборота си за съответните периоди на 2019 г. 
или 2020 г., припомнят от НАП. Повечето от получилите подкрепа бизнеси са ресторанти и заведения. Значителна част от 
кандидатите (близо 60%) обаче са допуснали неточности в проектните си предложения. Най-честите отклонения са в срока, 
за който се иска подкрепа, и в посочения от компаниите оборот за предходната година, сочат данните на НАП. Има и 
кандидати, чиито обекти никога не са били затваряни със заповеди на здравния министър, и такива, които декларират 
обороти за 2 месеца, които са по-големи от целия им годишен оборот за предходни периоди.  
 
√ Правителството било дълбоко безидейно за европарите  
Правителството е дълбоко безидейно за какво могат да се оползотворят парите за модернизацията на страната. Това 
заявии пред БНР доц. Григор Сарийски от Института за икономически изследвания при БАН по повод новата версия на 
Националния план за възстановяване на страната, изготвен от управляващите. Според доц. Сарийски не може да има 
особени очаквания от този план. По думите му концепцията е правилна, но проблемът ще е нейното изпълнение и 
критериите, по които ще се изпълнява. Той обясни, че са заложени цели в сферата на добрите пожелания, за които няма 
обосновка как ще бъдат постигнати. Експертът уточни, че единият от критериите в регламента за финансиране е създаване 
на взаимовръзка между целите и тяхната обосновка. 
Доц. Сарийски посочи, че бележките на бизнеса са били взети предвид при втората редакция на плана и парите за саниране 
са били намалени, а са създадени три фонда за финансиране на малките и средни предприятия. По негови думи идеята на 
този проект е запазване на консуматорския подход на управляващите - Европа дава едни пари и ние трябва да ги усвоим. 
 
√ Ръст в производството на ток у нас  
Производството на електроенергия в България се е повишило с 2,84 процента за периода 1 януари-14 февруари 2021 г. 
спрямо 1 януари-14 февруари 2020 г. Това показват последните оперативни данни на Електроенергийния системен 
оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за посочения период, публикувани на страницата на оператора. От 1 
януари до 14 февруари т.г. е отчетено производство на електроенергия в обем от 5 989 209 MWh. За сравнение, за този 
период на 2020 г. производството е възлизало на 5 823 725 MWh. Потреблението на електроенергия в страната е намаляло 
с 4,02 процента за първия месец и половина на годината спрямо аналогичния период на изминалата година. От 1 януари 
2021 г. до 14 февруари 2021 г. са се изразходили 5 544 143 MWh, докато за същия период на 2019 г. е отчетено потребление 
от 5 776 387 MWh, посочват от ЕСО. 
Данните показват, че за периода 1 януари-14 февруари 2021 г. спрямо 1 януари-14 февруари 2020 г. салдото (износ-внос) 
се е повишило с 840,19 процента. Участието на базовите централи от началото на годината до 14 февруари в сравнение с 
този период на миналата година е намаляло със 7,55 на сто. От 1 януари до 14 февруари 2021 г. от базови централи е 
произведена 4 762 028 MWh електроенергия, докато за посочения период на 2019 г. производството е било 5 150 897 
MWh. За сравнявания период от ЕСО отчитат намаление на участието на ВЕИ в преносната мрежа с 6,94 процента и в 
разпределителната мрежа - с 12,42 на сто. 
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√ Пак плащат на Доган за студен резерв 
Гарантирани пари от държавата взема и Ковачки 
От началото на месеца държавата пак е започнала да плаща на избрани тецове за студен резерв, за да поддържат 
мощности в готовност.  Освен държавните ТЕЦ "Марица-изток 2" и НЕК, сред получателите на пари са и две частни 
централи. Това са притежаваната от почетния председател на ДПС Ахмед Доган ТЕЦ "Варна" и свързваната с Христо 
Ковачки ТЕЦ "Бобов дол". Те се класирали след търгове на Електроенергиен системен оператор. Общо за месеца за 
поддържане на студен резерв са насочени 2 милиона лева, като конкретните суми за получитателите варират от 67 хиляди 
до над 670 хиляди лева. 
През юли в разгара на протестите Бойко Борисов разпореди на енергийния министър Теменужка Петкова студеният резерв 
да се ползва само при нужда при това само от държавната ТЕЦ "Марица изток 2". 
В търга за резерв за първично регулиране на честотите, проведен на 25 януари, са класирани четири различни оферти, 
подадени в различни часове. Единият от кандидатите не е класиран, защото е подал по-висока цена за мегават час в 
сравнение с останалите трима кандидати. От този търг трите класирани фирми ще получат между 64 и 167 хил. лв. Ден по-
късно са проведени още два търга - за резерв за автоматично и за ръчно вторично регулиране на честотата и обменните 
мощности. В първия са класирани всички участници - както държавните компании, така и тези на Доган и Ковачки. От него 
фирмите ще получат гарантирани плащания между 67 хил. и 504 хил. лв. Във втория има обявен един победител, който ще 
прибере над 670 хил. лв. 
През юли в разгара на протестите с искания за оставки на правителството и главния прокурор Иван Гешев премиерът Бойко 
Борисов разпореди т.нар. студен резерв да се ползва само при нужда, при това само от държавната ТЕЦ "Марица Изток 2". 
"Сваляш студения резерв оттук насетне. Студен резерв, ако ни е необходимо - само държавната ТЕЦ "Марица Изток 2", 
каза тогава премиерът на енергийния министър Теменужка Петкова. Още в същия ден от трибуната на парламента Петкова 
предложи студеният резерв да се възлага след доклад на ЕСО, само при необходимост и само на държавната централа. 
Ден по-късно в парламента бяха одобрени законови промени, които отменят търговете за студен резерв и дават право на 
министъра на енергетиката да налага със заповед предоставянето на такъв. Малко преди действията на премиера и 
Народното събрание Върховната касационна прокуратура се самосезира и започна проверка на предишните действия на 
държавното обвинение по казуса около ТЕЦ "Варна" на Доган. В края на януари Върховната прокуратура в Чехия започна 
разследване на сделката, която доведе до придобиването на ТЕЦ "Варна" от Ахмед Доган. 
 
√ Кирил Вълчев: БТА няма да бъде правителствена информационна служба 
Медиите са огледало, помагат на политиците да се видят такива, каквито са, смята новият генерален директор на 
Българската телеграфна агенция  
КИРИЛ ВЪЛЧЕВ бе избран за генерален директор на БТА в края на януари 2021 г. Роден е на 24 май 1973 г. в София. 
Възпитаник е на Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ", магистър е по право от 
СУ "Св. Климент Охридски". От 1993 до 1995 г. е работил в редакция "Информация за чужбина" на БТА. Дългогодишен 
автор и водещ на обзорните публицистични предавания "Седмицата" и "Годината" по Дарик радио. Вълчев е правен 
консултант при изготвянето на проекта на Закон за БТА, приет от Народното събрание в края на 2011 г.  
"Винаги ще предпочитам забавената истина пред бързата лъжа" 
- Г-н Вълчев, изборът на генерален директор на БТА премина без особен дебат в парламента, нямаше и много желаещи 
за поста. На какво се дължи това? 
- Не мога да отговарям за другите, но може би това се дължи и на изграденото от Максим Минчев, и на пълната подкрепа, 
с която бе избран на поста през 2017 г. Давам си сметка, че изборът сега бе в навечерието на парламентарните избори, на 
основните политически сили им е проблем да гласуват заедно. Номинацията ми дойде от хората в БТА - в писмо четирите 
синдикални организации и временното ръководство се обърнаха към всички парламентарни групи с предложение да се 
обединят около моето име. Обяснението е свързаността ми с БТА от студентските ми години. Това е първото ми работно 
място в медия; първият ми законодателен опит бе със Закона за БТА, който по ирония на съдбата сега настоявам да се 
промени. Колегите поискаха човек, който познава нещата отвътре. След тяхното писмо получих покани за среща от 
лидерите на основните политически сили, включително и от г-жа Корнелия Нинова. Срещнах се с всички. Получих пълна 
подкрепа БТА да стане свободно и безвъзмездно достъпна, да се разшири кръгът на лицата, които имат право 
оригиналните им съобщения да бъдат разпространявани също безвъзмездно. 
Нормално е основната политическа опозиционна сила да има свой кандидат, човек с опит, какъвто е Ивайло Данаилов. Но 
разбрах и знака, който получих от опозицията в парламента - те бяха в залата, но не направиха изказвания. В бурния 
политически живот на България се използва всяка възможност да се клейми противникът. Оценявам, че нямаше никакви 
лични нападки, нещо повече - никой не гласува "против" и "въздържал се". Така постигнах нещо, което Максим Минчев 
постигаше с по-голям мащаб, чувствам подкрепата на всички за това българските граждани да имат свободен достъп до 
истинските новини.  
- Споменахте фактора политическо противоборство. Директорите на другите две обществени медии - БНТ и БНР, се 
избират след конкурс от СЕМ, а този на БТА - от депутати, които често не са запознати не само с кандидатите, а и 
със спецификата на сектора. Трябва ли да се търси законова промяна и в избора на ръководството на обществените 
медии? 
- Чувствам много по-голяма сила, когато зад мен стои българският парламент. Става дума за традиция в демократичните 
години, която бе запазена със закона. БТА трябва да бъде институция, равно отдалечена от всякакви политически страсти 
и други държавни институции, като едновременно с това да е достатъчно близо до тях, за да има диалог. Основната й 
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задача е да информира света за това, което става в България. Друга българска медия няма ежедневна английска емисия, 
всички говорят и пишат новините си на български. Разбираема за света в този смисъл е единствено БТА. Тя прави и нещо, 
което другите медии не правят - обяснява като за чужденец, ориентира в имената и абревиатурите, в контекста. Това е 
основна задача на редакцията, от която започнах - "Информация за чужбина". 
Има две възможни разбирания как да разказваш. Едното, което е доста елементарно и мисля, че българските политици 
вече разбират, че няма смисъл да го правят - БТА да бъде само пропагандатор на България. По-добрият образ на България 
е демократичният - на една страна, в която спорят, карат се, има съдържателни обществени дебати, има и съвършено 
несъдържателни сблъсъци, в която има протести по улиците, но има и съгласия. БТА няма да бъде правителствена 
информационна служба. 
- Промените в достъпността до информация изискват и повече държавно финансиране. Няма ли това да изкуши 
управляващите, които и да са те, да се опитат да ви влияят? 
- Дали ще се изкушават, е проблем на управляващите. Ако разсъждаваме така, трябва да поставим под съмнение 
конституционната конструкция на България. Значи да кажем, че България няма върховен одитиращ, който следи за 
финансите й - Сметната палата, понеже и нейните членове се избират от парламента. Да кажем, че нямаме независим 
банков надзор, защото други политически зависими институции избират управителя на централната банка. Това ще 
означава да кажем, че нямаме независим Конституционен съд. Ако не вярваме, че пъстрият български парламент може да 
избира фигури, които могат да отстояват независимостта на позициите, на които са, тогава означава изобщо да не вярваме 
в демокрацията. 
Отлично разбирам въпроса ви за изкушенията на политиците, за риска да искат да получат по-добър образ от 
действителния, но гледам на медиите като на огледало. Медиите помагат на политиците да се видят такива, каквито са. 
БТА не трябва да прави нищо повече и нищо по-малко от това. Колегите тук казват, че през всички тези години не са били 
подлагани на натиск. Информацията на БТА е много чиста, тук оценките почти отсъстват. Тук е мястото за фактите. Вашият 
вестник и електронното ви издание могат да използват тези факти и да ги интерпретират така, както вие смятате, че е 
правилно, от лявата позиция. Друга медия може да интерпретира същите факти, но от дясната позиция. БТА отговаря вие 
да имате чистата информация какво е станало, къде, кога и как. Отговорът "защо" го дават останалите медии. Затова не се 
притеснявам. 
Притесняваше ме дали другите медии няма да видят в държавното финансиране опасен конкурент. Да решат, че хората 
ще спрат да влизат в ДУМА, например, след като информацията ще я има безплатно в БТА. Ние пускаме огромен поток от 
информация, вашата отговорност е да помогнете на човека да се ориентира. Даже сега мисля, че на вас ви е по-тежко, 
защото БТА дава възможност за изключителен консенсус около чистата информация, докато всички останали медии, вие 
включително, сте ограничени в първата си страница. Не можете като БТА да пуснете всичко, а трябва да изберете акцент, 
да отсеете теми, да ги подредите и т.н. 
- В дигиталната ера информацията "излиза" много бързо. Как БТА ще се пребори с конкуренцията на останалите 
електронни медии, какво ще я отличава от тях? 
- По-скоро трябва да започне да прилича на останалите. Сайтът има нужда от модернизация. Трябва да се инвестира в 
присъствие в социалните мрежи. Все още нямам отговор дали БТА трябва да е в Инстаграм, но със сигурност трябва да има 
мобилно приложение, с което лесно да виждате новините, а репортерите в останалите медии да се ориентират бързо в 
наличната информация.   
- БТА предоставя не само текстови новини, а и снимки. В дигиталната ера безвъзмездният достъп няма ли да 
застраши авторските права на снимките и видеата? 
- Текущият информационен поток ще бъде свободен, мисля това да важи и за снимките. Понякога "чаршаф" с разказ не 
може да замести снимка. Добре знаете, че качеството на снимката има значение, например за печат. Има технически 
начини за ограничение на кадрите. В проекта за закон сме записали, че БТА сама ще определя периодите на архивиране и 
свободния достъп. Първата идея бе да определим конкретен срок, например архив за месец или 7 дни. Законът за БТА 
влиза в НС веднъж на 10 години, затова се обединихме, че не е добре да "заключим" решението. Животът се развива много 
бързо. Ако сега седмица за архивиране изглежда добре, след 2 години може да се окаже, че всички са освободили 
снимките си. 
Световните агенции с огромни кореспондентски мрежи и инвестиции настояват за заплащане на информацията, дори БТА 
им плаща. С договорите си те ни забраняват да осигуряваме свободен достъп и настояват само да препродаваме емисиите 
им на българския пазар, при това не целите, а ограничена част. България обаче има интерес да присъства по света с 
истинска информация от страната. Ние се борим с още 190 държави-членки на ООН, за да попаднем в новините. Другият 
ни интерес съвпада и с този на световните агенции - да помогнем на истинските новини. Как да го направиш, когато казваш, 
че истината е платена, че може да я знае само този, който има пари, а лъжата ходи свободно и бързо? Съгласих се, че 
трябва да се стремим БТА да стане по-бърза, но винаги ще предпочитам забавената истина пред бързата лъжа. 
- През 2011 г. участвахте в изготвянето на настоящия Закон за БТА. Какво се промени от тогава до сега? 
- Тогава пазарът в България беше много различен, имаше много и влиятелни агенции, които бяха платени и не гледаха 
добре на свободната БТА. Големият фактор бяха финансите - световна икономическа криза пак имаше и концепцията на 
Министерството на финансите бе, че БТА трябва да се досамоиздържа. През всички тези години заплатите тук са били 
много ниски и единственият начин да се докарва нещо допълнително беше през извънредни приходи с продажба на 
информационни продукти, съобщения и т.н. Всички тези фактори тогава направиха невъзможен разговора, който сега 
водим. Реши се ограничен кръг - президентът, министрите, председателите на парламентарни групи, да има право на 
безплатен достъп до БТА. Народните представители, които гласуват бюджета и годишния отчет на БТА, нямат право да 
влязат безплатно - трябва да отидат при председателя на парламентарната група, на компютъра, на който е инсталирана 
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паролата, и да видят дали заслужаваме бюджет или не. Сега ми звучи хумористично, но през 2011 г. имаше логика. БТА 
трябваше да продава информация и така намери чудесни клиенти - много депутати и посолства трябваше да плащат. 
Вместо България да иска да каже на тези посолства какво става тук, ние ги питаме искат ли да им кажем какво мислим по 
даден важен въпрос, ако посланикът каже "да", ние казваме "дай 200 лв.". Това е глупаво, тогава обаче изглеждаше по-
различно.  
Тази история ме научи, че търпението също е важно. Когато дойдох, като адвокат си представях нещата по друг начин.  
Мислех, че 3 дни след обнародването в "Държавен вестник" ще обявя, че махаме паролите и вече ще влизате свободно. 
Тук ме отрезвиха с технически въпроси - сървъри, софтуер, подобрения в сайта. Сега реалистичният ми план е БТА да се 
отвори в едногодишен срок. 
- За какво друго ви отрезви седмицата, в която вече сте тук? 
- Отчаян съм от състоянието на уникалния архив на БТА. Тук са бюлетините на агенцията от 1898 г., в началото писани на 
ръка, на хартия, както и от времето, в което емисията стана само електронна и се пази на сървъри. Заради липсата на пари, 
май не само БТА, а и България, има немного добро отношение към паметта си. Сега гледам със самоирония как обяснявах 
на комисията в Народното събрание, че ще дигитализираме архива. Реалистичните цели са първо да го избършем от праха, 
да вдигнем този, който е по земята, да го сложим в добре измазани, чисти помещения, с модерни библиотечни шкафове. 
Това струва пари. Като го направим, като подредим, ще започнем и да дигитализираме. 
Част от архива, която е уникална за България, е т.нар. тематичен и личностен архив. Това е в продължение на десетилетия 
да изрязваш всичко за един политик, например, подредено заедно с интервютата, които е давал. След време може да 
извадиш и да видиш какво е говорил по даден въпрос преди 10 години. Този архив е много ценен дори за обучението на 
журналисти. Освен че като народ нямаме памет заради отношението към архивите, няма памет и към събитията, към това 
кой какво е говорил. Донякъде го разбирам, журналистите са много заети всеки ден и нямат време за подготовка. Но ето, 
БТА има редакция "Справочна", която помага. Представям си в един момента тя да помага и на журналистите извън БТА. 
- Заради пандемията миналата година не се проведе традиционната медийна среща на българските журналисти по 
света, която Максим Минчев организираше. Смятате ли тази година да я има, макар и в онлайн вариант, например?  
- Срещите трябва да останат в този вид. Той планираше следващата среща да е в Украйна, тъй като там има голяма 
българска общност. Това със сигурност ще стане, макар че следващата сигурно ще е в България. Максим Минчев бе 
започнал, но не успя да развие достатъчно дигиталната част. "еМисия Емигрант" трябва да продължи. Важно е как ще се 
разказва - за вас "БСП и ГЕРБ се скараха" значи нещо, за чужденците не значи почти нищо, а нашите хора навън са някак по 
средата. Трябва малко да им обясниш, но така, че да не ги обидиш, че не знаят за какво става въпрос. Да им помагаш с 
контекст и бекграунд, за да се сетят какво е в България. Точно тази "еМисия" е дигиталното решение, но това не изключва 
живия контакт. Заради КОВИД-19 си помислихме, че можем да живеем, общувайки само през компютър и интернет, но 
бъркаме - не можем. 
 
√ Елена Йончева: Премиерът ще бъде викан в ЕП докато не стане ясно кой и как управлява България  
В мониторинговата група за демокрация на Европейския парламент (ЕП) участват депутати с голям опит и българските 
власти не трябва да ги подценяват. Групата не приема повърхностни отговори от България. По тази причина очаквам 
министър-председателят Бойко Борисов да бъде повикан за изслушване и за трети, и за четвърти път, докато на всеки 
европейски депутат, включително и от Европейската народна партия, не му стане ясно кой и по какъв начин управлява 
България. Това заяви Елена Йончева, евродепутат от групата на социалистите и демократите, във „Вечерното шоу на Слави 
Трифонов“ по 7/8 TV. 
Тя е единственият представител на България в мониторинговата група за демокрация на ЕП, която от август 2020 г. проучва 
ситуацията в България. Елена Йончева припомни, че българският министър-председателя вече два пъти е канен, за да бъде 
изслушан. „Прав си, Слави, няма такава държава – досега не е имало министър-председател, който да откаже да се яви. 
Бойко Борисов два пъти се скри“, каза тя. 
Въпреки очакванията на Брюксел, че в българското общество ще има достатъчно силен натиск върху премиера заради 
поведението му, това не се случи. ЕС разчита и на гражданското общество, на опозиционните партии в България, на 
медиите, каза Елена Йончева. Когато няма решителен обществен натиск, се появяват автократични държави, в каквато се 
превръща България, заяви тя. 
Мониторинговата група ще изпрати мисия, която трябва да проучи ситуацията на място, което е без прецедент за България. 
„Това означава, че в Брюксел не вярват на българското управление“, поясни Елена Йончева. Последиците за страната може 
да са свързани с европейските средства, които трябва да получи. 
29 млрд. евро се очакват само като част от плана за възстановяване. Това е огромен шанс, както за българската икономика, 
така и за цялото ни общество, припомни тя. Средствата, насочени към държавата, ще бъдат обвързани с върховенството 
на закона, със свободата на медиите, със степента на корупцията. „Целта е така да променим нашето общество, да има 
такова управление, че българските граждани да не бъдат наказани заради правителството“, каза Йончева. 
В същото време в България няма дебат как тези средства да бъдат разпределени. „Ние не знаем как ще модернизираме 
нашата икономика, как ще изградим производство с висока добавена стойност. Какво е сега България – място с най-
евтината работна ръка“, посочи тя. Елена Йончева даде за пример развитието на Ирландия, която за 15 години членство в 
ЕС стана най-богатата държава, а България върви в обратната посока. 
Попитана за отношенията си с председателя на БСП Корнелия Нинова, Елена Йончева коментира, че конфликтът не е личен. 
Аз изразявам на глас притеснения, които мнозинството от избирателите на БСП имат, техните съмнения за задкулисни 
договорки, заяви тя. Не става дума за коалиция с ГЕРБ, а за скрити договорки с партиите от статуквото в едно бъдещо 
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управление, за някакъв тип компромиси, които смятам, че са недопустими. Оставаме с впечатлението, че за тях 
президентът Румен Радев би могъл да бъде използван като разменна монета, обясни Йончева. 
Тя припомни, че президентът Румен Радев, за когото лидера на БСП не е изразила подкрепа за втори мандат, има 
одобрение от близо 70% от хора от целия политически спектър. „Фактът, че неговата кандидатура не е подкрепена от 
лидера на партията, намалява шансовете за добро представяне на БСП на парламентарните избори. Това демотивира 
избирателите“, каза тя. 
Според Елена Йончева причината за тревогите сред привържениците на левицата не е само в отношението на партийния 
лидер към Румен Радев. Не съм чула председателят на БСП да говори за случая „Барселона“, за аудиозаписа и снимките с 
чекмеджетата. Най-голямата опозиционна партия не поръча експертиза на този аудиозапис, в който премиерът казва, че 
ще размаже физиономията на един бизнесмен като изпрати при него КФН, изброи тя. „След подобен случай всяко 
европейско правителство би си подало оставката. В България темата даже не се повдига от лидера на най-голямата 
опозиционна партия. Аз задавам въпрос, който интересува нас българите – има ли някакви скрити договорки?“ 
 
√ Европейски държави затварят границите си заради пандемията  
Германия, Белгия, Дания, Унгария, Австрия, Португалия, Испания, Финландия и Норвегия (която не е в ЕС, но е част от 
Шенген), са въвели временно ограничения за пресичането на техните граници като противоепидемична мярка. Това сочат 
официални данни на Европейската комисия, цитирана от БТА. 
В Австрия, Германия, Швеция, Дания и Франция са в сила също сходни ограничения по други причини, показват данните. 
Ако не бъдат удължени, повечето от тези мерки ще бъдат в сила до края на февруари, с изключение на Дания, където 
ограниченията се предвижда да продължат поне до 11 май. До началото на май се предвижда да действат мерките, 
наложени по границите в ЕС на основания, различни от пандемията. 
Представители на ЕК уточниха, че правилата за Шенген допускат ограничаване на движението, когато това е необходимо 
за опазване на обществената сигурност, включително на общественото здраве. Те отбелязаха, че комисията разполага с 
възможност да предприеме наказателни процедури в случай на нарушение на европейското законодателство, но едва ли 
в случая това би бил най-полезният ход. По техните думи има съмнения в необходимостта от някои ограничения, въведени 
от Финландия и Унгария. 
Източниците от комисията поясниха, че засега граничните проверки в ЕС не пречат на снабдяването с ваксини. Те уточниха, 
че до държавите от ЕС ще бъде изпратено писмо с призив да прилагат препоръките на комисията, с които сами са се 
съгласили през януари. 
Картата на Европа показва, че навсякъде заразата се разпространява в тревожни мащаби, затова е необходимо да запазим 
търпение до пристигането на ваксините, заявиха представителите на комисията. По техните думи някои от ограниченията 
по европейските граници не са били отменяни от въвеждането им преди шест години в разгара на миграционната криза. 
Досега ЕК не е откривала по този повод наказателни процедури, уточниха те. 
Според тях може да се очаква следващата седмица белгийските власти да направят нова оценка на въведените 
ограничения за пътувания през граница по несъществени поводи, независимо от посоката. Според тях това, че страната не 
разрешава пътувания дори до т. нар. зелени зони, може да се разглежда като опит за пресичане на "износ" на заразата. 
 
√ Триумф на лявото  
В Косово настъпва тектонично разместване на политическите пластове. Водещо е вече социалното начало, а не 
войнстващият национализъм и антисръбският фактор. Това са изводите от провелите се на 14 февруари предсрочни 
парламентарни избори. На тях победи партията на антистатуквото "Самоопределение" на смятания за ляв лидер Албин 
Курти. При това победи разгромно с 48% от гласовете - от 2 до 4 пъти повече от гласовете за партиите на статуквото и на 
"политическите лъвове" като бившия президент Хашим Тачи или бившите премиери Иса Мустафа и Рамуш Харадинай. 
"Самоопределение" получи и почти два пъти повече гласове от спечелените 26% на предишните редовни избори през 2019 
г 
Според анализатори "Самоопределение" и Курти са политическото представителство на младите косовари. А именно при 
тях е висока безработицата, силна е тревогата от липсата на нормалност и перспектива, силно е и недоволството от 
управлението на статуквото. Курти нямаше как да не спечели изборите, след като по време на краткото си премиерстване 
(февруари-юни 2020 г.) се залови да разчиства публичните компании, които според мнозина са огнища на корупция. 
Нямаше как да не спечели, след като отмени заповедта на предшественика си Харадинай за двойно увеличение на 
министерските заплати и ги върна на предишното им ниво от 1500 евро. Статуквото намери начин да го изхвърли от 
премиерското кресло, но сега става ясно, че всъщност е разчистило пътя за разгромната му победа.  
"Нашият приоритет е справедливостта и заетостта. Няма да отмъщаваме на никого, но ще търсим справедливост. Всеки от 
нас трябва да поеме отговорността да направи страната ни подходяща за живот", очерта Курти профила на управлението 
си. 
Избирателят показа директно "червен картон" на статуквото, което явно е смятало, че заслугите му за независимостта и 
конфронтацията със Сърбия ще са достатъчни за политическото му дълголетие. Приоритетите на косоварите вече са други 
- социална сигурност и нормален живот. 
Албин Курти заяви, че диалогът със Сърбия няма да е сред приоритетите му. Такъв подход може да му донесе колкото 
минуси, толкова и плюсове. Рано е да се предскаже кой от знаците ще натежи. 
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√ "Газпром" рязко вдигна доставките за Европа  
"Газпром" e увеличил с над една трета доставките на газ за Европа от началото на годината. Износът за ЕС е пораснал с 
36,5% до 27,5 млрд. куб. м газ спрямо първите 45 дни на 2020 г. 
Сред големите купувачи най-висок ръст се отбелязва в Италия със 112,7%., но нарастване има и в Полша (+63,7%),Германия 
(+35,5%), Турция (+30,5%) и Нидерландия (+8,4%). 
Търсенето на синьо гориво в Европа се увеличава заради студената зима, се казва в съобщение на "Газпром". В същото 
време компанията отбелязва, че резервите в хранилищата в Европа намаляват. Запасите на Франция са вече под 30%, а от 
началото на годината доставките са нараснали с 44%. 
Газовият поток по ужгородския коридор през Украйна за Словакия остава стабилен на ниво 67 млн. куб. м дневно, а общите 
доставки през Украйна влизат в квотата на "Газпром" от 124 млн. куб. м дневно. 
В същото време компанията отчита, че през 2020 г. Европа е потребявала 12% по-малко руски газ спрямо предходната 
година. 
 
√ Залозите на Запада по трасето на „Северен поток-2” 
Докато Париж таи помисъл да измести Германия от евролидерството, САЩ я шантажират срещу Русия 
Съдбата на газопровода "Северен поток 2"  (СП-2) остава една от най-важните теми в информационното поле. 
Междувременно зад шума около газопровода стоят едни от най-важните въпроси на световната политика и икономика, 
включително въпроса за лидерството в Европейския съюз. 
След Брекзит в ЕС останаха две държави, които са неговите икономически и политически лидери: Германия и Франция. 
Германия е безспорен икономически лидер, но тя има по-малък потенциал от Франция във военната и политическата 
сфера. Франция, от друга страна, която разполага както с мощна икономика, така и с ядрени оръжия, има повече военни и 
политически възможности да изпълни своите изисквания на международната сцена. 
Към това трябва да се добави, че Германия традиционно е по-малко ангажирана с идеята за еманципация от САЩ и НАТО 
във военната сфера (въпреки че има френско-германска бригада от 1989 г.). Докато Франция, напротив, е главният 
инициатор на идеята за създаване на европейска армия, отделна от НАТО и постоянно следва традиционната концепция 
за "величие на Франция", както някога е била разработена от президента Шарл дьо Гол 
Не трябва да се забравя също, че въпреки помирението на двете държави след Втората световна война,  
между тях винаги има доста сериозни различия.  
Президентът Франсоа Митеран беше умерен противник на поглъщането на ГДР от Федерална република Германия.  
Причината за това беше следната: до онзи момент Пета република и ФРГ бяха равнопоставени играчи, на които се 
основаваше европейската интеграция. След обединението на Германия балансът между тях бе нарушен в полза на 
обединена Германия, а Париж загуби възможността да стане хегемон в ЕС (тогава ЕИО), разчитайки на своята 
икономическа мощ. 
Преди да се анализира ролята на Франция срещу реализирането на СП-2 , необходимо да се припомни сложната картина 
в ЕС. Противниците му в ЕС са страните, които са лоялни съюзници на САЩ и НАТО: балтийските страни (Латвия, Литва и 
Естония), Вишеградската група (Полша, Унгария, Чехия и Словакия), Румъния и Хърватия. Извън ЕС противниците са САЩ и 
Украйна. 
Франция също се оказа въвлечена в спекулации около СП-2. Причината беше, че Париж се противопоставя, макар и неявно, 
срещу икономическото укрепване на основния си съюзник в ЕС. Поради това през февруари 2019 г. имаше слухове и 
открити надежди, че Петата република ще се противопостави на СП-2 и ще подкрепи промяната на европейската газова 
директива, за да усложни изграждането на този газопровод. Въпреки това в последния момент беше постигнат компромис 
между Париж и Берлин. Според една убедителна версия причината за това е договорката между президента Еманюел 
Макрон и канцлерката Ангела Меркел за реформиране на ЕС.  
Открита намеса срещу СП-2 бе изявлението на Макрон от 28 август 2020 г. Тогава той предупреди Меркел, че изграждането 
на СП-2 ще доведе до увеличаване на зависимостта на Европа от руските газови доставки. 
И накрая, последната до момента френска намеса срещу СП-2 се случи в края на януари - началото на февруари 2021 г. На 
25 януари в. "Монд" излезе с редакционна статия, озаглавена "Пред лицето на Русия газопроводът СП-2 "трябва да бъде 
спрян".  
А на 1 февруари френският държавен секретар по европейските въпроси Клемент Бон призова Германия да се откаже от 
СП-2 заради арестите на привържениците на Навални.  
Но още на следващия ден външният министър Жан Ив Льо Дриан каза следното: "Не бъркайте темите. Водим дискусия с 
германците относно "Северен поток", но това се отнася главно до въпросите за европейския енергиен суверенитет". В 
своето изявление Льо Дриан подчерта, че изграждането на СП-2 е работа на Германия. 
Но правителството на Германия и лично канцлерката Ангела Меркел държат на реализирането на СП-2, въпреки натискът 
от различни страни. В тази връзка може да се припомни изявлението на външния министър Хайко Маас от 2020 г., 
че  американските санкции против "СП-2" нарушават енергийния суверенитет на Европа. 
Германия ясно заяви, че системните провокации срещу Русия и осъждането на Алексей Навален по никакъв начин няма да 
повлияят върху позиция по изграждането на СП-2. Тоест ако Германия въведе някакви санкции срещу Русия заради 
Навални, това няма да означава замразяване на СП-2. 
Така може да се обобщи, че в момента Франция и на първо място самият Макрон, нямат ясно изработена  политическа 
линия по въпроса за хегемонията в ЕС след Брекзит:  
заедно с Берлин, или самостоятелно, отделно от него.  
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В първия случай атаката срещу Германия заради завършването на СП-2 е безсмислена и слага край на опитите за съвместно 
доминиране с Берлин в Евросъюза. Във втория случай целта е непостижима поради недостатъчна икономическа мощ на 
Франция или този опит се основава на някои тайни споразумения с новата администрация на САЩ под формата на 
обещания, които американците не изпълняват в повечето случаи, както  оказва опитът. 
В тази връзка е абсолютно необходимо да се анализират последните изявления на САЩ за СП-2, защото позволяват да 
бъдат разкрити редица мотиви и действия на Франция и Германия и да се прогнозират последиците от изпълнението на 
американските планове, ако Вашингтон успее да ги прокара. 
Според германския вестник "Ханделсблат", американците, под предлог за евентуално отмяна на санкциите срещу СП-2, 
косвено изискват от Русия да поддържа транзит на газ през Украйна след 2024 г. в сегашния му пълен обем. Други 
изисквания на САЩ се отнасят и за украински транзит. Това е повишаване на цената за транзит на газ от Русия (въпреки че 
сега тя е почти 3 пъти по-високи от тази в Полша), помощ за увеличаване на капацитета на подземните хранилища в 
Украйна и разширяване на газопреносната система за транспортиране на водород. Тези две изискванията важат за 
Германия. 
Главното условие на Вашингтон е да откаже Русия от използването на СП-2 като инструмент за натиск над Украйна. При 
това КАШбез капка съмнение си присвояват правото да решават кои действия на Русия те ще сметнат за натиск над Украйна 
и кожа ще решат са пресекат транзита на газ по СП-2  
По същество САЩ извършват тотално енергийно изнудване на Германия, която все още смятат за мощен икономически 
конкурент, а също на Русия. Впрочем американската страна открито признава, че пълното прилагане на СП-2 ще има 
огромно икономическо и политическо значение за географската Европа, а именно: 
ще осигури енергийната независимост на Германия през следващите години и до пълното преминаване към водородна 
енергия (в дългосрочен план), като същевременно германската икономика запази високата конкурентност;  
- ще засили противопоставянето на Германия с американски сателити от Източна Европа, някои от които (Полша и Унгария) 
вече са в сериозен конфликт с Брюксел, Берлин и Париж и остават в ЕС само по икономически причини; 
- ще позволи на Русия да предприеме решителна офанзива срещу враждебна Украйна, включително чрез прилагане на 
доктрината за "руския Донбас", за да се предотврати геноцид над рускоезичното население и руските граждани. 
Оказва се, че американците наистина използват провалилата се тактика ("политика на моркова") в опит да получат всичко 
за нищо. 
Освен това администрацията на Байдън изисква от Германия, която като лоялен приятел и съюзник под контрол на САЩ, 
да модернизира системата за транспортиране на газ и да увеличи капацитета за съхранение на газ в Украйна, не само на 
природен газ, но и водород. И всичко това безплатно! Независимо от факта, че по-рано Германия е предложила да построи 
2 терминала за получаване на американски втечнен газ на стойност от 1 милиард евро. Де факто  
САЩ изискват от Германия не просто съюзническа лоялност, а робска преданост!  
И в замяна на всичко това те предлагат да се обсъдят само условията за евентуално отмяна на санкциите срещу СП-2 с 
придобиване на пълен контрол над него! 
Ако Германия се съгласи с американските условия, тя изцяло ще попадне под ярема на САЩ, поставяйки икономиката в 
зависимост от американски газ от шистовите полета. Цената на такъв газ ще бъде напълно различна от изпомпвания в 
Русия през СП-1 и СП-2, което ще направи тази цена нерентабилна и много бързо ще доведе до пълния икономически 
колапс на Германия. За радост на САЩ. 
Дори ЕС открито говори за реализирането на СП-2. На 5 февруари говорителят на Еврокомисията Петер Стано каза 
следното: "Северен поток-2 е проект на група частни компании и не можем да им попречим да го построят, ако 
германското правителство се съгласи с него...Тези компании трябва да знаят, че ще трябва да действат в съответствие със 
законодателството на ЕС. Това е максимумът, който можем да направим на ниво Европейски съюз". 
За ЕС проектът СП-2 също е изключително важен, тъй като интригите около него доведоха до парадоксална ситуация. 
Европейската интеграция първоначално беше планирана не само за предотвратяване на нова война в Европа, но и за 
икономическото ограничаване на Германия с включването й  в европейските икономически проекти. Поколения германски 
политици, предимно от бивша Западна Германия, израснаха под крилото на либералния интернационализъм, от идеята, 
че Германия трябва да изостави националния суверенитет и националната идентичност в полза на наднационалните 
органи на ЕИО/ЕС и европейската идентичност. Съответно Германия трябва да се разтвори във всичко това . 
Проблемът със СП-2 показа, че Германия, особено в критична ситуация и при наличието на политическа воля, може при 
необходимост да загърби позицията на други членове на ЕС и неговите наднационални институции в полза на собствените 
си национални интереси в икономическа област. Още по-важен е фактът, че дори при подобни разногласия, всички те ще 
трябва да живеят в един и същи Евросъюз. Това е особено важно с оглед на удара в гърба от страна на Франция. Париж не 
зависи от доставките на руски газ, той разполага с мощна ядрена енергия, една от най-напредналите в света, и с други 
източници на енергия. 
В ситуацията със СП-2 може и да има сближаване между Франция и САЩ, неслучайно Макрон и Байдън проведоха 
телефонни разговори в съюзнически тон. Ако е така, тогава този френски опит за блокиране на СП-2, който все още не е 
задвижен, би изглеждал като самоубийствена авантюра за целия Евросъюз. Да допуснем, че мечтите на Париж и 
Вашингтон са се сбъднали, СП-2 не е реализиран, германската икономика е подкопана от търсенето на алтернатива и 
трудностите в енергийното преформатиране на всички сфери на живота, където е необходим природен газ . 
В случая обаче Макрон и сие. забравят, че именно Германия е икономическият локомотив на ЕС, съответно субсидиите за 
всички пламенни противници на СП-2 от Източна Европа се формират до голяма степен за сметка на Германия. Ако поради 
икономическата слабост на Германия ЕС не е в състояние да предостави субсидии на самата Полша, тогава ще възникне 
въпросът за по-нататъшния й престой в ЕС. Това е съвсем реален вариант за развитието на събитията, пари от въздуха няма 
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как да дойдат. Невъзможността за дотации на Полша по икономически причини ще стане коз в ръцете на "Конфедерацията 
за свобода и независимост", на Януш Корвина-Микке, Кщищоф Босак и Гжегож Браун, които призовават за изризането на 
Полша от Евросъюза. Нали именно Макрон бе много критичен от излизането на Великобритания от ЕС, макар навремето 
Де Гол правилно смяташе, че британците нямат място в ЕИО. И при такъв сценарий на развитие, поради подкопаването на 
германската икономика, ЕС в най-добрия случай ще се превърне в аморфна единица, а в най-лошия ще започне да се 
разпада. И всичко това заради амбициите на президента на Пета република,  
който иска да по всякакъв начин да стане лидер на ЕС! 
Така в събитията около СП-2 се очертават няколко направления; 
- Опит на Франция, с подкрепата на САЩ, да подкопае Германия като икономически лидер на Европейския съюз; 
- желанието на администрацията на Байдън е чрез СП-2 да съсипе германската икономика и да наложи на ЕС статута на 
зависимо образувание; 
- опити на САЩ да предотвратят разкола в ЕС между Германия и страните от Източна Европа, стремейки се да запазят и 
засилят антируската политика като фактор на обединяване; 
- желанието на Украйна, Полша и балтийските държави да запазят транзита на руски газ през Украйна, за да изнудват Русия 
и Германия, използвайки този транзит като лост за натиск. 
Действията на САЩ и техните източноевропейски сателити, насочени към контролиране над Украйна и използването й като 
инструмент в срещу Русия. 
Коя от тези области ще бъде приложена, ще разберем през следващите месеци. 
 
Мениджър 
 
√ Правителството взе нов дълг за 300 млн. лв., планира облигации за още 200 млн. лв. до края на месеца  
Българското правителство пласира успешно 300 млн. лв. нов дълг под формата на облигации. Емисията беше пласирана от 
БНБ при условия, определени от Министерството на финансите, съобщи Централната банка. 
Търсенето е било значително, като инвеститорите са направили поръчки на обща стойност над 555 млн. лв., тоест 
коефициентът на покритие на облигацията е бил 1,85. 
Среднопретеглената годишна доходност по емисията е 0,21%. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от дата 
на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.   
Още един аукцион за продажба на облигации се планира до дни.  БНБ обяви, че на 24 февруари ще се проведе търг за 
продажба на облигации на обща стойност от 200 млн. лв. 
Последно България взе дълг от международните пазари в средата на септември 2020 г., когато пласира 10-годишна емисия 
и 30-годишна емисия на обща стойност от 2,5 млрд. евро. При 10-годишната емисия облигации лихвата, която България 
ще плаща годишно е 0,389% с лихвен купон от 0,37. При 30-годишните облигации лихвата е 1,476% с лихвен купон 1,375. 
По последни данни на Евростат към края на третото тримесечие на 2020 г. държавният дълг на България възлиза на 30 
млрд. евро, което е 25% от БВП. По последния показател единствено Естония има по-нисък обем на държавния дълг спрямо 
нивото на икономиката в ЕС (18,5). На другия край на класацията са страни като Гърция  и Италия с дълг възлизащ на 
съответно 199% от БВП и 154% оп БВП. 
 
√ Пластмасовите прибори под забрана със закон от средата на годината  
България върви към постепенна забрана за използването на пластмасови прибори за хранене, чинии, сламки, пръчки за 
балони и други изделия. Това става ясно от Националната стратегия за управление на отпадъците в следващите 7 години, 
пусната за обществено обсъждане. От 3 юли влиза в сила евродирективата, която ограничава използването на пластмасови 
изделия, а българското министерство на околната среда и водите вече подготвя новите законови текстове, като се очаква 
те да бъдат готови през пролетта.  
За 7 години трябва да намалим почти двойно използването на найлонови торбички. Целта е от 70 средно на човек годишно 
през 2028 г. бройката да се свие до 40. За да се постигне това, районните инспекции по околната среда и водите ще 
проверяват търговските обекти всяка година дали за торбичките се плаща такса. 
Една от основните цели в стратегията е да се намали образуването на боклуци. Това трябва да стане най-вече чрез кръгова 
икономика, така че продуктите, които съдържат важни суровини, да не се превръщат в боклук.  
Ще се насърчава по-дългото използване на уреди в домакинствата и те да бъдат ремонтирани, ако се повредят, вместо да 
се заменят с нови. В документа са предвидени 10 млн. лв. за безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери 
за биоотпадъци. Целевата бройка до 2028 г. е 100 хил.  
С 40 млн. лв. ще се финасират проекти на общините за подобряване на управлението на отпадъци, а 50 млн. лв. са 
предвидени за бизнеса за технологии и нов дизайн на продукти, за да се намали количеството отпадък. Предлага се 
общините да намаляват патентния данък за фирмите, които следват принципите на кръговата икономика. Търговските 
обекти, заведенията и организации, които желаят да даряват храна, ще бъдат стимулирани, включително и финансово, 
като ще се премахне начисляването на ДДС.  
За намаляване на битовите отпадъци общините ще изграждат депа и площадки, както и системи за разделно събиране на 
опасни отпадъци, като за целта са предвидени 210 млн. лв. Общините трябва да информират хората къде има площадки 
за предаване на разделно събирани отпадъци и какво може да се оставя на тях, как да се рециклира и събира разделно.  
Производителите на напитки в пластмасови бутилки трябва да увеличат съдържанието на рециклирани суровини, като 
всички търговски обекти ще са задължени да събират разделно отпадъци. 
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Друга мярка за намаляване на отпадъците е включването в условията по обществени поръчки за строителство да се 
използват рециклирани строителни материали. 
35 млн. лв. от държавния бюджет ще се дадат за обезвреждане извън страната на препарати за растителна защита, които 
в момента се съхраняват в складове.  
 
√ Полша започва да инвестира във вятърни ферми  
Полската държава ще подкрепи със субсидии изграждането на вятърни електроцентрали с обща мощност от 5900 мегавата, 
предаде Ройтерс. Става въпрос за вятърни ферми, които ще бъдат изграждани полската част на Балтийско море. 
Стратегията ще се изпълнява по силата на нов закон, който ще гарантира приходи на инвеститорите във вятърните паркове. 
Преди да заработи, схемата трябва да бъде одобрена от Брюксел, след което се очаква да бъде въведена и втора фаза на 
стратегията – за още 5000 мегавата. За сравнение капацитетът на АЕЦ "Козлодуй" е 2000 мегавата. 
Към момента Полша е страната в ЕС, която най-силно разчита на ТЕЦ на въглища за генерирането на електричество. 
Страната има общо инсталирани мощности за 49 000 мегавата. През изминалата година 70% от тока там бе произведен 
във въглищни ТЕЦ, което е много повече от втората страна по този показател в ЕС – това е Чехия с 40% ток от въглища. 
България е трета в списъка с 33% ток от въглища, а четвърта Германия с 24%. 
Полша беше единствената страна в ЕС, която през 2019 г. не се обвърза с целта за въглеродна неутралност до 2050 г. Новият 
план на страната обаче вече включва постигането на 10 000 до 16 000 мегавата соларни мощности, 7000 до 10 000 мегавата 
наземни вятърни мощности и 8000 до 11 000 мегавата морски вятърни мощности до края на 2040 г. 
Най-голямата енергийна компания в страната PGE вече потвърди, че ще работи с датската компания Orsted по 
изграждането на първия крайбрежен морски вятърен парк, който трябва да генерира 2500 мегавата електроенергия. 
Междувременно държавата също ще изгради подобен проект, който ще е с мощност от 350 мегавата. 
„Полша е в момента най-атрактивната европейска страна за изграждане на крайбрежни вятърни паркове“, коментира 
Холгер Матисен, ръководител на отдела за крайбрежни вятърни централи на германската компания RWE, която оперира 
и в Скандинавия и балтийските страни. 
 
√ Нидерландският финансов министър очаква „огромно ускорение на растежа“ през лятото  
Европейските страни може да изпитат „огромно ускорение на растежа“ през лятото на фона на забързването на 
ваксинацията. Това заяви пред Си Ен Би Си нидерландският финансов министър Вопке Хоекстра. 
Европейските икономики са изправени пред едно от най-дълбоките икономически сътресения. Пандемията от 
коронавирус парализира голяма част от икономическата активност в Европа, като досега разпространението на ваксини 
далеч не протича безпроблемно. Икономиката на Еврозоната се сви 7% през  2020 г., като ограничителните мерки срещу 
разпространението на вируса, които все още са в сила, помрачават перспективите за 2021 г. 
Европейската комисия дори понижи прогнозата си за ръст на БВП на Еврозоната през 2021 г. на 3,8%, след като през 
ноември очакваше скок с 4,2%. 
Нидерландският финансов министър е уверен във възстановяване на икономическата активност през лютото. 
„Според мен трябва да бъдем реалисти, но има и причина да бъдем малко по-големи оптимисти, отколкото е Европейската 
комисия в своята прогноза. Ако погледнем назад към края на първата вълна ще си припомним, че в Нидерландия, а и в 
много други страни, имаше огромно ускоряване на растежа“, каза Хоекстра пред американската медия. 
Повечето европейски държави въведоха първия си локдаун през март 2020 г., но през третото тримесечие те отчетоха ръст 
на активността. По-високите температури и по-хлабавите ограничителни мерки позволиха на ресторантите, магазините и 
баровете отново да отворят врати. 
След свиването с около 11% през второто тримесечие, икономиката на Еврозоната нарасна с 12% в периода юли-
септември. 
Ще отнеме още няколко седмици или евентуално още няколко месеца, но аз съм оптимист по отношение на периода 
преди лютото. С ускореното ниво на ваксинация, с всичко, което правим по отношение на тестовете и с идващото лято, аз 
съм доста оптимистично настроен и вярвам, че ще преминем във фаза на бавно постепенно възстановяване към 
нормалното“, добави той. 
Хоекстра е гласен поддръжник на фискалната предпазливост. Миналата година той предизвика доста остри реакции, след 
като стана ясно, че е поискал европейските власти да разследват защо нюкои страни от Южна Европа не разполагат с 
повече фискални запаси, за да се справят с пандемията.   
Сега обаче той подкрепя разхлабването на фискалната политика на фона на тежката криза. 
Заради пандемията Европейският съюз замрази фискалните си правила, които ограничават годишния дефицит в публичния 
сектор на страните членки до 3% от брутния вътрешен продукт и дълга до 60% от БВП. 
На въпрос кога тези правила трябва отново да влязат в сила, Хоекстра заяви, че е „твърде рано да се каже“. 
„COVID отнема повече време от очакваното. Трудно е да се каже кога ще настъпи промяната, но според мен това няма да 
се случи през тази календарна година“, каза той. 
 
√ Испания заплашва да излезе от договора за Енергийната харта  
Страните от Европейския съюз са разделени по отношение на плановете за преработка на Договора за Енергийната харта. 
Някои от държавите-членки, като Испания например, заплашват да се оттеглят от споразумението, ако то не бъде 
преработено в съответствие със зелените амбиции на Брюксел до края на годината, съобщава европейската редакция на 
Politico.  
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Договорът от 1994 г. трябва да засили трансграничното енергийно сътрудничество и включва разпоредба за защита на 
инвестициите, която има за цел да предпази компаниите от произволни политически решения. Това може да е имало 
смисъл в началото на 90-те години като начин за примамване на инвеститорите към бившите комунистически страни, но 
сега поражда опасността правителствата да бъдат съдени за решения за намаляване на емисиите, които засягат 
инвестициите в проекти като електроцентрали, работещи с въглища, отбелязва изданието, цитирано от Агенция "Фокус".  
Европейската комисия се опитва да предоговори пакта, за да го приведе в съответствие със съвременните приоритети. Тя 
представи позицията си за преговори в понеделник, а разговорите за реформиране на договора ще се проведат в периода 
2-5 март. Но в ЕС има дълбоки разделения по отношение на договора - някои държави, наред с Комисията, допускат дълъг 
период на разговори между 55-членната група от членове на договора, докато други заплашват да го напуснат, ако той не 
бъде преработен преди края на годината.  
Испания може да се откаже от договора, ако не може да бъде приведен бързо в съответствие със зелените амбиции на ЕС, 
заяви вицепремиерът на страната Тереза Рибера пред Politico. Рибера, заедно с други двама испански министри, изпратиха 
писмо до Европейската комисия миналата седмица с молба да изготви планове за оттегляне от договора. Тя предупреди, 
че Мадрид може да се оттегли сам, ако други страни не искат да се присъединят. 
"Не сме много оптимистични по отношение на възможностите да постигнем успешен резултат от предстоящите кръгове на 
преговори", призна Рибера.  
По думите й, усилията за реформа на договора трябва да станат ясни до края на годината. "Бихме предпочели, разбира се, 
да вземем решение като блок", добавя тя.  
Париж също възприе конфронтационен подход. В писмо до Комисията от декември френските министри се оплакаха от 
мудността на преговорите за модернизация и призоваха ЕС да се откаже от споразумението, ако няма "решаващ 
напредък" до края на тази година.   
 
√ Икономиките на ЕС и Eврозоната със спад през четвъртото тримесечие  
Брутният вътрешен продукт на Европейският съюз се е свил с 0,4% в периода октомври-декември спрямо предходното 
тримесечие, сочи първоначалната оценка на европейската статистическа служба Евростат. На годишна база спадът е от 
4,8%. 
През последното тримесечие на 2020 г. икономиката на Еврозоната се е свила с 0,6% на тримесечна база и с 5% в сравнение 
със същия период на 2019 г. 
 

 
 
Първата оценка за годишната динамика на БВП през цялата 2020 г. сочи спад от 6,4% за ЕС и 6,8% за Eврозоната. 
За сравнение, БВП на САЩ през четвъртото тримесечие на миналата година нарасна с 1% на тримесечна основа и се сви с 
2,5% на годишна. 
Броят на заетите лица в ЕС е нараснал с 0,3% през последното тримесечие спрямо предходното, като показателят е отчита 
същия процентов растеж и в Еврозоната. В сравнение със същия период на 2019 г. Заетостта се е свила с 1,7% в ЕС и с 2 % в 
Еврозоната. 
 
√ ЕС даде отсрочка на Турция за черния списък с данъчни убежища  
ЕС отложи за октомври евентуално включване на Турция в черния списък на страните, определяни като данъчен рай, и 
постави изискване на Анкара да изпълни до юни ангажиментите си в областта на борбата с укриването на данъци, предаде 
АФП, като се позовава на европейски дипломати. 
Турция е обвинена, че не спазва международните норми в областта на автоматичния обмен на данъчна информация. 
Преди една година Брюксел бе поискал от Анкара да изпълни изискванията преди края на 2020 г. Но Турция не спази този 
срок, изтъквайки като причина проверки за установяване на данъчната резидентност на милиони свои граждани в ЕС, 
отбелязва БТА. 
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Проблемът засяга шест страни: Германия, Австрия, Белгия, Франция и Нидерландия, където живеят пет от седемте 
милиона турци в ЕС, а също и Кипър. 
Днес 27-те страни от ЕС "постигнаха съгласие за актуалзация" на черния списък и "Турция не бе включена", заяви на 
пресконференция португалският министър на финансите Жоау Леау, чиято страна е ротационен председател на ЕС. 
Според дипломатически източнци Европа изисква сега от Анкара въвеждане до юни на автоматичен обмен на данъчна 
информация с шестте страни, с които все още няма такъв обмен. 
Освен това на 1 септември Турция ще трябва да е предоставила информациите за 2019 г. на всички страни от ЕС. В случай 
че не спази изискванията, Турция рискува да бъде включена в черния списък на страните, определяни като данъчен рай, 
през октомври, при следващата актуализация, която се прави два пъти годишно. 
 
√ Роснефт изпревари Бритиш Петролиум по пазарна капитализация  
Пазарната капитализация на руския енергиен гигант Роснефт превиши 75,3 милиарда долара по време на днешната 
борсова търговия. Така руската компания надмина китайската Синопек с капитализация от 74,2 милиарда долара и 
британската Бритиш петролиум със 74,3 милиарда долара, според данни, цитирани от ТАСС. Цената на акция на Роснефт 
на Московската борса достигна исторически максимум, като надхвърли 528 рубли. На Лондонската фондова борса 
глобалните депозитарни разписки достигнаха 7,15 долара за акция. Предишната рекордна стойност на котировките на 
Роснефт беше регистрирана на 21 януари 2021 година - 524,8 рубли за акция, предаде БТА. 
На вчерашната среща с президента на Русия Владимир Путин шефът на Роснефт Игор Сечин съобщи, че компанията, която 
е единствената сред петролните корпорации, която вече публикува данни за миналата година, е регистрирала печалба. 
Според международните стандарти за финансово отчитане Роснефт е с чиста печалба от 147 милиарда рубли в края на 
2020 година. Освен това компанията възнамерява да похарчи 50 процента от печалбата си за дивиденти. Интересът към 
акциите на Роснефт може да е подхранван и от еветуалното влизане на нови партньори в проекта на компанията като 
Восток ойл, отбелязаха експерти на Джей Пи Морган (JPMorgan) и Ренесанс капитал. 
 
√ Новият шеф на СТО: Трябва да се преодолее протекционизмът при ваксините  
Решението на пандемията се крие в преодоляването на протекционизма при ваксините, смята новоизбраният генерален 
директор на Световната търговска организация  
Нгози Оконджо-Ивеала каза за „Би Би Си“, че „феноменът, при който богатите държави ваксинират своето население, а 
бедните трябва да чакат“ е необходимо да бъде избегнат. 
През последните няколко седмици редица страни опитаха да предотвратят износа на препарати срещу COVID-19. За 
Оконджо-Ивеала обаче това би попречило на глобалното възстановяване. 
„Естеството на пандемията и мутацията на много варианти прави така, че никоя държава не може да се чувства в 
безопасност, докато всяка държава не вземе под внимание ваксиниране на населението си“, каза тя. 
До края на миналата година новата шефка на СТО оглавяваше глобалния ваксинационен съюз, известен като GAVI, който 
цели да увеличи достъпа до ваксини по света. Нейната ангажираност по темата я придружава и на новата ѝ позиция. 
Продължава дебатът относно облекчаването на правилата на СТО за интелектуалната собственост, така че 
производителите на лекарства да могат да произвеждат повече дози от ваксините си. 
Д-р Оконджо-Ивеала призна, че докато „някои развиващи се страни искат освобождаване, развитите страни смятат, че 
това може да засегне интелектуалната собственост“ и се застъпва за „трети начин, по който можем да лицензираме 
производството на държавите, така че да разполагат с адекватни доставки, като същевременно се уверят, че проблемите 
на интелектуалната собственост са разрешени“. Това вече се случва с ваксината на AstraZeneca и Оксфордския университет, 
която получи лиценз за Серумния институт в Индия. 
66-годишната Нгози Оконджо-Ивеала, бивш финансов министър на Нигерия и ветеран от Световната банка, стана първата 
жена и първата африканка, оглавила Световната търговска организация. По-рано администрацията на Доналд Тръмп се 
обяви против кандидатурата ѝ за поста на генерален директор, но в началото на февруари Джо Байдън декларира „силна 
подкрепа“ за нея. 
 
√ Цените на петрола остават стабилни на фона на студената вълна в Тексас  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в сряда, подкрепени от прекъсването на добива в южните американски 
щати, заради студеното време, предаде Ройтерс. 
Към 8:45 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,16 долара, или 0,325, до 63,51 долара за барел, докато 
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,07 долара, или 0,12%, до 60,12 долара за барел. 
През последните месеци цените на петрола поскъпнаха значително, като прекъсването на добива в Тексас – най-големият 
големият производител на петрол в САЩ, продължава да подкрепя котировките. 
Според изчисленията на Citigroup и ANZ, затварянето на рафинериите в Тексас води до свиване на добива на шистов петрол 
с 2 млн. барела на ден. Citi прогнозира обща производствена загуба от 16 млн. барела до началото на март. 
Поскъпването на цените обаче кара анализаторите да прогнозират увеличение на добива от страна на Организацията на 
страните износители на петрол и нейните съюзници (ОПЕК+). Следващият месец изтича доброволното свиване на добива 
на Саудитска Арабия с 1 млн. барела на ден. Макар че Рияд не е споделил с другите членове на ОПЕК+ плановете си за 
след март, прогнозите са че от април организацията ще започне постепенно да увеличава производството. Членовете на 
ОПЕК+ ще се срещнат на 4 март, за да дискутират политиката си. 
 
√ Европейските борси отново са на зелено  
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Европейските борсови индекси регистрираха повишения в ранната търговия във вторник, задържайки се на нива близки 
до едногодишен връх, на фона на надеждите, че пакетът от стимули в САЩ ще подкрепи икономическия растеж през тази 
година, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,32 пункта, или 0,32%, до 419,79 пункта, след като предходната сесия 
достигна най-високото си ниво от февруари 2020 г. Бенчмаркът е на път да регистрира трети месечен ръст в рамките на 
последните четири месеца. 
Немският показател DAX се повиши с 1,63 пункта, или 0,01%, до 14 107,85 пункта, на фона на неочакваното подобряване 
на бизнес нагласите в Германия. Според данните на на центъра за европейски икономически изследвания Zew, индексът 
измерващ бъдещите икономически очаквания в Германия за следващите шест месеца, е нараснал до 71,2 пункта през 
февруари спрямо 61,8 пункта през предходния месец. Очакванията бяха за спад до 59,6 пункта. Това е трети пореден месец 
на ръст за показателя. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 4,42 пункта, или 0,07%, до 6 760,53 пункта, следвайки 
поскъпването на акциите на компаниите от финансовия сектор на фона на надеждите, че бързата ваксинация в 
Обединеното кралство ще помогне за възстановяването на икономиката, която се сви с 9,9% през 2020 г. 
Френският измерител CAC 40 се повиши с 6,44 пункта, или 0,11%, до 5 792,69 пункта. 
Акциите на Glencore скочиха с 2,87%, след като Швейцарската компания за добив и търговия със суровини отчете нетна 
печалба от 697 млн. долара за втората половина на 2020 г. спрямо загуба от 2,6 млрд. за първата. Фирмата също така 
съобщи, че ще поднови изплащането на дивиденти. 
Световните борси продължават да се представят добре на фона на очакваното приемане на предложения от американския 
президент Джо Байдън пакет от икономически стимули в размер на 1,9 трлн. долара. 
Финансовите министри на страните от Еврозоната заявиха в понеделник, че мерките за подкрепа на икономиката трябва 
да останат в сила, докато има нужда от тях. 
Фокусът сега е насочен към предварителните данни за представянето на икономиката на Еврозоната през четвъртото 
тримесечие, като според анкета на Ройтерс, икономистите очакват спад от 5,1% на годишна база. 
Същевременно с това, протичащият по-добре от прогнозирано сезон на корпоративните отчети повиши очакванията за 
бързо възстановяване на бизнеса през тази година. 
Анализаторите очакват спад на печалбите на компаниите от STOXX 600 през четвъртото тримесечие с 18,2%, като 
прогнозата на 1 януари бе за спад от 26,8%, сочат данни на Refinitiv. Очаква се печалбите да се възстановят с 41% през 
първото тримесечие на 2021 г. 
Вчера пазарите в САЩ останаха затворени заради националния празник Ден на президентите. 
Ръст в Азия 
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения във вторник, на фона на надеждите 
за ускорение на икономическото възстановяване, предаде Маркетоуч. Пазарите в континентален Китай и Хонконг останаха 
затворени по случая празниците от около Китайската нова година. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 383,6 пункта, или 1,28%, до 30 467,75 пункта, след 
като вчера прескочи границата от 30 хил. пункта за първи път от август 1990 г. 
Южнокорейският показател Kospi напредна с 16,25 пункта, или 0,52%, до 3 163,25 пункта, докато в Австралия бенчмаркът 
ASX200 отчете ръст от 48,4 пункта, или 0,7%, до 6 917,3 пункта. 
Въпреки данните, които показват, че икономиките в региона са понесли сериозни щети от пандемията, инвеститорите 
продължават да подкрепят индексите. Анализаторите смятат, че азиатските акции ще продължат да растат, подкрепени от 
силното представяне на борсите в САЩ и Европа. 
Надеждите за ускорение на възстановяването се дължат отчасти и на разпространението на ваксини срещу COVID-19, 
коментира Пракаш Сакпал, старши икономист на ING за Ази. 
„Печалбите са ограничени, тъй като инвеститорите остават предпазливи на фона на новите щамове на коронавируса, които 
може да се окажат по-устойчиви на съществуващите ваксини“, добави той. 
Тази седмица ще започне ваксинацията в Япония, като първо ще бъдат имунизирани 20 хил. медицински служители. След 
това трябва да бъдат ваксинирани ще 3,7 млн. работници в сектора на здравеопазването. Целта на правителството е да 
има ваксини за възрастното население до април и за всички желаещи да се ваксинират до юни. 
Вчера стана ясно, че японската икономика се е свила с 4,8% през 2020 г., което е първият спад от финансовата криза през 
2009 г. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете 
ръст 3,04 пункта, или 0,61%, до 497,83 пункта. BGBX40 се повиши с 0,60 пункта, или 0,54%, до 110,94 пункта. BGTR30 
напредна с 1,70 пункта, или 0,32%, до 536,34 пункта. BGREIT се задържа на ниво от 144,01 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Президентът Радев е на посещение в Самоков  
Държавният глава Румен Радев ще посети Самоков. След среща с кмета Владимир Георгиев и с представители на 
общинското ръководство, Радев ще отиде и във военния завод в града. 
Президентът ще разгледа графичната база в Самоков и храма „Успение на Св. Богородица", ще посети също 
Художествената галерия „Проф. Васил Захариев" и ще разговаря с културни дейци от региона. 
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√ Растат цените на някои хранителни продукти  
Има ръст на цените на олиото и месото, съобщи Владимир Иванов - председател на Държавната комисия по стоковите 
борси и тържища. 
2020 година беше лоша и има поскъпване с 30 % на цената на олиото спрямо миналата година. При месото след чумата от 
нива между 6-7 лв. се премести на 9-9,30 лв. Тези нива са повече от година абсолютно стабилизирани. Друг е въпросът, че 
към момента и в Европа има свръхпредлагане, заяви Иванов. 
Динамика в цените има постоянно. Това не е статична система, която може да бъде фиксирана, но като цяло това е пазарът 
с най-малка динамика в сравнение с пазара на услугите. За десетгодишен период средностатистическото изменение е 
около 7-8 процента, което на фона на нарастване на доходите и нарастване на разходите в бранша, дори е отрицателно, 
обясни Иванов. 
Проблемът при хляба е нарастването на доходите на заетите в бранша и е нормално да има някакво изменение в цената. 
То е незначително спрямо това, което имат като разходи. Цената на хляба е съвсем нормална, тя е закономерна вследствие 
на търсене и предлагане. В никакъв случай няма спекула, коментира Владимир Иванов. 
 
√ Туризмът в Гърция е пред тотална катастрофа  
Над 300 хотела в Гърция са обявени за продан. Туризмът, най-важният бранш в страната, бе пометен от пандемията. 
"Едно е сигурно: ако и тази година изгубим туристическия сезон, това ще ни пречупи гръбнака." 
Няма друга страна в Европа, която да е толкова зависима от туризма, колкото Гърция. Според различни изчисления, делът 
на този бранш в гръцкия БВП възлиза на 25-30 процента. Гръцката емисионна банка съобщава, че през 2019 година 
страната е била посетена от над 31 милиона чуждестранни туристи, като най-много са били германците, британците и 
французите. Сред балканските туристи в Гърция най-многобройни са румънците, следвани от сърбите и българите, като 
само българите са изхарчили 281 милиона евро. А всички туристи са оставили общо цели 18 милиарда евро - средно по 
580 евро на човек. С най-широки пръсти са били туристите от еврозоната, които са харчели по около 700 евро. При 
германците сумата е дори 734 евро. 
Пандемията помете туризма 
В момента обаче туристическият бранш в Гърция преживява сериозна криза. Приходите в периода януари-октомври 2020 
година са спаднали с цели 77%. Премиерът Мицотакис също изчисли наскоро, че през 2020 туризмът е успял да произведе 
едва 20-25% от очакваните приходи. За тази година Мицотакис се надява да бъдат достигнати 50 процента. Президентът 
на Сдружението на хотелиерите Григорис Тасиос също се надява на светлина в края на тунела и очаква завръщането на 
първите туристи още за католическия Великден на 4 април и за православния на 2 май. Надеждите си гръцкият туризъм 
свързва и с бързото ваксиниране на хората във Великобритания и в Израел, откъдето се очаква нарастващ брой туристи. 
Гръцкият и израелският премиер вече подписаха споразумение за двустранно признаване на ваксинационните 
сертификати, което влиза в сила през март или април. През 2019 година Гърция беше посетена от 700 000 израелски 
туристи, а през миналата година се очакваха дори 1 милион. Но коронавирусът обърка сметките. 
„Едно е сигурно: ако и тази година изгубим туристическия сезон, това ще ни пречупи гръбнака", предупреждава Тасиос. 
Основание за опасенията му дава не само закъсняващият старт на тазгодишния туристически сезон, но и драматичното 
положение на стотици хотелиери, които вече втора година стоят без клиенти. Гръцките медии съобщават, че в момента 
над 300 хотела са обявени за продажба. Например един бутиков хотел на осем етажа с изглед към атинския Акропол, който 
се предлага само за 13 милиона евро; или луксозен петзвезден хотел на остров Крит със 127 стаи за 65 милиона евро; или 
луксозен туристически комплекс на Халкидики с 300 стаи и 100 апартамента за 28 милиона евро. Както пишат германските 
вестници „Берлинер Курир" и „Берлинер Цайтунг", тежките сътресения в пандемията и непредвидимото бъдеще карат все 
повече гръцки хотелиери да се оттеглят от кризисния туристически бранш. 
В търсене на нови пътища 
В бранша трескаво търсят нови пътища, съобщава излизащият на немски в Атина „Грихенланд Цайтунг". Занапред все 
повече ще се разчита на балнеоложкия и спа-туризъм, както и на ресторантьорството - по-специално на гурме-туризма. 
Министърът на туризма Харис Теохарис дори изрично заяви, че на гастрономията трябва да се помогне, а ресторантите 
трябва още по-тясно да се обвържат с местното селско стопанство. 
 
√ Константин Артюшин: COVID-19 не е пречка за руско-българските бизнес отношения  
България и Русия отбелязаха напредък в сферата на земеделието, въпреки кризата, предизвикана от COVID-19. Работим за 
диверсификация на структурата на руския износ, подпомагаме за откриване на новите ниши за руските износители и на 
точки на растеж в развитието на двустранните отношения, да променим структурата на руския износ, който е основно 
енергоносители. Можем да сътрудничим заедно за зелена Европа, доставяйки оборудване за българските компании. 
Търговията с медицински препарати остава традиционно направления в двустранния стокообмен. Това заяви в интервю 
за БГНЕС Константин Артюшин, търговски представител на Руската федерация у нас. 
Спадът в стокообмена не е катастрофален 
„Може би ще ви учудя, но през 2020 г. търговските отношения между Русия и България се развиваха относително добре“, 
каза той и разясни: „Всички ние се намираме в ситуация, с която не сме се сблъсквали преди. Пандемията не е само 
медицинските ограничения, тя преди всичко ограничава движението между отделните страни, затварянето на държавните 
граници, въвеждането на различни ограничения за движението на стоки, ограничения наложени върху производството на 
отделни видове продукция, включително върху износа на различни видове храни, медикаменти и високотехнологични 
продукти, преориентиране на производството към нови различни стоки. Ако преди две години някой беше казал, че най-
продаваната стока ще са медицинските маски, никой нямаше да му повярва. Многократното увеличаване на 
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производството на подобен вид стоки, даде възможност на икономиката да оцелее в настоящата ситуация. След като 
преживя първия шок, икономиката започна да се приспособява към новите условия“, каза Константин Артюшин. 
„С удовлетворение констатирахме, че даже този спад, който имахме в стокообмена между България и Русия не е 
катастрофален. Нещо повече, в сферата на селскостопанската продукция и техника, хранителните продукти ние запазихме 
предкризисното ниво и дори отбелязахме напредък“, подчерта търговският представител на РФ. И така, през 2020 г. 
износът на руска селскостопанска техника за България в пари се увеличи с 2,1 пъти. С този показател България стана 
четвъртата страна вносител на руски селскостопански машини в Европейския съюз. 
Руският и българският бизнес за една зелена Европа 
Според него най-големият проблем е, че когато говорим за търговските отношения между нашите страни на първо място 
става дума за енергоносителите. „Над половината от руския износ за България са енергоносители – петрол, природен газ, 
въглища. Нашата главна задача е насърчаване на диверсификацията на руския портфейл на експортни стоки и увеличаване 
на дела на износа на стоки с висока добавено стойност. Ние знаем за европейската зелена стратегия, която предвижда 
преминаването към възобновяеми източници на енергия, виждаме значителни перспективи в развитието на 
сътрудничеството в тази област. Надяваме се, че именно в тази стратегия е заложено и нашето бъдещо сътрудничество“, 
посочи Артюшин. Русия е традиционно силен производител на оборудване за енергетиката, има силни традиции в 
разпределението и генерирането на електроенергия. „Ако говорим за енергоносители, е по-добре да говорим за 
оборудване и създаването на нова енергетика. Русия с удоволствие е готова да участва в тези европейски енергийни 
проекти“, заяви Константин Артюшин. 
Руският бизнес има интерес от участие в енергийните проекти в България – в модернизацията на ТЕЦ, в създаването на 
нови разпределителни енергийни мощности. „Руските компании се явяват на търгове и ги печелят. Доставят оборудване 
директно или с помощта на своите български партньори. Добра идея е, когато български компании участват в различни 
търгове и използват руско оборудване. Приветстваме такова сътрудничество“, каза той. 
Лекарства, ваксини и медицинско оборудване 
Едно от традиционните направления още от времената на СССР е търговията с лекарства и медицинско оборудване. В 
Русия мнозина познават българските лекарства, в България – много работят с руско медицинско оборудване до днес. 
„Още преди избухването на пандемията разглеждахме сътрудничеството в сферата на медицината като едно от най-
перспективните направления. В новата COVID реалност това е още по-актуално“, посочи Артюшин. Той подчерта, че 
руските медицински разработки, включително на ваксини срещу COVID, са на най-съвременно ниво и не отстъпват на 
западните. В същото време в Русия разбират, че излизането на световните пазари днес е въпрос на регулации: регистрация, 
медицинско адаптиране и др. Тези неща не зависят само от производителите и страната производител, но и от 
потребителите. 
„Медицинските препарати, по-конкретно ваксините, са предмет на национално и наднационално регулиране. За да получи 
регистрация даден препарат или ваксина, трябва да бъде регистриран в ЕС и да отговаря на неговите изисквания, както и 
на националните и международни изисквания. Настроени сме оптимистично във връзка с регистрацията на нашите 
медицински продукти“, каза Артюшин. Той отбеляза, че ако има интерес от страна на български компании към руски 
лекарства и ваксини, те трябва да го заявят към органа, отговарящ за това – Руския фонд за преки инвестиции. „Ако всички 
изисквания са изпълнени и съответно има интерес, тогава нещата ще се получат“, убеден е търговският представител. 
Новата COVID реалност 
Кризата е най-доброто време за инвестиции, гласи класическата икономическа теория, но как е на практика, опитваме се 
да научим от Константин Артюшин. „Ние сме предпазливи оптимисти, когато става дума за руски инвестиции в българската 
икономика, защото е минало много малко време, откакто живеем в новата пандемична реалност. Това е процес, който 
изисква време и осмисляне. В момента съществува неизвестност в цялата световна икономика, не само в българската или 
руската. Чухме за много икономически изложби, срещи или търгове, които се отлагат. Това е нормално“, отбеляза той. 
Според него бизнесът трябва да разбере условията, в които се е оказал. След като ги разбере, трябва да вземе решение за 
развитие и инвестиции. „Тук важна роля могат да изиграят условията, които се предлагат за инвестиране. В тази връзка 
искам да напомня, че Русия също е заинтересована от инвестиции, включително български. Създаването на нови 
възможности за бизнес винаги се е приветствало. Убеден съм, че с преодоляването на пандемията развитието на новите 
бизнеси, отчитащи натрупания нов опит, ще стане факт“, заяви Артюшин. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- След трагичния инцидент с 16-годишното момче. На живо: къде са пропуските и кой носи отговорност за 
незаконните павилиони - в студиото бившият градски прокурор на София Николай Кокинов за разследването на 
случая; 

- След поредната пратка ваксина - кога ще започне масовата имунизация и кой ще я извършва - гост директорът на 
Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов; 

- Кризата и потреблението - как се отразява на цените и има ли поскъпване на основните хранителни продукти; 
- Гриша Ганчев напуска ЦСКА. Акциите на отбора се подаряват. А сега накъде - отговаря изпълнителният директор 

на "червените" Пламен Марков; 
БТВ, "Тази сутрин" 

- На живо: Какво наказание очаква полицаите, участвали в среднощен купон в заведение край Сандански?; 
- Нови сигнали за опасни шахти и оголени кабели по улиците - какво показа проверката на bTV?; 
- Ще стигне ли масовият бензин 2 лева за литър след скока в цената на петрола?; 
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- В рубриката „Чети етикета" с Биляна Гавазова: Нови екостикери на колите от юли месец - идва ли краят на 
фалшивите технически прегледи? Разговор с комисар Бойко Рановски; 

- На живо: Кой изхвърли отрова за животни по крайбрежната алея на Бургас?; 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Полицаи на купон по време на зараза. Нарушили ли са униформени в Сандански мерките?; 
- Леден къс от покрив рани жена в центъра на София. Кой носи отговорност за висулките?; 
- Какво правителство ще подкрепи ДПС. Какви са сценариите и условията? Говори Халил Летифов; 
- България отново в червената зона. Между разхлабването на мерките и натиска на вируса - социологът Мира 

Радева и пулмологът Александър Симидчиев. 
 
√ Преглед на печата 
в. 24 часа - 1/2 от искалите COVID помощ фирми мамят, че са в молове; 
в. Труд - Изборите - измама с 1 милион гласа; 
в. Телеграф - Всяка четвърта кръчма остава затворена; 
в. Монитор - В София: Приемът за първи клас изцяло онлайн от април; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - България фатално изостава със стимули за покупка на нови коли; 
в. 24 часа - Следователи търсят по записи от камера кой е ровил в шахтата, убила Людмил; 
в. Труд - CОVID-19 отново подпали 14 области; 
в. Труд - Димитър Марковски, адвокат на семейството на 16-годишния Людмил, пред "Труд": Затвор за виновника, 
работодателят - да плати; 
в. Телеграф - Според предварителните списъци: Избирателите у нас са 6 732 316; 
в. Телеграф - Фотографът на Лили снима нова шахта убиец; 
в. Монитор - Зоните вкарват 60 бона на ден в хазната на София; 
в. Монитор - 6 732 316 души с право на глас; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Харалан Александров, социален антрополог: Младите вече търсят държавна работа, а не в частния сектор; 
в. Труд - Посланикът на Русия в България Н. Пр. Анатолий Макаров пред "Труд": Завръщам се в Родината си с чувство на 
изпълнен дълг; 
в. Телеграф - Отец Григорий от Нови хан: Остават ни дърва само за три дни; 
в. Монитор - Владимир Миков, директор на137-о СУ "Ангел Кънчев": Няма необходимост материалът за матурата да се 
намалява; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - COVID-19 е религия и математиците са нейните шамани; 
в. 24 часа - Убий лошите вестоносци, не са удобни; 
в. Труд - Чакаме поредната порция доноси срещу България; 
в. Телеграф - Алкохолът не прощава; 
в. Монитор - За скъпия паяк и евтиното паркомясто. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 17 февруари 
София 

- От 9.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 ч. чрез видеоконферентна връзка ще се проведе редовно правителствено заседание. 
- От 19:00 ч. - Премиера на книгата "Кратък наръчник по Македонския въпрос" на историкът д-р Костадин 

Костадинов в Български културен център в гр. София, ул. "Веслец" 13 София. 
- От 09.10 часа ПП ГЕРБ ще се регистрира в ЦИК за участие в парламентарните избори. 
- От 11.30 часа в зала 3 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по околната среда и 

водите. 
- От 14.15 часа в зала 248 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по образованието и 

науката. 
- От 14.30 часа в зала 142 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по въпросите на децата, 

младежта и спорта. 
- От 14.30 часа в зала 356 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по транспорт, 

информационни технологии и съобщения. 
- От 14.30 часа в зала 232 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по вътрешна сигурност и 

обществен ред. 
- От 14.30 часа в зала 238 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по здравеопазването. 
- От 14.30 часа в зала 134 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по европейските 

въпроси и контрол на европейските фондове. 
- От 11.30 часа в търговския център на бул. „Цариградско шосе" 115 на ниво партер Българският спортен 

тотализатор ще открие нови обекти, в които ще се предлагат игрите на Спорт Тото. 
- От 17.00 часа в YouTube канала на НБУ ще се излъчва дискусията „Лидери за ново начало". 
- От 19.30 часа в Нов театър на НДК ще бъде представена постановката „Това съм аз, това си ти". 
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*** 
Благоевград 

- От 13.30 часа в зала №5 ще бъде дадена пресконференция на инж. Румен Томов, кмет на община Благоевград. 
*** 
Бургас 

- От 9.00 часа онлайн ще се проведат заседания на Постоянните комисии към Общинския съвет - Бургас. 
- От 19.00 часа в залата на Бургаската опера ще бъде представена операта „Риголето" на Джузепе Верди. 

*** 
Видин 

- От 11.00 часа в кабинета на кмета в общинската администрация ще се проведе среща относно започналите 
репетиции на премиерния за България спектакъл "Ирония на съдбата". 

- От 12.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще дадат пресконференция представители на ПП АБВ, които ще 
представят участието си в предстоящия парламентарен вот. 

*** 
Добрич 

- От 9.30 часа в Малката заседателна зала на Общината ще се проведе брифинг по повод предстоящото честване на 
148 от смъртта на Васил Левски. 

*** 
Карлово 

- От 11.00 часа в Историческия музей ще бъде представена фотодокументалната изложба „150 години от 
откриването на Карловското петокласно мъжко училище". 

- От 17.30 часа в зала „В. Караиванов" на Общината ще се състои литературна вечер за представяне на класираните 
творби в конкурса „Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние го обръщаме". 

*** 
Ловеч 

- От 17.30 часа в Художествена галерия „Теофан Сокеров" ще бъде представена изложба, посветена на 148 години 
от гибелта на Васил Левски. 

- От 18.30 часа в кино „Космос" ще бъде премиерата на документалния филм „Последният път към Ловеч". 
*** 
Самоков 

- От 11.00 часа в сградата на Община Самоков президентът Румен Радев ще се срещне с кмета на Самоков Владимир 
Георгиев и представители на общинското ръководство. От 11.30 часа държавният глава ще посети Художествената 
галерия „Проф. Васил Захариев". От 12.35 часа Румен Радев ще разгледа графичната база в града и храма „Успение 
на Св. Богородица". От 13.15 часа президентът ще посети и ще се запознае с дейността на предприятието „Самел-
90" АД. 

*** 
Шумен 

- От 14.00 часа в Драматично-кукления театър ще се проведе пресконференция по повод премиерата на 
спектакъла „Мосю Журден" по Молиер. 

- От 15.00 часа в зала 363 на Общината ще се проведе заседание на Временната комисия за избор на нов 
обществен посредник. 

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

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

