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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Велев, АИКБ: Безработните се увеличават, а администрацията расте - няма логика 
Необходима е коренна промяна в бизнес средата у нас, смята експертът  
Синдикатите и бизнесът в България поискаха спешна среща с премиера Бойко Борисов. Причината е предложение за 
промени в Кодекса на труда и промени в мерките за подкрепа на заетостта, с цел улесняване на бизнеса в условията на 
пандемия. 
"Предложихме нов дизайн на мерките за подкрепа на заетостта, който искахме да влезе в сила от април, преди изборите. 
Времето обаче изтича. Не искаме повече пари, искаме те да се използват по-ефикасно", заяви в ефира на "България 
сутрин" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Той смята, че настоящите мерки не подпомагат ефективно затруднените бизнеси. 
"В момента има мярка 60 на 40, при която предприятието може да излезе на печалба в резултат на държавна помощ, ако 
има спад в продажбите, да кажем само 20%, но има 40% собствено финансиране. Такива с над 50% спад, които нямат 
другите 40%, не могат да се възползват от мерките", добави Велев. 
По думите му решението е да се подкрепя отсъстващия доход.  
"Така ще има средства, които да подкрепят постоянните разходи на бизнесите, независимо от продажбите. Така могат да 
бъдат подкрепени повече предприятия", каза Велев. 
Той съобщи, че е изготвен конкретен текст за изменение в Кодекса на труда, който няма нужда от много време, за да бъде 
приет парламентарно. 
"Необходима е коренна промяна в бизнес средата - промяна на законите, за да се прави по-лесно бизнес, а не в полза на 
администрацията. Нещата могат да се оптимизират, ако администрацията се съкрати. Статистиката сочи, че неработещите 
се увеличават, а администрацията расте. В това няма логика", допълни експертът пред Bulgaria ON AIR.   
Велев направи и прогноза за възстановяването на България от кризата. 
"Очакваме в средата на 2022 г. да достигнем предкризисните равнища. В индустрията вече имаме ръстове, но при отрасли 
като туризма нещата ще се възстановяват по-бавно", смята още специалистът. 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
АИКБ 
 
√ НЕДЕКЛАРИРАНАТА ЗАЕТОСТ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА СПОРЕД РАБОТОДАТЕЛИТЕ НАМАЛЯВА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 
ТРИ ГОДИНИ 
Недекларираната заетост в българската икономика според работодателите е 25,3%, а според работниците – около 33%. 
Това стана ясно на онлайн Кръгла маса, организирана от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) за 

представяне на Национална карта 
на недекларираната заетост в 
страната. В събитието взеха участие 
над 60 представители на 
изпълнителната и законодателната 
власт, работодателски, синдикални, 
научни и неправителствени 
организации, медии. 
„Повече от 10 години АИКБ 
неотклонно и последователно 
провежда политики и инициира 
действия пред изпълнителната 
власт за ограничаване на сивата 
икономика. Последната стойност на 
сивия сектор у нас, която е отчел 
Композитния индекс е 21,48%, а 
през 2010 г., когато стартирахме 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/218575-velev-aikb-neobhodima-e-korenna-promyana-v-biznes-sredata-u-nas
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измерването му той беше 36,65%.Въпреки сериозният отчетен спад стойностите му са значително по-високи спрямо 
средноевропейското ниво. От 2019 г. специален фокус в усилията ни е и ограничаването и превенцията на 
недекларираната заетост. Целта на Националната карта на недекларираната заетост, която представяме днес, е да 
формулира конкретни препоръки за провеждане на мерки и политики, чрез които в българското общество да настъпят 
трайни и устойчиви промени в нагласите към сивите практики, така че толерантността към недекларираната заетост да 
бъде сведена до минимум.“, заяви по време на откриването на онлайн събитието председателят на УС на АИКБ г-н Васил 
Велев. 
„Темата за недекларираната заетост е изключително важна за всички участници на трудовия пазар. Виждаме тенденция 
на намаляване, която може да отдадем и на редицата законодателни и правоприлагащи мерки, които правителството 
предприе през последните години. Вярвам, че с продължаване на съвместните ни усилия ще допринесем за още по-голямо 
намаляване на сивата икономика в България.“ посочи заместник- министърът на труда и социалната политика г-н Лазар 
Лазаров, който е и председател на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и 
недекларираната заетост. Неговото изказване беше подкрепено и от г-жа Маринела Петрова заместник-министър на 
финансите, която каза, че „Кризата, причинена от пандемията КОВИД-19 е допринесла за промяна в нагласите по 
отношение на декларирането на заетост, защото само по този начин бизнеса и гражданите могат да ползват 
антикризисните мерки на правителството. Хората трябва да разберат, че декларирането на труд води до подобряване на 
събираемостта, което от своя страна дава на държавата възможност за използване на повече средства за инвестиции“ 
Председателят на Икономическия и социален съвет г-жа Зорница Русинова, сподели с участниците в кръглата маса, че 
„Съветът е една изключително подходяща трибуна, на която да продължим последващите дебати за ограничаване на 
недекларираната заетост. Категорично мога да заявя готовността на екипа на ИСС да работим съвместно с правителството 
и социалните партньори за изследване на връзката между съществуващите сиви практики и новите форми на заетост“ 
Националната карта е първия по рода си подобен документ не само в България, но и на европейско равнище. Тя е плод на 
едногодишния труд на повече от 50 експерта, анализирали резултатите от две национално представителни проучвания, от 
фокус групи, кабинетни проучвания, дълбочинни интервюта и други. 
Според проучванията пет са най-често срещаните форми на недекларирана заетост – работа без договор, работата с 
договор с фиктивни клаузи и допълнително доплащане на необлагаема сума в брой, прикрити трудови договори, фалшива 
самонаетост и извънреден труд без заплащане. 
По думите на д-р Милена Ангелова, която е главен секретар на асоциацията и ръководител на проекта, и работодателите, 
и работниците са посочили, че най-често срещаната практика е работата с договор с фиктивни клаузи и допълнително 
доплащане на необлагаема сума в брой. „Нейният обхват е между 25%  и 30%. На второ и трето място и двете групи поставят 
съответно полагането на извънреден труд без заплащане и прикритите трудови договори. Резултатите ни показаха, че най-
силно уязвими са секторите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Строителство“, „Хотелиерство и 
ресторантьорство“, „Транспорт, складиране и пощи“ и „Селско, горско и рибно стопанство““, допълня още тя. 
Най-високи дялове на недекларираната заетост се отчитат в областите Видин (33,5 %), Ямбол (32,6%) и София-област (32,5 
%). Докато най-ниски са установени в областите Кюстендил (24,1 %), Смолян (23,6 %) и Търговище (21,1 %). А най-уязвими 
са младите хора, навлизащи тепърва на пазара на труда, както и пенсионерите – хората, които вече са излезли от активната 
трудова възраст и търсят начини за повишаване на своите доходи. 
Проведените изследвания потвърждават стартовите хипотези на АИКБ за наличието на зависимости между 
образователните и квалификационните характеристики на наетите лица и вероятността да бъдат включени в сиви практики 
на работното място. Най-голяма е вероятността това да се случи при най-ниско образованите и неквалифицирани 
служители. 
За да се ограничат формите на недекларирана заетост на преден план е изведена необходимостта от намаляване на 
възможностите за генериране на плащания в брой, които са източник на сиви практики. 
Сред основните препоръки на анкетираните работодатели е да се промени сега действащия модел на 57% осреднен 
размер на осигуровки  за всички осигурителни фондове за сметка на работодателя и 43% осреднен размер на осигуровки 
за сметка на работника. Предлага се повишаване на дела на осигурителните вноски за сметка на работника при запазване 
размера на нетното трудово възнаграждение. Това ще намали в значителна степен икономическия интерес на 
работодателя от недекларирана заетост, а заедно с това ще увеличи икономическия интерес на работника не само да 
работи на трудов договор, но и да бъде осигуряван върху пълната сума на брутното трудово възнаграждение. 
„През последните години недекларираният труд винаги е бил във фокуса на работа на ГИТ. И през 2021 г. екипите ни ще 
направят проверка на 2000 предприятия, за които считаме че имат високорисков профил по отношение на работата с 
договор с фиктивни клаузи. Напълно подкрепям изведените препоръки, като смятам, че те трябва да са част от единна 
национална стратегия за ограничаване на недекларираната заетост, в която задължително участие да вземат и социалните 
партньори.“ посочи г-жа Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Главна инспекция по труда. 
Резултатите от проведените различни анализи показват, че са необходими по-широки обществени кампании сред 
работодателите и заетите лица за ползите от декларирания труд, както и търсенето на механизми за въвеждане на системи 
от бонуси и стимули за коректните работодатели, спазващи трудовото законодателство. 
 
БТВ 
 
√ Сивият пазар на труда: Почти 33% от работниците участват в недекларирана дейност 
Според експертите сред неспазващите правилата е и държавата  
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Приблизително всеки трети българин работи в "сивия сектор". Това стана ясно от проучване на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
 

 
Снимка: btvnovinite.bg 

 
Според анкетираните работодатели недекларираната дейност е 25,3%, а според работниците почти 33%. 
 

 
Снимка: btvnovinite.bg 

 
Според проучването най-голям процент от нарушенията идва от полагането на труд без какъвто и да е договор. Следва 
работата на договор с фиктивни клаузи и необлагаема сума. На трето и четвърто място се нареждат извънредния труд без 
заплащане и прикритите трудови договори, най-често маскирани като граждански.  
 

 
Снимка: btvnovinite.bg 
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Според оценките на работодателите най-засегнатите региони са Видин, Ловеч и Варна, а според работниците най-много 
нарушения има във Видин, Ямбол и София-област. 
Според експертите сред неспазващите правилата е и държавата. 
„За държавния сектор аз се сещам за поне две форми на сива практика. Едната е възнаграждението на дипломатическия 
ни корпус зад граница, всъщност те получават възнаграждението си под формата на командировачни, а се водят на ниски 
възнаграждения в страната. Тоест основното им заплащане е официално на сиво. Друга такава форма е наемането на 
охрана с обществени поръчки. Като се анализират някои договори, се вижда, че тези, които са спечелили обществената 
поръчка, са спечелили на невъзможно ниска цена“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
За повече информация вижте видеото. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Работещите в сивия сектор може да са около 30 на сто  
Работещите в сивия сектор у нас може да са близо 30 процента. Това става ясно от данни, изнесени от Асоциацията на 
индустриалния капитал. За повечето българи работата без договор е именно така наречената недекларирана заетост. 
 

 
 
Според проучването работодателите смятат, че за миналата година у нас тя е малко над 25 процента. Работниците обаче 
са на мнение, че заетите в сивия сектор са повече – близо 33 процента. 
 

 
 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/sivijat-pazar-na-truda-pochti-33-ot-rabotnicite-uchastvat-v-nedeklarirana-dejnost.html
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И още– според работодателите най-много хора без договор има в търговията, автосервизите и преработващата 
промишленост. Служителите посочват различни сфери, които описват като най-силно уязвими – строителство, селско, 
горско и рибно стопанство. 
За повече информация вижте видеото. 
 
News.bg 
 
√ Между 25 и 33% работят в сивия сектор 
Недекларираната заетост в българската икономика според работодателите е 25,3%, а според работниците - около 
33%. Това стана ясно днес на онлайн Кръгла маса, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ), за представяне на Национална карта на недекларираната заетост в страната. 
В събитието взеха участие над 60 представители на изпълнителната и законодателната власт, работодателски, синдикални, 
научни и неправителствени организации, медии. 
"Последната стойност на сивия сектор у нас, която е отчел Композитният индекс, е 21,48%, а през 2010 г., когато 
стартирахме измерването му, той беше 36,65%. Въпреки сериозния отчетен спад стойностите му са значително по-високи 
спрямо средноевропейското ниво", заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
"Темата за недекларираната заетост е изключително важна за всички участници на трудовия пазар. Виждаме тенденция 
на намаляване, която може да отдадем и на редицата законодателни и правоприлагащи мерки, които правителството 
предприе през последните години", посочи на свой ред и заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар 
Лазаров. 
Според заместник-министъра на финансите Маринела Петрова кризата, причинена от пандемията с коронавируса, е 
допринесла за промяна в нагласите по отношение на декларирането на заетост, защото само по този начин бизнеса и 
гражданите могат да ползват антикризисните мерки на правителството. Хората трябва да разберат, че декларирането на 
труд води до подобряване на събираемостта, което от своя страна дава на държавата възможност за използване на повече 
средства за инвестиции, по думите й. 
Председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова сподели с участниците в кръглата маса, че съветът 
е готов да работи съвместно с правителството и социалните партньори за изследване на връзката между съществуващите 
сиви практики и новите форми на заетост. 
Според проучванията пет са най-често срещаните форми на недекларирана заетост - работа без договор, работата с 
договор с фиктивни клаузи и допълнително доплащане на необлагаема сума в брой, прикрити трудови договори, фалшива 
самонаетост и извънреден труд без заплащане. И работодателите, и работниците са посочили, че най-често срещаната 
практика е работата с договор с фиктивни клаузи и допълнително доплащане на необлагаема сума в брой. Най-силно 
уязвими са секторите "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети", "Строителство", "Хотелиерство и 
ресторантьорство", "Транспорт, складиране и пощи" и "Селско, горско и рибно стопанство". 
Най-високи дялове на недекларираната заетост се отчитат в областите Видин (33,5 %), Ямбол (32,6%) и София-област (32,5 
%). Докато най-ниски са установени в областите Кюстендил (24,1 %), Смолян (23,6 %) и Търговище (21,1 %). А най-уязвими 
са младите хора, навлизащи тепърва на пазара на труда, както и пенсионерите - хората, които вече са излезли от активната 
трудова възраст и търсят начини за повишаване на своите доходи. 
За да се ограничат формите на недекларирана заетост, на преден план е изведена необходимостта от намаляване на 
възможностите за генериране на плащания в брой, които са източник на сиви практики. 
Сред основните препоръки на анкетираните работодатели е да се промени сега действащият модел на 57% осреднен 
размер на осигуровки за всички осигурителни фондове за сметка на работодателя и 43% осреднен размер на осигуровки 
за сметка на работника. Предлага се повишаване на дела на осигурителните вноски за сметка на работника при запазване 
размера на нетното трудово възнаграждение. Това ще намали в значителна степен икономическия интерес на 
работодателя от недекларирана заетост, а заедно с това ще увеличи икономическия интерес на работника не само да 
работи на трудов договор, но и да бъде осигуряван върху пълната сума на брутното трудово възнаграждение. 
 
Business.dir.bg 
 
√ АИКБ: Данък "Труд" в България е 53 процента 
Според изпълнителната власт мерките на държавата по време на кризата с коронавируса за запазване на 
заетостта допълнително са довели до изсветляването на икономиката 
Пандемията и мерките, които държавата предприема в подкрепа на бизнеса и хората заради ограниченията за работа, 
доказаха необходимостта от деклариране на трудовата заетост и доходите. Мерките на държавата за запазване на 
заетостта и доходите на наетите, както и за подкрепа на бизнеса, допълнително са довели до изсветляването на 
икономиката. Около това становище се обединиха заместник-министрите на труда и на финансите Лазар Лазаров и 
Маринела Петрова на кръгла маса на тема "Представяне и обсъждане на Национална карта на недекларираната заетост", 
предаде БТА. 
По думите на Лазаров това е видно от данните за нивото на средната заплата, при която се отчита ръст, въпреки 
предизвикателствата с кризата с коронавируса. Ръст има и в равнищата на отчетения среден осигурителен доход. Въпреки 
множеството негативни последствия от пандемията, има и положително въздействие, в това число и промяната на 
нагласата към реалното деклариране на труда, което дава възможност за подкрепа на предприятията и работниците при 
настъпването на непредсказуеми събития, коментира Лазаров. 

https://nova.bg/news/view/2021/02/22/316683/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-30-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE/
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Той изтъкна, че отчетеното намаляване на недекларираната заетост през годините се дължи на предприетите мерки на 
кабинета за формализиране на икономиката. Според него за ограничението на този вид заетост важно значение тази и 
следващите години ще имат приетите в края на миналата година промени в Кодекса на труда. Справянето с 
недекларирания труд е един от основните приоритети и в дейността на Главната инспекция по труда, като сред 
проблемните сектори, където се правят проверки, Лазаров посочи "Търговията", "Ремонт на автомобили и мотоциклети", 
"Строителството", "Селското стопанство" и "Туризма". 
Заместник-министърът на финансите Маринела Петрова изтъкна, че по време на кризата с коронавируса е станало ясно, 
че на държавата може да се разчита само когато отделната икономическа дейност и сектор работят на светло и те са в 
изрядни отношение с данъчните. По време на коронакризата, когато има сектори и работници, които са отчасти или извън 
системата, когато те се нуждаят от подкрепа на държавата, те не могат да разчитат на нея, защото не са били регистрирани 
на реален доход, допълни Петрова и подчерта, че подкрепата за бизнеса и за работниците зависи от коректните 
взаимоотношения с държавата. 
Недекларираната заетост се отразява върху факторите за растеж на икономиката, както и върху събираемостта на 
данъчните и неданъчните приходи, коментира заместник-министърът на финансите. Тя откри и изненадваща тенденция 
от проучването на АИКБ - сектори с висок риск според преценки на държавата за недекларирана заетост - "Строителство", 
"Хотелиерство и ресторантьорство" са на челни места, но по-ниски от очакваните, но пък има изненади като сектор 
"Държавно управление". 
Една от причините за проявите на недекларирана заетост е, че е най-изгодно да се укриват данъци и осигуровки, 
обясни председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил 
Велев. Данък "Труд" в България е най-високият, той е 53 процента, коментира Велев и посочи, че, за да получи един 
работник сто лева нето, трябва предприятието да плати още 53 лева осигуровки и данъци. По тази причина според Велев, 
за да се ограничат тези практики, е добре да се получи взаимодействие между работодателите и синдикатите чрез 
механизъм за договаряне на минималната работна заплата, чрез съгласуване и изработване на общи позиции. 
Председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова заяви, че мерките, свързани с превенцията на сивата 
икономика и недекларираната заетост, ще бъдат сред акцентите в работата на съвета тази година. 
 
Investor.bg 
 
√ Бизнесът: Недекларираната заетост в икономиката е 25% 
Работодатели предлагат повишаване на дела на осигурителните вноски за сметка на работника при запазване на 
размера на нетното трудово възнаграждение 
Недекларираната заетост в българската икономика според работодателите е 25,3%, а според работниците - около 33%. 
Това стана ясно днес на онлайн кръгла маса, организирана от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) за 
представяне на Национална карта на недекларираната заетост в страната. 
Целта на Националната карта е да формулира конкретни препоръки за провеждане на мерки и политики, чрез които  в 
българското общество да настъпят трайни и устойчиви промени в нагласите към сивите практики, така че толерантността 
към недекларираната заетост да бъде сведена до минимум, обясни председателят на АИКБ Васил Велев. 
Националната карта е първия по рода си подобен документ не само в България, но и на европейско равнище, посочват от 
Асоциацията. 
Според проучванията пет са най-често срещаните форми на недекларирана заетост - работа без договор, работа с договор 
с фиктивни клаузи и допълнително доплащане на необлагаема сума в брой, прикрити трудови договори, фалшива 
самонаетост и извънреден труд без заплащане. 
Най-често срещаната практика е работата с договор с фиктивни клаузи и допълнително доплащане на необлагаема сума в 
брой. „Нейният обхват е между 25% и 30%. На второ и трето място и двете групи поставят съответно полагането на 
извънреден труд без заплащане и прикритите трудови договори. 
Най-силно уязвими са секторите: „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Строителство“, „Хотелиерство и 
ресторантьорство“, „Транспорт, складиране и пощи“ и „Селско, горско и рибно стопанство“. 
Най-високи дялове на недекларираната заетост се отчитат в областите Видин (33,5 %), Ямбол (32,6%) и София-област (32,5 
%). Докато най-ниски са установени в областите Кюстендил (24,1 %), Смолян (23,6 %) и Търговище (21,1 %). А най-уязвими 
са младите хора, навлизащи тепърва на пазара на труда, както и пенсионерите - хората, които вече са излезли от активната 
трудова възраст и търсят начини за повишаване на своите доходи.  
Проведените изследвания потвърждават стартовите хипотези на АИКБ за наличието на зависимости между 
образователните и квалификационните характеристики на наетите лица и вероятността да бъдат включени в сиви практики 
на работното място. Най-голяма е вероятността това да се случи при най-ниско образованите и неквалифицирани 
служители. 
За да се ограничат формите на недекларирана заетост, на преден план е изведена необходимостта от намаляване на 
възможностите за генериране на плащания в брой, които са източник на сиви практики. 
Сред основните препоръки на анкетираните работодатели е да се промени сега действащия модел на 57% осреднен 
размер на осигуровки за всички осигурителни фондове за сметка на работодателя и 43% осреднен размер на осигуровки 
за сметка на работника. 
Предлага се повишаване на дела на осигурителните вноски за сметка на работника при запазване размера на нетното 
трудово възнаграждение. Според тях това ще намали в значителна степен икономическия интерес на работодателя от 
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недекларирана заетост, а заедно с това ще увеличи икономическия интерес на работника не само да работи на трудов 
договор, но и да бъде осигуряван върху пълната сума на брутното трудово възнаграждение. 
Резултатите от проведените различни анализи показват, че са необходими по-широки обществени кампании сред 
работодателите и заетите лица за ползите от декларирания труд, както и търсенето на механизми за въвеждане на системи 
от бонуси и стимули за коректните работодатели, спазващи трудовото законодателство. 
 
В. Сега 
 
√ Работодатели, юристи и браншови експерти обсъдиха мерки за ограничаване на недекларираната заетост 
Здравните осигуровки да се плащат изцяло от работниците и служителите като форма на противодействие срещу 
недекларираната заетост. Това предложиха експерти по време на дискусия за сивата икономика, организирана от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
"По този начин ще се намали икономическият интерес на работодателя от недекларирана заетост и в същото време ще се 
увеличи икономическият интерес на работника, не само да работи с трудов договор, но и да бъде осигуряван върху пълната 
сума на брутното трудово възнаграждение", обясни проф. Емилия Ченгелова. Тя е автор на поредното годишно проучване, 
поръчано от АИКБ, за размера сивата икономика на пазара на труда. 
Според сега действащия модел на здравно осигуряване 60% осигуровки се поемат от работодателя, а 40% са за сметка на 
работника. Една от основните препоръки на анкетираните в проучването фирми, за да се намали недекларираната заетост, 
трябва да се повиши делът на осигурителната вноска за сметка на работника, включително до 100%. 
"Недекларираната заетост е най-честата проява на сенчестата икономика в страната ни. За последните 10 години има 
положителна тенденция на изсветляване с 15 процентни пункта, и сега сивата икономика в страната се оценява на 22%. 
Това обаче е доста над средното ниво в ЕС", заяви председателят на АИКБ Васил Велев.  
Най-често срещаната сива практика е работата на договор с фиктивни клаузи и допълнително заплащане на необлагаема 
сума в брой. Тя обхваща между 25 и 30% от фирмите в страната. 
На следващо място е практиката за полагане на извънреден труд без заплащане с обхват между 25 и 28%. На трето място 
по разпространение са прикритите трудови договори - между 15 и 20 %. 
Най-притеснителният факт е, че 15-16%, т.е. всеки седми нает, работи без договори, става ясно от проучането. 
Търговия, строителство, хотелиерство и ресторантьорство са отраслите, в които най-често се срещат тези нарушения на 
трудовото законодателсттво. А според изработената национална карта на недекларираната заетост най-разпространена е 
сенчестата заетост във Видинска, Сливенска, Варненска, Ямболска, Ловешка и Софийска област - с над 30%. Около 30% е в 
областите София град, Перник, Кърджали, Русе, Бургас. 
Анкетираните работодатели извеждат на преден план и необходимостта от мерки за намаляване на възможностите за 
генериране на "сиви пари", които са източник на плащане при сиви трудови отношения. Бизнесът предлага и въвеждане 
на бонуси и стимули за фирмите, които спазват трудовото законодателство. 
Ковид-мерките са изсветлили част от сивите практики в заетостта през последната година, защото много работодатели 
видяха, че не могат да ползват нито те, нито техните служители, финансова помощ, ако не са били изрядни към бюджета, 
посочиха представители на финансовото и на социалното министерства. Според тях израз на това изсветляване е 
повишената средна работна заплата през 2020 г., както и на средния осигурителен доход въпреки кризата. 
„Пазарът на труда ще се срещне със съвсем нови предизвикателства още през тази година, свързани с бързо 
преструктуриране на икономиката, с промяна на производствените отношения, с нови форми на заетост. Всичко това е 
продиктувано от COVID-19 кризата, която катализира много процеси в социалната сфера", предупреди Зорница Русинова 
– председател на Икономическия и социален съвет по време на дискусията.  
Освен работа от разстояние, такива нови форми на наемане, които все повече добиват популярност, са споделената заетост 
(съвместно наемане от няколко работодателя), преотстъпената временна заетост, портфолио заетост и заетост чрез 
платформи. 
 
Политика 
 
√ Васил Велев от АИКБ: Недекларираната заетост е най-масовата сива практика  
Недекларираната заетост е най-масовата сива практика, която се констатира на пазара на труда. Това посочи 
председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев на кръгла 
маса на тема "Представяне и обсъждане на Национална карта на недекларираната заетост". 
По тази причина АИКБ и партньорските й организации са се насочили към по-подробно изучаване на сивите практики на 
пазара на труда, като крайната цел е натрупването на предложения за ограничаването й, като не се създава голяма 
административна тежест за светлата част на икономиката, но и се ограничават сивите практики, коментира Велев. Той 
припомни, че АИКБ от 2010 г. оценява размера на сивата икономика чрез композитен индекс "Икономика на светло", като 
последните данни показват 21,48 на сто сив сектор в страната, докато през 2010 г. неговият дял е бил 36,65 процента. 
Въпреки намалението на дела на сивия сектор, той продължава да е значително над средното за ЕС, посочи Велев и 
подчерта, че усилията не трябва да отслабват, защото сивите практики натоварват изрядните компании, като ги лишават 
от конкурентни предимства и ощетяват заетите. 
Във форума участват заместник-министрите на труда и на финансите Лазар Лазаров и Маринела Петрова, както и 
председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова. Проф. Емилия Ченгелова - ключов експерт по 
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проекта на АИКБ и КНСБ "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция 
на недекларираната заетост", ще представи Националната карта на недекларираната заетост. 
 
Actualno.com 
 
√ АИКБ: Сивият сектор се е свил с над 15% за 10 години 
Сивият сектор у нас е намалял с над 15% през последните 10 години. Това сочи индексът, с който се измерва, съобщи 
председателят на УС на АИКБ Васил Велев по време на онлайн кръгла маса в понеделник. Последната стойност на индекса 
е 21,48%, докато през 2010 г., когато е стартирало измерването, е бил 36,65 на сто, пише 24 часа. 
Въпреки спада стойностите са значително по-високи спрямо средноевропейското ниво, заяви Велев. Недекларираната 
заетост била 25,3%, но имало данни, че е по-висока - около 33%. “Виждаме тенденция на намаляване, която може да 
отдадем и на редицата законодателни и правоприлагащи мерки, които правителството предприе през последните 
години”, посочи заместник-министърът на труда Лазар Лазаров. За промяна в нагласите по отношение на декларирането 
на заетост допринесла и кризата, породена от пандемията, защото е обвързано с възможността за ползване на държавните 
антикризисни мерки, посочи зам.-министърът на финансите Маринела Петрова. 
Всъщност най-често срещаната практика е работата с договор с фиктивни клаузи и допълнително доплащане на 
необлагаема сума в брой, като нейният обхват е между 25 и 30%, посочва главният секретар на асоциацията Милена 
Ангелова. На второ и трето място и двете групи поставят съответно полагането на извънреден труд без заплащане и 
прикритите трудови договори. 
Най-силно уязвими са секторите “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”, “Строителство”, “Хотелиерство и 
ресторантьорство”, “Транспорт, складиране и пощи” и “Селско, горско и рибно стопанство”. Най-високи са дяловете на 
недекларираната заетост в областите Видин (33,5%), Ямбол (32,6%) и София-област (32,5%), а най-ниски са в областите 
Кюстендил (24,1%), Смолян (23,6) и Търговище (21,1%). 
Най-голяма вероятност да бъдат включени в сивия сектор се наблюдава при служителите с по-ниско образование и 
квалификация, както и при най-младите и пенсионерите. Сред основните препоръки на анкетираните компании е да се 
промени действащият модел, при който сега 57% от осигуровките се поемат от работодателя и 43% са за сметка на 
работника. Предлага се повишаване на дела на осигурителните вноски за сметка на работника. 
 
БНР 
 
√ Сивата икономика изсветлява, но все още не достатъчно 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи изготвена от нея Национална карта на 
недекларираната заетост. Именно недекларираната заетост е най-масовата сива практика, която се констатира на пазара 
на труда у нас. Проектът е част от усилията на бизнеса за подобряване на достъпа до заетост и ограничаването на сивите 
практики при наемния труд. 
През последните години е налице изсветляване на икономиката в България, показват данни на Асоциацията на 
индустриалния капитал. От 2010 г. организацията прави оценка на размера на сивата икономика чрез индекса "Икономика 
на светло". Според събраната информация, ако през 2010 г. сивият сектор е заемал 36,65% от икономиката на България, то 
днес той е 21,48%. Въпреки положителната тенденция, той остава значително над средното за ЕС ниво. Усилията в тази 
посока не трябва да отслабват, защото сивите практики натоварват изрядните компании, като ги лишават от конкурентни 
предимства, и ощетяват заетите. Това каза на организираната от Асоциацията на индустриалния капитал в България кръгла 
маса на тема „Представяне и обсъждане на Национална карта на недекларираната заетост“ председателят на 
Управителния съвет на организацията Васил Велев. 
Форумът събра представители на държавната администрация, браншови и граждански организации, работодатели и заети 
лица. 
Експертите, работили по проявите на сивите практики при наемния труд, са категорични, че пандемията е доказала 
необходимостта от деклариране на трудовата заетост и доходите. Тези, които не са декларирали доходите си, не са могли 
да се възползват от мерките, предприемани от държавата, в подкрепа на бизнеса и хората. Около тази позиция се 
обединиха участващите в събитието заместник-министри на труда и на финансите Лазар Лазаров и Маринела Петрова. 
Според анализите на АИКБ, най-масово прилаганата форма на недекларирана заетост е работата на договор с фиктивни 
клаузи и допълнително заплащане на необлагаема сума в брой. Най-уязвими към този тип практика са секторите 
"Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети", "Строителство", "Селско, горско и рибно стопанство", "Транспорт, 
складиране и пощи", "Хотелиерство и ресторантьорство", "Добивна промишленост". 
Най-високи дялове на недекларираната заетост се отчитат в областите Видин (33,5 %), Ямбол (32,6%) и София-област (32,5 
%). Докато най-ниски нива са установени в областите Кюстендил (24,1 %), Смолян (23,6 %) и Търговище (21,1 %). Като най-
уязвими експертите посочват младите хора, навлизащи тепърва на пазара на труда, както и пенсионерите - хората, които 
вече са излезли от активната трудова възраст и търсят начини за повишаване на своите доходи. 
Като форма на противодействие срещу недекларираната заетост експертите предлагат да се направи преглед и 
осъвременяване на трудовото законодателство с цел създаване на правни предпоставки за недопускане на недекларирана 
заетост и намаляване мотивацията към тези практики. 
Друго предложение е здравните осигуровки да се плащат изцяло от работниците или служителите. В момента 60% от 
здравноосигурителната вноска се плаща от работодателя, а 40% от служителя. С това предложение се очаква намаляване 
в значителна степен на икономическия интерес на работодателя от недекларирана заетост и увеличаване на 

https://www.actualno.com/tagnews/%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2.html
https://www.24chasa.bg/
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икономическия интерес на работника не само да работи с трудов договор, но и да бъде осигуряван върху пълната сума на 
брутното трудово възнаграждение. 
 
√ Експерти: Ако работниците се осигуряват здравно, работата „на черно“ ще намалее  
Репортаж на Наталия Ганчовска в предаването ''12+3'' 
Здравните осигуровки да се плащат изцяло от работниците или служителите като форма на противодействие срещу 
недекларираната заетост, предложиха експерти по време на дискусия организирана от Асоциацията на индустриалния 
капитал. Проф. Емилия Ченгелова обясни защо: 
"По този начин ще се намали икономическият интерес на работодателя от недекларирана заетост и в същото време ще се 
увеличи икономическият интерес на работника, не само да работи с трудов договор, но и да бъде осигуряван върху пълната 
сума на брутното трудово възнаграждение".  
В момента 60% от здравноосигурителната вноска се плаща от работодателя, а 40 на сто от служителя. 
Асоциация на индустриалния капитал в България представя Национална карта на недекларираната заетост. Проектът е част 
от усилията за подобряване достъпа до заетост и ограничаването на сивите практики при наемния труд. Националната 
карта е изготвена от експерти на бизнес асоциацията и съдържа огромна по обем информация за нагласите на 
работодателите и наетите към проявите на недекларираната заетост, оценка на нейния дял, уязвимост на отделните 
възрастови групи към сивите практики, както и оценка на рисковете които крият новите форми на заетост и тяхната 
приложимост по браншове.  
Картата е единствената по рода си не само на национално, но и на европейско равнище и е разработена на основата на 
проведени две национално-представителни проучвания сред работодатели и персонал като дава ясна картина за 
проявленията на недекларираната заетост. 
Националната карта се представя в рамките на дискусия с участието на представители на държавната администрация, 
браншови и граждански организации, работодатели и заети лица.  
 
В. Монитор 
 
√ Къде у нас сивата икономика е най-голяма?  
Една пета от икономиката на страната е в сивия сектор, сочат последните данни на бизнеса. Точният процент е 20,9%, които 
се равнява на около 23 млрд. лв. Това обяви Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциация на 
индустриалния капитал в България по време на кръгла маса по темата. 
Анализ показва, че най-високи са дяловете на сивата икономика в областите Видин (33,5 %), Ямбол (32,6%) и София-област 
(32,5 %). Най-ниските дялове са установени в областите Кюстендил (24,1 %), Смолян (23,6 %) и Търговище (21,1 %). 
 
 

 
Национална карта на недекларираната заетост в България, 2020 г. 

 
Основните проблеми остават недекларирането на доходи и получаването на пари под масата. "Изгодно е да се крият пари 
от заплащането на труда, при 100 лева на работник още 53 лева отиват осигуровки и данъци“, обясни Велев. 
Като подсектор, които наскоро стана известен като рисков, от АИКБ посочиха шофьорските курсове. „За 2 лева на месец 
може да се наеме автомобил, а заплащането на месец да е 200 лева, поне официално, за да не се достигне 50 000 лева, 
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при които е задължително да се регистрира фирмата по ДДС. Добрата новина е, че наредбата за инструктори ще се 
промени и ще се ограничи сивия сектор при курсовете“, каза още Велев. 
По европейски проект АИКБ е изследвала недекларираната заетост в България чрез проучвания сред работодатели и 
работници. По думите на проф. Емилия Ченгелова – ключов експерт по проекта, недекларирана заетост е част от сивата 
икономика и е всяка дейност, осъществявана срещу заплащане, която е законна по своето естество, но не е декларирана 
пред органите на публичната власт. 
Според оценките на работодателите, недекларираната заетост в българската икономика през 2020 г.е 25,3 %, при 
работниците процентът е 32,9. И двете групи смятат, че тенденцията през последните 3 години недекларираната заетост е 
да намалява. 
Според оценките на работодателите и работниците най-често срещаната практика е работата на договор с фиктивни клаузи 
и допълнително заплащане на необлагаема сума в брой с обхват между 25 и 30 %. На следващо място е практиката за 
полагане на извънреден труд: обхват между 25 и 28 %. На трето място по честота на разпространение са прикритите 
трудови договори, като разминаването е в обхвата. Работодателите смятат, че обхватът е между 15 и 20 %, а при 
работещите - между 20 и 25 %. 
Кои браншове са най-силно уязвими към практиката “работа без договор”? 
Работодателите смятат, че най-рискови са секторите за ремонт на автомобили, преработваща промишленост, селско 
стопанство, хотелиерство и недвижимите имоти. Според работниците картината е по-различна, изследванията показват, 
че строителството е най-уязвим, отново селското стопанство, медии, отново автосервизите, но и застрахователните услуги. 
Мнението на работници и работодатели еднакво за рисковете при практиката “работа на договор с фиктивни клаузи и 
допълнително заплащане на недекларирана сума в брой”. Тук отново строителството, селското стопанство, преработваща 
промишленост, хотелиерство са водещи при рисковите сектори. 
Браншовете, които са най-силно уязвими към практиката “прикрити трудови договори”, не се различават от изброените 
по-горе, но се добавят секторите на образование и научни изследвания. От "фалшива самонаетост" се отличават отново 
научните работници. 
Според работодателите и работниците, най-масово прилаганата форма на недекларирана заетост е работата на договор с 
фиктивни клаузи и допълнително заплащане на необлагаема сума в брой. 
Това означава, че работодателите, които прилагат тази практика, разполагат със свободни суми, които използват за 
извършването на тези допълнителни плащания. 
Продължавайки по логиката на сиви практики, това означава, че освен сиви практики за наемане на лица, в немалко 
предприятия от българската икономика се прилагат и друг тип сиви практики (нарушаване на данъчната дисциплина и 
фискалното законодателство), благодарение на което се генерират "свободни" суми, с които се правят разплащанията, 
отбеляза проф. Ченгелова. 
Сивите практики обикновено "вървят в пакет", показва още изследването - прилагането на една или друга сива практика 
по отношение на трудовото и осигурителното законодателство не би била възможна, ако не се съпътства от сиви практики 
по отношение на отчитането на оборотите и продажбите.   
 
24 часа 
 
√ Сивият сектор се свил с над 15% за 10 години 
Най-много работят без договори във Видин, Ямбол и София-област  
Сивият сектор у нас е намалял с над 15% през последните 10 години. Това сочи индексът, с който се измерва, съобщи 
председателят на УС на АИКБ Васил Велев по време на онлайн кръгла маса в понеделник. 
Последната стойност на индекса е 21,48%, докато през 2010 г., когато е стартирало измерването, е бил 36,65 на сто. Въпреки 
спада стойностите са значително по-високи спрямо средноевропейското ниво, заяви Велев. Недекларираната заетост била 
25,3%, но имало данни, че е по-висока - около 33%. 
“Виждаме тенденция на намаляване, която може да отдадем и на редицата законодателни и правоприлагащи мерки, 
които правителството предприе през последните години”, посочи заместник- министърът на труда Лазар Лазаров. За 
промяна в нагласите по отношение на декларирането на заетост допринесла и кризата, породена от пандемията, защото 
е обвързано с възможността за ползване на държавните антикризисни мерки, посочи зам.-министърът на финансите 
Маринела Петрова. 
Всъщност най-често срещаната практика е работата с договор с фиктивни клаузи и допълнително доплащане на 
необлагаема сума в брой, като нейният обхват е между 25 и 30%, посочва главният секретар на асоциацията Милена 
Ангелова.  
На второ и трето място и двете групи поставят съответно полагането на извънреден труд без заплащане и прикритите 
трудови договори. Най-силно уязвими са секторите “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”, “Строителство”, 
“Хотелиерство и ресторантьорство”, “Транспорт, складиране и пощи” и “Селско, горско и рибно стопанство”. 
Най-високи са дяловете на недекларираната заетост в областите Видин (33,5%), Ямбол (32,6%) и София-област (32,5%), а 
най-ниски са в областите Кюстендил (24,1%), Смолян (23,6) и Търговище (21,1%). Най-голяма вероятност да бъдат включени 
в сивия сектор се наблюдава при служителите с по-ниско образование и квалификация, както и при най-младите и 
пенсионерите. 
Сред основните препоръки на анкетираните компании е да се промени действащият модел, при който сега 57% от 
осигуровките се поемат от работодателя и 43% са за сметка на работника. Предлага се повишаване на дела на 
осигурителните вноски за сметка на работника. 
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В. Труд 
 
√ 29% е недекларираният труд в България  
29 на сто е недекларираният труд в България, показва изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България, 
представено на кръгла маса. Проучването е проведено сред 630 предприятия, в които освен работодателят, въпросник 
попълват и работниците. Пет вида недекларирана заетост се използват у нас. Най-често става въпрос за работа на договор 
с фиктивни клаузи, като част от парите се дават на ръка. 
На второ място се прилага практиката да не се изплаща извънреден труд, както и да се ползват прикрити трудови договори 
– тоест сключва се граждански договор, за да не плаща работодателят осигуровки, едва след това се прилага практиката 
да се наемат хора без договор. 
Най-високи са дяловете на сивата заетост във Видин, Варна, Сливен, Ямбол и София област. 91% от работниците и 83% от 
работодателите смятат, че недекларираният труд се прилага, защото законите у нас оставят вратички. 
Други фактори са ниските санкции, както и демотивацията на хората да плащат осигуровки, защото не вярват в здравната 
и пенсионната система, показва още изследването. Най-много хора, които работят недекларирана заетост, са в секторите 
преработваща промишленост, строителство, ремонт на автомобили и селско стопанство. 
Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров различни изследвания за сивата икономика у нас 
показват, че делът й намалява. За последните 10 години делът на икономиката на светло се е повишил от 64% до 80 на сто, 
допълни той.  Пандемията сега показа колко е важно работниците да се осигуряват на реалните доходи. Сега се видя, че 
на помощта на държавата може да се разчита, само ако бизнесът работи на светло, отбеляза и зам.-министърът на 
финансите Даниела Петрова. 
Проведените изследвания сред работодателите и сред работниците потвърждават предварителните изследователски 
хипотези за наличието на зависимости между основните образователни и професионално квалификационните 
характеристики на наетите лица и вероятността тези лица да бъдат включени в сиви практики на работното място, показва 
още проучването на АИКБ. 
 Ниско образованите лица, с минимални професионални познания и ниски квалификационни равнища успяват да намерят 
ниско платена работа на позиции и длъжности, които са на дъното на йерархията на предприятията. Колкото по-ниско 
квалифицирано е дадено наето лице, толкова по-силно е уязвимо то към включване в практики на недекларирана заетост; 
 Наетите лица със средни квалификационни и професионални равнища обикновено заемат позиции и длъжност от 
"златната среда" в йерархията на предприятията. Интересното е, че тази категория лица са в средна степен уязвими към 
практиките на недекларираната заетост. 
Колкото по-високо в йерархията е наетото лице, толкова по-ниска е вероятността от включване в недекларирана заетост. 
 
БГНЕС 
 
√ Русинова: Пазарът на труда ще се срещне с нови предизвикателства  
Пазарът на труда ще се срещне със съвсем нови предизвикателства още през тази година, свързани с бързо 
преструктуриране на икономиката, с промяна на производствените отношения, с нови форми на заетост. Всичко това е 
продиктувано от COVID-19 кризата, която катализира много процеси в социалната сфера. Забелязваме ускоряване процеса 
на осъзнаване от страна на хората и на бизнеса колко важно е да работиш „на светло“ и да получиш подкрепа от държавата 
в труден момент. Това заяви Зорница Русинова – председател на Икономическия и социален съвет по време на дискусията 
„Представяне и обсъждане на Национална карта на недекларираната заетост“, организирана от АИКБ по проект за две  
национално представителни изследвания за недекларираната заетост у нас. 
Темата на дискусията за намаляване на недекларираната заетост е много навременна, подчерта Зорница Русинова. Само 
един ден след тази дискусия ИСС ще приеме приоритетите и програмата си за дейността през 2021 г. и ви уверявам, че 
темата за недекларираната заетост и последиците, както и мерки за ограничаването й, ще бъдат във фокуса на вниманието 
на ИСС. 
ИСС може да бъде трибуна на взаимодействието и дебата между работодатели, синдикати и граждански организации за 
намаляване на недекларираната заетост. Заслужава си в това взаимодействие да навлезем по-дълбоко и аналитично в 
промените и новите процеси, които вече са част от действителността, като например, дистанционната работа, други нови 
форми на труд и защита на трудовите права на хората, предложи председателят на ИСС. Ние, в ИСС, ще работим за това, 
както и за повишаване на информираността на обществото за смисъла да се работи на светло, каза още Зорница Русинова. 
Тя поздрави АИКБ за последователността, с която успешно очертава и предлага мерки и политики за икономика на светло. 
Васил Велев, председател на АИКБ и зам.-председател на ИСС, посочи, че в последните десет години на Композитният 
индекс „Икономика на светло“, чрез който Асоциацията измерва светлата част на българската икономика, показва 
изсветляване на икономиката, но все още недекларираната заетост в България е над средното ниво за ЕС. 
В дискусията участваха още зам.-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров, зам.-министърът на 
финансите Маринела Петрова, експерти и изследователи.  
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Cross.bg 
 
√ Работещите в сивия сектор може да са около 30 на сто  
Работещите в сивия сектор у нас може да са близо 30 процента. Това става ясно от данни, изнесени от Асоциацията на 
индустриалния капитал. За повечето българи работата без договор е именно така наречената недекларирана заетост. 
Според проучването работодателите смятат, че за миналата година у нас тя е малко над 25 процента. Работниците обаче 
са на мнение, че заетите в сивия сектор са повече - близо 33 процента. 
И още- според работодателите най-много хора без договор има в търговията, автосервизите и преработващата 
промишленост. Служителите посочват различни сфери, които описват като най-силно уязвими - строителство, селско, 
горско и рибно стопанство. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Недекларираната заетост намалява заради COVID помощите 
През тази година ще бъдат проверени 2000 фирми, в които се смята, че се работи с фиктивни клаузи в договорите   
COVID кризата е намалила нивата на недекларираната заетост, тъй като бизнесите бяха принудени да декларират 
служителите си, за да могат да получат държавна финансова подкрепа. Това заяви Маринела Петрова, заместник-
министър на финансите, по време на онлайн кръгла маса, организирана от Асоциация на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). 
В събитието взеха участие над 60 представители на изпълнителната и законодателната власт, работодателски, синдикални, 
научни и неправителствени организации. 
Хората трябва да разберат, че декларирането на труда води до подобряване на събираемостта, което от своя 
страна дава на държавата възможност да използва повече средства за инвестиции“, каза Петрова. 
По време на дискусията председателят АИКБ Васил Велев заяви, че целта на Национална карта на недекларираната заетост, 
която бе представена днес, е толерантността към злоупотребите да бъде сведена до минимум. 
„Последната стойност на сивия сектор у нас, която е отчел Композитния индекс, е 21.48%, а през 2010 г., когато стартирахме 
измерването му, той беше 36.65%. Въпреки сериозния спад стойностите му са значително по-високи спрямо 
средноевропейското ниво. От 2019 г. специален фокус в усилията ни е и ограничаването и превенцията на 
недекларираната заетост“, заяви председателят на АИКБ. 
Той добави, че картата е първия по рода си подобен документ не само в България, но и на европейско равнище. 
По данни на АИКБ пет са най-често срещаните форми на недекларирана заетост - работа без договор, работата с договор 
с фиктивни клаузи и допълнително доплащане на необлагаема сума в брой, прикрити трудови договори, фалшива 
самонаетост и извънреден труд без заплащане. 
По думите на д-р Милена Ангелова, главен секретар на Aсоциацията и ръководител на проекта, и работодателите, и 
работниците са посочили, че най-често срещаната практика е работата с договор с фиктивни клаузи и допълнително 
доплащане на необлагаема сума в брой. 
„Нейният обхват е между 25 и 30%. На второ и трето място и двете групи поставят съответно полагането на извънреден 
труд без заплащане и прикритите трудови договори. Резултатите ни показаха, че най-силно уязвими са секторите 
„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Строителство“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Транспорт, 
складиране и пощи“ и „Селско, горско и рибно стопанство““, допълня още тя. 
Най-високи дялове на недекларираната заетост се отчитат в областите Видин (33.5%), Ямбол (32.6%) и София-област 
(32.5%). Докато най-ниски са установени в областите Кюстендил (24.1%), Смолян (23.6%) и Търговище (21.1%). А най-
уязвими са младите хора, навлизащи тепърва на пазара на труда, както и пенсионерите - хората, които вече са излезли от 
активната трудова възраст и търсят начини за повишаване на своите доходи. 
Проведените изследвания потвърждават стартовите хипотези на АИКБ за наличието на зависимости между 
образователните и квалификационните характеристики на наетите лица и вероятността да бъдат включени в сиви практики 
на работното място. Най-голяма е вероятността това да се случи при най-ниско образованите и неквалифицирани 
служители. 
За да се ограничат формите на недекларирана заетост на преден план е изведена необходимостта от намаляване 
на възможностите за генериране на плащания в брой, които са източник на сиви практики“, се казва в позицията на 
АИКБ. 
Според голяма част от работодателите трябва да се промени сега действащият модел на 57% осреднен размер на 
осигуровки за всички осигурителни фондове за сметка на работодателя и 43% осреднен размер на осигуровки за сметка 
на работника. Предлага се повишаване на дела на осигурителните вноски за сметка на работника при запазване размера 
на нетното трудово възнаграждение. Това ще намали в значителна степен икономическия интерес на работодателя от 
недекларирана заетост, а заедно с това ще увеличи икономическия интерес на работника не само да работи на трудов 
договор, но и да бъде осигуряван върху пълната сума на брутното трудово възнаграждение. 
„И през 2021 г. екипите ни ще направят проверка на 2000 предприятия, за които считаме, че имат високорисков профил по 
отношение на работата с договор с фиктивни клаузи“ посочи Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Главна 
инспекция по труда. 
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В. Дума 
 
√ Над 20% от икономиката ни е в сивия сектор 
Най-висока е недекларираната заетост в строителството, ремонта на автомобили и селското стопанство  
Една пета от икономиката на страната е в сивия сектор, сочат последните данни на бизнеса. Точният процент е 20,9, което 
се равнява на около 23 млрд. лв. Това обяви председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България  Васил Велев. Основните проблеми остават недекларирането на доходи и получаването на пари под масата. 
"Изгодно е да се крият пари от заплащането на труда, при 100 лева на работник още 53 лева отиват за осигуровки и 
данъци", обясни Велев. 
Като подсектор, който наскоро стана известен като рисков, от АИКБ посочиха шофьорските курсове. "За 2 лева на месец 
може да се наеме автомобил, а заплащането на месец да е 200 лева, поне официално, за да не се достигне 50 000 лева, 
при които е задължително да се регистрира фирмата по ДДС. Добрата новина е, че наредбата за инструктори ще се 
промени и ще се ограничи сивият сектор при курсовете", каза Велев. 
По европейски проект АИКБ е изследвала недекларираната заетост в България чрез проучвания сред работодатели и 
работници. По думите на проф. Емилия Ченгелова - ключов експерт по пректа, недекларираната заетост е част от сивата 
икономика и е всяка дейност, осъществявана срещу заплащане, която е законна по своето естество, но не е декларирана 
пред органите на публичната власт. Пет вида недекларирана заетост се използват у нас. Най-често става въпрос за работа 
на договор с фиктивни клаузи, като част от парите се дават на ръка. На второ място се прилага практиката да не се изплаща 
извънреден труд, както и да се ползват прикрити трудови договори - сключва се граждански договор, за да не плаща 
работодателят осигуровки, едва след това се прилага практиката да се наемат хора без договор. 
Най-високи са дяловете на сивата заетост във Видин, Варна, Сливен, Ямбол и София област. 91 на сто от работниците и 83 
на сто от работодателите смятат, че недекларираният труд се прилага, защото законите у нас оставят вратички. Други 
фактори са ниските санкции и демотивацията на хората да плащат осигуровки, защото не вярват в здравната и пенсионната 
система, показва изследването. Най-висока е недекларираната заетост в секторите преработваща промишленост, 
строителство, ремонт на автомобили и селско стопанство. 
 
Varna Utre 
 
√ Зорница Русинова: Нови предизвикателства очакват пазара на труда тази година 
Наблюдаваме бързо преструктуриране на икономиката, промяна на производствените отношения и нови форми на 
заетост, продиктувани от COVID-кризата, отбеляза председателят на Икономическия и социален съвет 
Пазарът на труда ще се срещне със съвсем нови предизвикателства още през тази година, свързани с бързо 
преструктуриране на икономиката, с промяна на производствените отношения, с нови форми на заетост. Всичко това е 
продиктувано от Covid-19 кризата, която катализира много процеси в социалната сфера. Забелязваме ускоряване процеса 
на осъзнаване от страна на хората и на бизнеса колко важно е да работиш „на светло“ и да получиш подкрепа от държавата 
в труден момент. Това заяви Зорница Русинова – председател на Икономическия и социален съвет по време на дискусията 
„Представяне и обсъждане на Национална карта на недекларираната заетост“, организирана от АИКБ по проект за две 
национално представителни изследвания за недекларираната заетост у нас. 
Темата на дискусията за намаляване на недекларираната заетост е много навременна, подчерта Зорница Русинова. Само 
един ден след тази дискусия ИСС ще приеме приоритетите и програмата си за дейността през 2021 г. и ви уверявам, че 
темата за недекларираната заетост и последиците, както и мерки за ограничаването й, ще бъдат във фокуса на вниманието 
на ИСС. ИСС може да бъде трибуна на взаимодействието и дебата между работодатели, синдикати и граждански 
организации за намаляване на недекларираната заетост. Заслужава си в това взаимодействие да навлезем по-дълбоко и 
аналитично в промените и новите процеси, които вече са част от действителността, като например, дистанционната работа, 
други нови форми на труд и защита на трудовите права на хората, предложи председателят на ИСС. Ние, в ИСС, ще работим 
за това, както и за повишаване на информираността на обществото за смисъла да се работи на светло, каза още Зорница 
Русинова. Тя поздрави АИКБ за последователността, с която успешно очертава и предлага мерки и политики за икономика 
на светло. 
Васил Велев, председател на АИКБ и зам.-председател на ИСС, посочи, че в последните десет години на Композитният 
индекс „Икономика на светло“, чрез който Асоциацията измерва светлата част на българската икономика, показва 
изсветляване на икономиката, но все още недекларираната заетост в България е над средното ниво за ЕС. 
В дискусията участваха още зам.-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров, зам.-министърът на 
финансите Маринела Петрова, експерти и изследователи. 
 
Pariteni.bg 
 
√ Колко е недекларираният труд в България 
Най-много хора без договор работят във Видин, Ямбол и София област 
29 на сто е недекларираният труд в България, показва изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България, 
представено на кръгла маса. Проучването е проведено сред 630 предприятия, в които освен работодателят въпросник 
попълват и работниците. Пет вида недекларирана заетост се използват у нас. 
Най-често става въпрос за работа на договор с фиктивни клаузи, като част от парите се дават на ръка. На второ място се 
прилага практиката да не се изплаща извънреден труд, както и да се ползват прикрити трудови договори – тоест сключва 
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се граждански договор, за да не плаща работодателят осигуровки, едва след това се прилага практиката да се наемат хора 
без договор. 
Според усреднените оценки на работодателите и работниците, най-високи са дяловете на недекларираната заетост в 
областите Видин (33,5 %), Ямбол (32,6%) и София-област (32,5 %). Най-ниските дялове са установени в областите Кюстендил 
(24,1 %), Смолян (23,6 %) и Търговище (21,1 %). 
91% от работниците и 83% от работодателите смятат, че недекларираният труд се прилага, защото законите у нас оставят 
вратички. Други фактори са ниските санкции, както и демотивацията на хората да плащат осигуровки, защото не вярват в 
здравната и пенсионната система, показва още изследването. Най-много хора, които работят недекларирана заетост, са в 
секторите преработваща промишленост, строителство, ремонт на автомобили и селско стопанство. 
Според работодателите най-често срещаната практика е работата на договор с фиктивни клаузи и допълнително 
заплащане на необлагаема сума в брой: обхват между 25 и 30%. На следващо място е практиката за полагане на 
извънреден труд: обхват между 25 и 28%, на трето - са прикритите трудови договори: обхват между 15 и 20%.  Обхватът на 
практиката за работа без договор е също така между 15 и 20%. 
На последно място е практиката за фалшива самонаетост - обхват между 12 и 18%. Според работниците най-често 
срещаната практика е работата на договор с фиктивни клаузи и допълнително заплащане на необлагаема сума в брой, на 
следващо -  практиката за полагане на извънреден труд, на трето място по честота на разпространение са прикритите 
трудови договори. 
Кога могат да ни уволнят с предизвестие 
Проведените изследвания сред работодателите и сред работниците потвърждават предварителните изследователски 
хипотези за наличието на зависимости между основните образователни и професионално квалификационните 
характеристики на наетите лица и вероятността тези лица да бъдат включени в сиви практики на работното място. 
Ниско образованите лица, с минимални професионални познания и ниски квалификационни равнища успяват да намерят 
ниско платена работа на позиции и длъжности, които са на дъното на йерархията на предприятията. Колкото по-ниско 
квалифицирано е дадено наето лице, толкова по-силно е уязвимо то към включване в практики на недекларирана заетост. 
 Наетите лица със средни квалификационни и професионални равнища обикновено заемат позиции и длъжност от 
"златната среда" в йерархията на предприятията. Интересното е, че тази категория лица са в средна степен уязвими към 
практиките на недекларираната заетост. 
 Колкото по-високо в йерархията е наетото лице, толкова по-ниска е вероятността от включване в недекларирана заетост. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Една пета от икономиката на страната е в сивия сектор  
Асоциацията на индустриалния капитал в България представи единствената по рода си не само на национално ниво, а и 
на европейско равнище Национална карта на недекларираната заетост. Тя е част от проект за подобряване достъпа до 
заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост. 
Във форума участваха Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в 
България, заместник-министрите на труда и на финансите Лазар Лазаров и Маринела Петрова, както и председателят на 
Икономическия и социален съвет Зорница Русинова. Проф. Емилия Ченгелова - ключов експерт по проекта на АИКБ и КНСБ. 
Една пета от икономиката на страната е в сивия сектор, сочат последните данни на бизнеса. Точният процент е 20,9%, които 
се равнява на около 23 млрд. лв. Това обяви Васил Велев. Той обясни, че една от причините за проявите на недекларирана 
заетост е, че е най-изгодно да се укриват данъци и осигуровки.  
Председателят на АИКБ заяви, че недекларираната заетост е най-масовата сива практика, която се констатира на пазара на 
труда. Анализ показва, че най-високи са дяловете в областите Видин (33,5 %), Ямбол (32,6%) и София-област (32,5 %). Най-
ниските дялове са установени в областите Кюстендил (24,1 %), Смолян (23,6 %) и Търговище (21,1 %). 
Велев коментира също, че данък "Труд" в България е най-високият - 53 процента и посочи, че, за да получи един работник 
сто лева нето, трябва предприятието да плати още 53 лева осигуровки и данъци. По тази причина според него, за да се 
ограничат тези практики, е добре да се получи взаимодействие между работодателите и синдикатите чрез механизъм за 
договаряне на минималната работна заплата, чрез съгласуване и изработване на общи позиции. 
Какъв е обхватът на недекларираната заетост в България през 2020 г.? 
Според оценките на работодателите, недекларираната заетост в българската икономика през 2020 г.е 25,3 %, при 
работниците процентът е 32,9. И двете групи смятат, че тенденцията през последните 3 години недекларираната заетост е 
да намалява. 
Оказва се, че отново според оценките на работодателите и работниците най-често срещаната практика е работата на 
договор с фиктивни клаузи и допълнително заплащане на необлагаема сума в брой с обхват между 25 и 30 %. На следващо 
място е практиката за полагане на извънреден труд: обхват между 25 и 28 %. На трето място по честота на разпространение 
са прикритите трудови договори, като разминаването е в обхвата. Работодателите смятат, че обхватът е между 15 и 20 %, 
а при работещите - между 20 и 25 %. 
Кои браншове са най-силно уязвими към практиката "работа без договор"? 
Работодателите отбелязват, че най-рискови са секторите за ремонт на автомобили, преработваща промишленост, селско 
стопанство, хотелиерство и недвижимите имоти. А според работниците картината е по-различна, изследванията показват, 
че строителството е най-уязвим, селското стопанство, медии, автосервизите, както и застрахователните услуги. 
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Работниците и работодатели са на еднакво мение за рисковете при практиката "работа на договор с фиктивни клаузи и 
допълнително заплащане на недекларирана сума в брой". Тук отново строителството, селското стопанство, преработваща 
промишленост, хотелиерство са водещи при рисковите сектори. 
Браншовете, които са най-силно уязвими към практиката “прикрити трудови договори”, не се различават от изброените 
по-горе, но се добавят секторите на образование и научни изследвания. От "фалшива самонаетост" се отличават отново 
научните работници. 
В крайна сметка според проучванията на АИКБ се оказва, че работата без договор далеч не е най-широко разпространената 
форма на недекларирана заетост, защото според работодателите и работниците, най-масово прилаганата форма на 
недекларирана заетост е работата на договор с фиктивни клаузи и допълнително заплащане на необлагаема сума в брой. 
Това означава, че работодателите, които прилагат тази практика, разполагат със свободни суми, които използват за 
извършването на тези допълнителни плащания; 
Продължавайки по логиката на сиви практики, това означава, че освен сиви практики за наемане на лица, в немалко 
предприятия от българската икономика се прилагат и друг тип сиви практики (нарушаване на данъчната дисциплина и 
фискалното законодателство), благодарение на което се генерират "свободни" суми, с които се правят разплащанията, 
отбеляза проф. Емилия Ченгелова – ключов експерт по проекта. 
Сивите практики обикновено "вървят в пакет", показва още изследването - прилагането на една или друга сива практика 
по отношение на трудовото и осигурителното законодателство не би била възможна, ако не се съпътства от сиви практики 
по отношение на отчитането на оборотите и продажбите.   
По европейски проект АИКБ е изследвала недекларираната заетост в България чрез проучвания сред работодатели и 
работници. По думите на проф.Ченгелова, недекларирана заетост е част от сивата икономика и е всяка дейност, 
осъществявана срещу заплащане, която е законна по своето естество, но не е декларирана пред органите на публичната 
власт. 
Основни фактори за недекларираната заетост 
Според проучванията на асоциацията 91.1% от работниците и 83.3 % от работодателите считат, пропуските и "вратичките" 
в законодателството са фактор, директно влияещ върху възникването на недекларирана заетост; 
Други 741 % от работодателите и 70.5% от работниците са преценили, че ако нормативните регулации се променят често, 
това няма да способства за създаването на устойчива законова среда, а 74,7 % и 73,1 % смятат, че липсата на коректно 
работещи предприятия оказва детерминиращо влияние за възникване на недекларирана заетост; 
Според 63.6 % от работодателите и 90.6 % от работниците, наличието на кредити, заеми или дългове също подтиква към 
включване в практики на недекларирана заетост.  
27.2 % от работниците съобщават, че през последната една година техни приятели, близки или колеги са работили без 
договор.  
36,0 % от работниците изтъкват, че имат впечатления от техни приятели, близки или колеги, извършвали заетост, оформена 
с договор с фиктивни клаузи и допълнително заплащане на необлагаеми суми в брой; 
С прикрити трудови договори са работили приятели, близки или колеги на 18,4 % от работниците; 
6,9 % от работниците имат впечатления за извършвана от техни приятели, близки или колеги фалшива самонаетост; 
39,8 % от работниците съобщават, че техни приятели, близки или колеги са полагали извънреден труд през последната 
една година. 
Кои възрасти са най-уязвими към недекларираната заетост? 
Най-уязвими са младите хора, навлизащи на пазара на труда, започващи първа работа и доказващи се на своята първа 
работа, както и пенсионерите - хората, които вече са излезли от активната трудова възраст и търсят начини за повишаване 
на своите доходи. 
Лицата в активна трудова възраст са в много по-ниска степен склонни към включване с сиви практики на работното място. 
Това с особена сила касае лицата между 35 и 54 годишна възраст. 
Пандемията и мерките, които държавата предприема в подкрепа на бизнеса и хората заради ограниченията за работа, 
доказаха необходимостта от деклариране на трудовата заетост и доходите. Мерките на държавата за запазване на 
заетостта и доходите на наетите, както и за подкрепа на бизнеса, допълнително са довели до изсветляването на 
икономиката. Около това становище се обединиха заместник-министрите на труда и на финансите Лазар Лазаров и 
Маринела Петрова.  
Зам.-министърът на труда и социалнта полиика изтъкна, че отчетеното намаляване на недекларираната заетост през 
годините се дължи на предприетите мерки на кабинета за формализиране на икономиката. Според него за ограничението 
на този вид заетост важно значение тази и следващите години ще имат приетите в края на миналата година промени в 
Кодекса на труда. Справянето с недекларирания труд е един от основните приоритети и в дейността на Главната инспекция 
по труда, като сред проблемните сектори, където се правят проверки, Лазаров посочи "Търговията", "Ремонт на 
автомобили и мотоциклети", "Строителството", "Селското стопанство" и "Туризма". 
Председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова заяви, че мерките, свързани с превенцията на сивата 
икономика и недекларираната заетост, ще бъдат сред акцентите в работата на съвета тази година. 
Едва ли повече от 50-60 фирми към момента, които са се възползвали от държавните гаранции, за да вземат кредит и това 
са предимно големи предприятия. За дребния бизнес мярката на правителството се оказа неизгодна, защото търговските 
банки не намаляват лихвите, въпреки че работят в условията на свръхгарантираност на заемите. Затова от 2 млрд. лева за 
портфейлни гаранции, отпускани от Българската банка за развитие, 
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√ Има свръхгарантираност, но лихвите не падат  
До момента са усвоени само 165 млн. лева  
Това каза ексклузивно за „БАНКЕРЪ” Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). 
Работим с наши данни, защото банките, които участват в мярката нямат задължението да предоставят данни за този вид 
кредити на ББР, въпреки че тя поема голяма част от риска при кредитирането и е логично да има обратна информация, 
уточни Иванов. 
Преди дни бизнесът настоя за прозрачност и лесна сравнимост на условията на търговските банки при отпускането на 
кредити по линиите с облекчени условия с помощи от Европейския съюз. Той настоява и за отчитане на качествените, а не 
само количествени показатели при отпускането на подобни кредити за да се гарантира, че средствата ще се използват 
наистина за подпомагане на най-нуждаещите се малки и средни предприятия. 
Позицията е на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Съюза на малкия и среден бизнес - Произведено в 
България и Националното сдружение на малкия и среден бизнес и е записана в становище на трите организации по проекта 
на Национална стратегия за малките и средни предприятия (МСП) за периода 2021 - 2027 година. 
Бизнесът настоява национално представените работодателски организации да бъдат включени като партньори при 
изпълнението на съответните мерки, както и в Постоянната работна група по Стратегията за малките и средни предприятия. 
Становището е адресирано до Лъчезар Борисов, министър на икономиката и Бойко Таков, изпълнителен директор на 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.  
Девет търговски банки имат споразумения с ББР по мярката.  
На практика обаче с незначителни изключения банките не предлагат облекчени условия, а заемите се раздават по общите 
условия на трезорите, което прави кредитирането недостатъчно привлекателно. Противно на логиката банките не 
намаляват лихвите, въпреки че с гаранциите от ББР рискът се намалява. Оправданието на банките е, че лихвеният 
диференциал е нисък и затова те дори вдигат таксите за обработка на документите и обслужване на заемите. 
Вместо да видим проценти примерно от 0.5 до 1%, ние сме свидетели на познатите ни лихви от около 3 на сто, каза още 
Иванов. 
Той уточни, че ББР не поема 100% гаранция на заемите, но 80% облекчение за банките е съществено. Самото споразумение 
с ББР е направено така, че  
ББР няма право да налага допълнителни условия по тези кредити 
и търговските банки са свободни сами да определят политиката си. За тях това е добре дошло, но не и за клиентите им. 
От друга страна това води до пълен разнобой в офертите на различните банки и почти пълна невъзможност клиентите да 
направят информиран избор. Една банка предоставя един и същ заем за 3%, друга – при 4%, би било добре поне да се 
сложи таван на лихвата, коментира Иванов. 
Представителите на бизнеса негодуват и срещу това, че набързо скроената правителствена програма не обръща никакво 
внимание на качествените показатели на фирмите-кредитоискатели. Всичко е строго метрифицирано – приходи, печалба, 
рентабилност..., а в оценката на кредитабилността липсват броя на заетите, качеството на работната сила, 
жизнеспособността на сектора, в който работи фирмата, средната работна заплата с сегмента, корпоративната социална 
отговорност. Така не може да се направи комплексна оценка и да се даде максимално мотивиран отговор на въпроса защо 
тази, а не онази фирма бива кредитирана. 
При тази оскъдица на параметри изпъкват отново средните и големите фирми, които основно са реципиентите по тези 
заеми. Въпреки, че ББР е постоянно критикувана за това, че вместо върху дребния и среден бизнеса поставя акцент в 
дейността си върху едрия бизнес, тази практика, според Иванов продължава.   
Говори ББР 
 1 311 е броят на потвърдените за гарантиране бизнес кредити на обща стойност близо 164 млн. лева. Средният размер на 
заемите е почти 125 хил. лева. Най-сериозен продължава да е интересът от секторите търговия и туризъм, производство и 
транспорт. Сред подкрепените са също фирми в сферата на строителството, селското стопанство, услугите и рекламната 
дейност. Това гласи прессъобщение на ББР от 9 февруари. 
Въпреки че по програмата вече могат да се финансират големи предприятия, все още сред подкрепените са само микро-, 
малки или средни фирми. Най-голям е делът на малките предприятия – 51%. Втори са микропредприятията с 29%, а 
последно място заемат средните предприятия с дял от 20%. 
ББР гарантира отпускането на заеми до 1 млн. лева за малки и средни предприятия и до 2 млн. лева за големи компании, 
които търпят негативни последици от пандемията. Кредитите се отпускат от девет банки партньори - Алианц Банк, Банка 
ДСК, Българо-американска кредитна банка, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Търговска банка Д, 
УниКредит Булбанк и ОББ, при намалени изисквания за обезпечение, намаление в лихвения процент и възможност за 
гратисен период до три години. 
Банките партньори могат да включват в програмата както нови, така и съществуващи кредити. Условието е фирмите да са 
изпитвали затруднения през 2020 г. и да не са изпадали в просрочие по други кредити над 90 дни за последната година. 
Срокът за кандидатстване е удължен до юни 2021 г. 
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√ Борисов: Зелени коридори ще има, докато има желаещи да се ваксинират  
"Зелени коридори ще има, докато има желаещи да се ваксинират. 18 млн. дози от най-добрите ваксини сме поръчали, 
като навсякъде имунизирането ще е безплатно и доброволно". Това заяви министър-председателят Бойко Борисов, който 
посети село Самуилово, община Петрич. 
„Само днес сме разпръснали из страната 88 хил. дози от ваксините. Мобилните екипи са на разположение на кметовете в 
отдалечените градове и села. Служителите на МВР също ще помагат при доставянето на ваксините в труднодостъпните 
места. Колкото повече хора се имунизират, толкова по-бързо ще се върнем към нормалния начин на живот. Затова ние ще 
осигурим ваксини за всички желаещи“, подчерта премиерът. 
Създадена е организация за имунизация в малките и труднодостъпните места. Мобилен екип има вече в с. Самуилово 
(община Петрич). 
„От сутринта медици от Центъра за спешна медицинска помощ в София поставят ваксини на всички желаещи в селото. 
Интересът е голям. Обещали сме, че ваксини ще има за всички. Най-възрастният жител на Самуилово, който днес ще се 
имунизира, е на 92 години“, каза Борисов. 
 
√ Вече можем да проверим номера и адреса на избирателната си секция 
От вчера избирателите могат да направят проверка за номера и адреса на избирателната секция, в която ще гласуват на 
предстоящите парламентарни избори на 4 април. 
Справката за всички български граждани се осигурява от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно 
обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 
Проверка може да се направи на следния интернет адрес: https://www.grao.bg/elections/. 
Избирателите могат да изпратят SMS на номер 18429, който е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и 
Виваком). Цената на един SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. 
Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН. 
Гражданите могат да се информират и за мястото, на което ще гласуват и чрез обаждане от стационарен или мобилен 
телефон на номер 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Телефонът е безплатен за цялата страна. 
 
√ Марияна Николова откри българско туристическо представителство във Варшава  
Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова откри българско туристическо представителство във 
Варшава, Полша. 
С откриването на българското туристическо представителство двете страни ще имат възможността да активизират своето 
взаимно и ползотворно сътрудничество и след 30 години България отново ще се завърне на туристическия пазар в Полша, 
заяви министър Николова по време на откриването. 
Офисът беше открит съвместно с Анджей Гут-Мостови, държавен секретар с ресор туризъм в Министерство на развитието 
на Полша. Гост на събитието беше и Рафал Шлахта, председател на Полската туристическа организация. 
По думите на министър Николова чрез обединяването на усилията двете страни имат възможност не само да засилят 
съществуващото двустранно сътрудничество, но и да инициират нови съвместни проекти - създаване както на обща 
туристическа бизнес мрежа, така и инвестиционни програми за развитието на туристическия продукт, човешките ресурси 
и обмена на туристическа информация. 
Вицепремиерът уточни, че туризмът бе издигнат от българското правителство сред приоритетните сектори на 
икономиката. Нашата цел е да утвърдим страната си като целогодишна дестинация, бе категорична тя. И добави, че Полша 
е сред 10-те водещи пазара за входящ туризъм у нас. През 2019 г. туристическите посещения на полски граждани са 420980. 
От началото на 2020 г. до 20 декември 2020 г. над 85 000 полски туристи са пренощували в местата за настаняване в 
България, като основната част от тях са пристигнали в България с цел морски или бизнес туризъм. 
От думите на министъра стана ясно още, че България е добре позната дестинация сред полските туристи за морски и летен 
туризъм. Възможностите, които ние предлагаме, обаче са много повече и ни предстои още съвместна работа за 
промотиране на дестинацията, бе категорична тя. И уточни, че страната ни предлага чудесни възможности и за културен, 
балнео и СПА, селски, гастрономически и винен туризъм, както и многовековна история и богата култура. 
Не на последно място тя изрази надежда, че сътрудничеството в областта на туризма между България и Полша ще 
допринесе с много нови стъпки за взаимното разбирателство и приятелството между двата народа и за още по-високи 
постижения в областта на туризма. 
Приветствам откриването на националното представителство на България и изразявам благодарност на всички лица, които 
са работили за това, заяви г-н Гут-Мостови. Той посочи още, че това ще допринесе за увеличаване на туристообмена между 
двете страни, и допълни, че България е един изключително атрактивен пазар за полските туристи. 
 
 

https://www.grao.bg/elections/
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√ Правителството пое още 200 милиона лева нов дълг под формата на ДЦК 
От началото на годината са натрупани нови задължения за половин милиард лева 
Правителството пое още 200 милиона лева нов дълг под формата на държавни ценни книжа. Това е втората емисия за 
годината, като този път на инвеститорите бяха предложени 5-годишни книжа. 
Така общият нов дълг от началото на годината достига половин милиард лева, след като точно преди седмица бяха поети 
300 милиона от вътрешния пазар. 
Постигната е отрицателна среднопретеглена доходност от минус 0,17%. 
5-годишните съкровищните облигации, продадени на днешния аукцион, постигнаха отрицателна доходност. 
Среднопретеглената ѝ стойност е минус 0,17 на сто, става ясно от съобщенията на финансовото министерство и БНБ. 
Продадените ценни книжа са за 200 милиона лева или първоначално обявената сума, а лихвата по тях е нулева. 
Общият размер на подадените поръчки надхвърли 420 милиона лева, което съответства на коефициент на покритие от 2,1. 
Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 45 базисни точки. 
От страна на участниците беше отчетен висок интерес, коментират от финансовото министерство. Както преди седмица, 
когато бяха продадени държавни ценни книжа за 300 милиона лева, най-голям е интересът от страна на банките - 63%, 
следвани от застрахователните дружества с 24%, пенсионни фондове – 8% и други инвеститори с 5 на сто. 
От началото на годината това е втора емисия на вътрешния пазар, а общо новият изтеглен дълг е половин милиард лева. 
По закон новите задължения на страната ни не бива да надхвърлят 4,5 милиарда лева за годината.  
 
√ МВнР: Винаги сме реагирали на сигнали за дискриминация на българи в РСМ  
Министерството на външните работи заяви, че винаги е реагирало на сигнали за дискриминация на наши сънародници в 
Република Северна Македония на всички дипломатически нива и често е съобщавало публично за тези свои действия. 
Повод за позицията е призивът на президента Румен Радев към институциите в България за своевременна реакция при 
подобни сигнали. 
Държавният глава настоя да се улеснят процедурите за придобиване на българско гражданство, а институциите в 
югозападната ни съседка да гарантират правото на сънародниците ни да се самоопределят като българи по произход в 
съответствие с принципите на международното право. 
„Изразяваме удовлетворение, че държавният глава споделя нашата позиция, че Република Северна Македония трябва да 
уважава правото на самоопределение на всички свои граждани, включително тези с българско самосъзнание“, посочват 
от Външно министерство. 
Поводът за призива на президента Радев е писмо от "етнически българи от Република Северна Македония, в което те 
изразяват загриженост от тяхното продължаващо дискриминиране в Република Северна Македония". 
Тамошни медии уточниха, че писмото е от Културния център "Иван Михайлов" в Битоля. Авторите посочват, че след 
няколко седмици в Република Северна Македония предстои преброяване на населението. 
В тази връзка те молят българската държава да им осигури по-голяма сигурност като направи възможно всички, които се 
запишат като "македонски българи" да могат по-лесно да получават българско гражданство. 
А в съобщението от прессекретариата на президента се отбелязва, че той подкрепя това искане. 
 
√ Министър Захариева настоя за пълна визова реципрочност между ЕС и САЩ  
Очакване за постигане на пълна визова реципрочност между Европейския съюз и Съединените щати е изразила 
министърът на външните работи Екатерина Захариева на вчерашния видеоконферентен разговор на първите дипломати 
на страните членки на Евросъюза с американския държавен секретар Антъни Блинкън. 
Европейските министри приветстваха решимостта на новата американска администрация за завръщане към 
мултилатерализма и международните партньорства и вече предприетите конкретни действия в тази насока, съобщиха от 
външното ни министерство. 
"Оценяваме високо тази първа дискусия с Антъни Блинкън скоро след встъпването му в длъжност като държавен секретар 
на САЩ, която показва значението на трансатлантическото партньорство. Впечатлена съм от изявлението на президента 
Байдън, че САЩ ще бъдат водещи в света не с примера на силата си, а със силата на своя пример", заяви още министър 
Захариева. 
"Важни за нашето партньорство са и контактите между хората и в този смисъл очакваме постигане на пълна визова 
реципрочност между ЕС и САЩ", посочи външният министър. 
 
√ Красен Станчев: Субсидиите водят до икономически растеж, но не винаги свършеното е добро  
Интервю на Людмила Железова с Красен Станчев в предаването ''Нещо повече'' 
"Историята и това, което предстои, са двата типа основания за повишаване на рейтинга", така икономистът Красен Станчев, 
основател на Института за пазарна икономика и доцент в Софийския университет, коментира пред БНР повишената 
перспектива на дългосрочния кредитен рейтинг на България от стабилна към положителна от Международната рейтингова 
агенция "Фич". Рейтингът ‘BBB’ се потвърждава, а основната причина за подобрената оценка е очакването за постъпления 
от еврофондовете. 
Той подчерта, че България беше добре в края на 2020-а година и беше една от добре стоящите от макроикономическа 
гледна точка страни в ЕС, включително по спад на икономиката: 

https://bnr.bg/post/101425771/radev-prizovava-za-reakcia-ot-instituciite-v-sofia-i-skopie-za-problemi-pred-sanarodnicite-ni-tam
https://bnr.bg/horizont/post/101424908/fich-povishi-kreditnia-reiting-na-balgaria?showNotActive=1
https://bnr.bg/horizont/post/101424908/fich-povishi-kreditnia-reiting-na-balgaria?showNotActive=1
https://bnr.bg/horizont/post/101424908/fich-povishi-kreditnia-reiting-na-balgaria?showNotActive=1
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"Относително добър бюджет, малки дефицити, всичко е така, както е планирано и най-важното - много малък държавен 
дълъг спрямо БВП, в сравнение с другите страни от ЕС. Единствена страна, която е по-добре от нас, е Естония, горе-долу 
като България е Люксембург". 
По думите на доц. Станчев около 40% от БВП свежи пари е възможно да дойдат от ЕС: 
"От "Фич" предполагат, че това ще създаде възможности за икономически растеж и за изплащане на дълговете. ... Другото, 
което е свързано с бъдещето, е, че България вече е в чакалнята на Еврозоната. Предполага се, че тогава, когато страната 
стане член, вероятно за този 7-годишен период, който предстои, няма особени рискове за тези, които дават кредити на 
българското правителство". 
Според икономиста традицията в европейските трансфери е, че се усвояват около половината: 
"Това, което се случва при наличието на толкова много пари, е, че те се харчат - независимо кой и как управлява. Колкото 
по-меки са условията за парите, с които разполагате, толкова по-малко са грижите за качеството на това, което купувате. 
Така е и в семейните бюджети". 
Доц. Станчев подчерта, че трябва да се отчита, че винаги, когато има субсидии, първият ефект е по-добър живот - хората 
получават повече и повече купуват. Но, когато свършат тези пари, не е ясно какво ще се случи: 
"Така сме живели няколко години подред, с увеличаване на европейските трансфери след 2014-а година. Крайният 
резултат е, че има определен икономически растеж. Това не означава, че каквото е свършено - е добро". 
Вероятно 2 години ще са необходими, за да се върне икономиката на страната на нивото от преди кризата заради 
коронавируса, прогнозира Станчев, но уточни, че това е "сметка без кръчмар", защото икономическият потенциал сега не 
е наличен, както е бил в предишни години.  
Интервюто на Людмила Железова с Красен Станчев в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ Започва прием на документи за подпомагане на рибарите  
Министерството на земеделието започва прием на документи за подпомагане на рибарите, пострадали от Covid 
пандемията. 
Извънредната мярка е с бюджет от 2,2 млн. лв. и цели да компенсира рибари и собственици на риболовни кораби, които 
временно са прекратили дейността си заради коронавируса. 
Безвъзмездната финансова помощ ще бъде предоставяна за дните между 1 февруари и 31 декември 2020-та година, като 
максималният размер на обезщетението за един  риболовен кораб е 80 000 лв. 
 
√ Помощта на Министерството на туризма е само за около 30% от екскурзоводите  
Гилдията на екскурзоводите и планинските водачи беше сред най-ощетените от пандемията. Още през септември 2020 г. 
на тях им беше обещана, а едва преди десетина дни – въведена, мярка за подкрепа. 
Става дума именно за проект на Министерството на туризма, финансиран по оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност", обявена обществена поръчка за 2,5 млн. лв., с които ще се инициира заетост чрез техните 
сдружения и в подкрепа на политиката за развитие на туристическите райони. 
За обществената поръчка се очакват кандидати с близо 5000 презентации и виртуални турове. Заявките си подават до 14 
март т.г. 
Още след първия локдаун много хора от туристическия бранш се надяваха на подкрепа, но – напразно. С течение на 
времето някои от тях потърсиха други занимания, дори друга сфера на професионална реализация, отбеляза пред Радио 
София Георги Божинов - екскурзовод и планински водач на свободна практика. 
„Вече има обявена помощ, която отдавна чакаме. Оказва се обаче, че кандидати за такава помощ не могат да бъдат 
индивидуални екскурзоводи и планински водачи, а членове на професионални организации.“ 
Божинов със сигурност съобщи, че де факто такива членове са 607 души. И само те могат да кандидатстват и да бъдат 
подпомогнати. Регистрираните екскурзоводи и планински водачи са повече от 2000. 
За да бъдат увеличени потенциалните получатели на такава помощ, или трябва да се влезе в професионална организация, 
или да се променят условията, които позволяват участие в обществената поръчка, уточни Георги Божинов. 
С него разговаря Антония Каменичка. 
 
√ Собственици на заведения настояват за по-ниски наеми и такса смет  
Собственици на заведения настояха за по-ниски наеми на общинските имоти, които ползват, както и на таксите за битови 
отпадъци и тротоарно право за разполагане на масите пред обектите. 
Исканията са отправени в отворено писмо до Националното сдружение на общините от двете браншови асоциации, а 
целта - антикризисна подкрепа за бранша от страна на местната власт. 
Общинските наеми и различните такси са значителна част от разходите на собствениците на заведения. Затова те смятат, 
че ако общините ги намалят или отменят, това ще помогне на бранша в годината на криза. 
"Едно нормално заведение не би могло да плаща по няколко хиляди лева такса смет. При положение, че обектът на работи, 
това ще бъде доста голяма помощ", коментира председателят на Сдружението на заведенията Емил Коларов. 
От бранша настояват общините да преразгледат таксите за битови отпадъци, като ги опростят за периода, в който 
заведенията не са работили, а таксите за разрешенията за удължено работно време и общинските наеми да бъдат 
намалени наполовина. 
"Искаме на местно ниво да се организират и да се сформират регионални антикризисни и икономически щабове, в които 
да има представителите и на засегнатите браншове и да се решава възникнали проблеми на момента", посочи още Емил 
Коларов.  

https://bnr.bg/post/101425998/krasen-stanchev-subsidiite-vodat-do-ikonomicheski-rastej-no-ne-vinagi-svarshenoto-e-dobro
https://bnr.bg/post/101425991/pomoshtta-na-ministerstvoto-na-turizma-se-otnasa-za-malko-poveche-ot-1-4-ot-ekskurzovodite
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√ Едва 4000 пчелари са се вписали в платформата за координация със земеделците  
От 1 март фермерите ще информират пчеларите за пръскането с пестициди единствено чрез създадената за целта 
електронна платформа. Всички останали начини за известяване отпадат. Платформата има за цел да подобри 
координацията между пчеларите и земеделците с цел опазване на пчелните семейства от отравяне с препарати. 
По данни на статистиката регистрираните пчелари у нас са 14 хиляди, а в платформата обаче са се вписали едва 4000 от 
тях. Няма краен срок за регистрация в системата. Ползването ѝ е безплатно.  
Добринка Павлова от Агенцията по храните коментира пред БНР, че регистрацията протича при интерес от страна на 
пчеларите, но не достатъчен: 
"Системата беше разработена по тяхно желание. В началото интересът беше много голям. Не бива да се притесняват". 
Пчеларят Петко Симеонов смята, че има проблем и има обяснение за него: 
"Има чисто технически затруднения, особено при по-възрастните колеги. Аз се притеснявам, че голяма част от малките 
производители не са добре информирани за ползата от тяхната регистрация в системата". 
Според Павлова може да има недобросъвестни фермери, които да си позволят да нарушат законодателството: 
"Отговорността винаги е на лицето, което извършва това деяние", заяви тя. 
Платформата не освобождава от отговорност нито БАБХ, нито растениевъдите, смята Симеонов. 
Пчеларите знаят от опит, че фермерът, решил да пръска с неразрешен препарат, знае кога почиват контролните органи.  
Репортаж на Веселина Миланова в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Милиони тонове въглеродни емисии би струвал пакетът "Мобилност"  
Връщането на камионите в страната, в която е регистрирана фирмата, на 8 седмици, ще увеличи въглеродните емисии с 
2,9 млн. тона до 2023 година - това сочи оповестеното проучване на експерти по поръчка на Европейската комисия във 
връзка с отражението на този пункт по приетия през лятото пакет "Мобилност". 
То имаше за цел да анализира въздействието от връщането на камионите върху целите на Зеления пакт. Проучването 
показва още, че квотите за каботаж, които много страни-членки искат да въведат, могат да доведат до допълнителни 
въглеродни емисии от 397 000 тона, както и да имат дългосрочно негативно влияние върху железопътния и интермодален 
транспорт. 
Така в резултат на връщането на камионите и на ограничението на каботажа може да се стигне до допълнителни 3.3 млн. 
въглеродни емисии годишно, което е сравнимо с транспортни емисии в Естония за една година.  
На тази основа, Европейската комисия възнамерява да започне дискусии със страните-членки, Европарламента и всички 
засегнати страни. 
Пакетът "Мобилност", приет в настоящия си вид, трябва да влезе в сила от 21 февруари 2022 година. България, заедно с 
още 8 държави от периферията на ЕС, заведе дело в Съда на ЕС срещу пакета.  
 
√ Албин Курти: България е близък съюзник на Косово  
България е близък съюзник на Косово и новото правителство в Прищина ще работи в тясно сътрудничество със София за 
евроинтеграцията на най-младата балканска държава. 
Тази заявка дава в интервю за БТА Албин Курти - лидерът на движението "Самоопределение", което спечели извънредните 
парламентарни избори в Косово на 14 февруари. 
Резултатът на "Самоопределение" е около 48 на сто от гласовете, но Курти заявява пред БТА, че няма да му се наложи да 
води преговори за коалиционно управление. Той не вижда потенциални партньори в никоя от партиите, които управляваха 
през вече над 20-те години след войната. 
Вместо това Курти ще потърси подкрепа от представители на малцинствата извън сръбското и от отделни депутати от 
опозицията, които решат да представляват избирателите си, а не партиите, към които принадлежат. 
 
√ Турция обвини Гърция, че връща пристигащи по море мигранти  
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обвини Гърция, че връща пристигащи по море мигранти. По думите на 
президента всеки знае, че Гърция прилага такива практики. 
Турция многократно е казвала това на света, но изявленията "влизат през едното ухо и излизат през другото", заяви 
Ердоган на конференция за миграцията в университет в Измир, цитиран от ДПА. Той твърди, че само през 2020 г. е имало 
близо 9000 случая в Егейско море, при които мигранти са били отблъснати. 
В неделя гръцкият министър на миграцията и убежището Панайотис Митаракис каза, че тези твърдения са част от стратегия 
за фалшиви новини, прокарвани от Турция чрез някои неправителствени организации и каналджийски мрежи. 
 
√ Украинските сили за сигурност приземиха самолет, за да арестуват бивш банкер  
Украинските сили за сигурност приземиха самолет в Киев, за да арестуват бивш ръководител на "Приватбанк" във връзка 
с дело за отклоняване на 5 милиарда и 500 млн. долара, предаде Франс прес. 
"Заподозреният в отклоняване на средства от "Приватбанк" се опита да излети от Днипро, Украйна, за Виена на борда на 
частен самолет. Това е първият арест на бивш ръководител на "Приватбанк", отбелязва Франс прес. Според медии. става 
дума за Володимир Яценко, вторият по важност човек в Приватбанк преди национализирането й през 2016 г. 
Съдбата на "Приватбанк" се следи внимателно от Запада и най-вече от Международния валутен фонд, който е основен 
кредитор на Украйна, една от най-бедните европейски държави.  "Приватбанк" бе национализирана през декември 2016 
г., за да бъде избегнат фалит, който би довел до ефект на доминото за целия украински банков сектор. 

https://bnr.bg/post/101425869/edva-4000-pchelari-sa-se-vpisali-v-platformata-za-koordinacia-sas-zemedelcite
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√ България отчита най-големия брой новозаразени с коронавирус от началото на 2021 г. 
Броят на ваксинираните се увеличи значително от отварянето през уикенда на т.нар. зелени коридори 
За изминалото денонощие в България са регистрирани 1925 нови случая на коронавирус, показват данните на Единния 
информационен портал. 
Това е най-големият брой новозаразени у нас от началото на годината. 
Увеличава се делът на положителните тестове, който през последните дни бе около 10 процента. Вчера позитивни са били 
14 процента от направените 13 695 теста, като по-голямата част от инфекциите са установени чрез бързи антигенни тестове. 
Най-много заразени са открити в София-град - 478. Следва Бургас със 182 и Пловдив със 138. Няма област без нови случаи, 
като най-малко са те в Търговище - 1, и Разград - 2.  
Броят на ваксинираните се увеличи значително от отварянето през уикенда на т.нар. зелени коридори за ваксиниране на 
всеки, който иска да се имунизира, но не попада в никоя от приоритетните групи на ваксинационния план. 
Над 130 000 души са получили вече първата от общо две дози от използваните в България три ваксини, в това число 11 709 
души за последното денонощие. Ваксинираните с втора доза лица са 27 952. 
Починалите за изминалите 24 часа са 79, с което България е на прага да достигне 10 000 жертви на пандемията.  В болници 
са настанени 3933 пациенти с болестта КОВИД-19, от които 334 са в интензивни отделения. 
От общо 238 591 случая на зараза от началото на пандемията излекуваните са 201 029. 
 
√ Какъв е пътят за ускоряване на дигитализацията в България? 
От ключово значение е развитието на екосистема от дигитални стартъпи, посочи Ануар Ариди, старши специалист 
„Конкурентност и иновации“ в Световната банка 
Българските компании имат шанс бързо да наваксат в процеса по дигитализация. Трансакционните технологии и 
електронната търговия са обещаваща възможност за ръст в краткосрочен план. Това каза Ануар Ариди, старши специалист 
„Конкурентност и иновации“ в Световната банка, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria. 
Той отчете, че България трябва да подобри дигиталната грамотност и да се довери в по-голяма степен на дигиталните 
трансакции.  
По думите на Ануар Ариди около една четвърт от хората в България не са използвали електронна търговия. В същото време 
едва 15% от българските фирми продават онлайн при средно 26% за Европа, а само 7% от българските фирми са използвали 
през 2018 г. големи масиви от данни. 
„При информационните технологии страната трябва да се насочи към отваряне на публичните данни и приключване на 
дигитализацията на държавните услуги, което е много важно“, посочи гостът. 
Според него от ключово значение е развитието на екосистема от дигитални стартъпи. „Българската ИТ екосистема се 
развива, но все още не е зряла“, каза специалистът от Световната банка и посъветва България да удвои разходите за 
проучвания и развитие при оперативните технологии. 
Още от разговора гледайте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria. 
 
√ Пандемията - ракетното гориво на е-търговията и логистиката 
Електронната търговия е достигнала близо 4,3 трлн. долара през 2020 г. и е нараснала с над 27% на годишна база  
COVID-19 може да се превърне в ракетното гориво за търговската революция през 21-и век, счита футурологът Шон Къли, 
стратег, консултант по трансформации и външен консултант на компанията P3 Logistic Parks, цитиран от онлайн изданието 
property-magazine.eu. 
2020 ще бъде известна не само като годината на пандемията, но и като годината, в която парадигмите на потребителите 
се промениха, електронната търговия достигна повратна точка и беше осъществен преходът от нишов към традиционен 
сегмент, счита Къли. 
„Последните месеци показаха значителния ръст на електронната търговия, която регистрира забележително развитие за 
рекордно време, а 2020 е смятана за година на силен ръст в този сегмент“, пише футурологът. 
По този начин електронната търговия е направила голям скок, достигайки 4,28 трлн. долара през 2020 г., което е ръст с 
27,6% спрямо 2019 г. В резултат на това Amazon успява да достигне нетни приходи от продажби от 96,1 млрд. долара през 
третото тримесечие на 2020 г., с 37% повече спрямо 2019 г. Извън САЩ Германия е най-големият пазар за Amazon, следвана 
от Великобритания. 
„Настоящата коронавирусна пандемия ще промени много от съществуващите ни парадигми, както социално, така и 
икономически и технологично, което ще окаже голямо въздействие върху работата и навиците ни за пазаруване, 
ускорявайки проникването на интернет, автоматизацията и безкешовата революция, както и прехода от физическо 
пазаруване към електронна търговия“, казва Синзиана Пардхан, управляващ директор на P3 в Румъния. 
„Сигурно много от тенденциите, поведението, начините на работа и решенията, които изглеждаха до неотдавна много 
футуристични, ще станат неизменна част от това, което сега наричаме новото нормално“, допълва тя. 
Европа наваксва 
Проникването на електронната търговия в Европа също расте с невероятно бърз темп – повишение от 13,6% през 2019 г., 
а директното присъствие на Amazon във Великобритания и Германия несъмнено стимулира голяма част от растежа на 
електронната търговия, тъй като двете страни съставляват най-големите пазари на компанията на континента. 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/89446-balgarskite-kompanii-sa-nay-slabo-digitalizirani-v-evropa
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Великобритания е най-големият B2C (business-tocustomer) пазар за електронна търговия в Европа. Освен това Централна 
Европа възприема бързо електронната търговия, като Чехия е един от най-бързо растящите пазари за електронна търговия 
в Европа. Само през 2019 г. нейният пазар на електронна търговия достигна 4,4 млрд. евро и се очаква да нарасне с 
годишен темп от 16% до 2021 г. 
Въпреки че повечето части на Стария континент възприемат бързо електронната търговия, Източна Европа показва най-
ниско ниво на проникване, като под 26 на сто от купувачите са използвали този канал през 2018 г. спрямо над 85% във 
Великобритания. Но регионът изглежда бързо наваксва изоставането, тъй като онлайн продажбите на дребно в 
източноевропейските страни продължават да отчитат двуцифрени ръстове на годишна база. 
Поглед към бъдещето на логистиката 
Благодарение на съчетаването на три големи сили – повишената ефективност чрез автоматизация, по-доброто планиране 
чрез изкуствен интелект и възможностите за улесняване на производството в малък мащаб на стоки и предоставянето на 
услуги чрез използването на роботика и 3D принтиране, се появява нов вид дигитална снабдителна верига – персонална, 
автоматизирана и локална (PAL). 
Съчетаването на нови технологии е използвано за създаването на логистична мрежа, способна да подсигури електронната 
търговия както в градски, така и в крайградски локации. 
Например, конкурентът на Amazon JD.com е готов да задейства много сходни решения като автоматизирани складове, 
автономни дронове за доставки и пътнически роботи. Освен това центърът за иновации на китайската компания за 
търговия на дребно работи върху изграждането на мрежа от подземни тунели, за да може да пренася стоки от огромните 
си складове към по-малки, регионални или градски локации за изпълнение на поръчките, като последната миля от 
доставката ще бъде изпълнявана от пътнически роботи или дронове за доставка. 
Предизвикателството пред Европа – растящо търсене на логистични услуги 
Европа е изправена пред растящо търсене на логистични услуги, но намаляващо предлагане на терени за логистични 
площи. Освен това много градове предприемат инициативи за борба с климатичните промени, за да намалят броя на 
колите в градските си центрове или чрез глоби за задръстване, или чрез въвеждане на пешеходни зони в центъра и 
изграждане на велоаели. 
Това създава все по-нарастващо търсене на бързи, почти денонощни доставки на стоки и услуги, но ограничени площи за 
съхранение на стоките, невъзможност за разрушаване и повторно изграждане и вече пренатоварена пътна 
инфраструктура. За да отговори на новата вълна, логистиката трябва да се промени и отговорът може да е в 
преустройството на миналото – в случая частично или дори пълно трансформиране на някои бизнес сгради. 
Връщане към корените – подземни станции 
Задръстванията са остър проблем в големите градове, като транспортирането на стоки съставлява голяма част от обема на 
трафика в тях. Подземна мрежа може да е отговорът за редица европейски страни и компании, тъй като мрежа от 
пневматични, херметизирани тръби е използвана за превозване на стоки в европейски градове от стотици години. 
Мрежите от пневматични тръби са възприети в средата на 19-и век до края на 20-и век и са използвани за транспортирането 
на малки, спешни пакети като поща, документи или пари на кратки разстояния между пет града – Лондон, Виена, Берлин, 
Париж и Прага. Сега редица нови проекти в Европа се връщат към миналото и съживяват идеята. 
Големи европейски градове могат да се възползват от подобна идея, като преустроят излезли от употреба линии на 
метрото или разширят линиите от неизползвани пневматични тръби и може да създадат денонощен логистичен канал, 
свързващ центрове за изпълнение на поръчки в края на града с мрежа от градски складове, предназначени да обслужват 
местната общност. 
Може би най-големият проект за подземно транспортиране на товари е Cargo sous terrain (CST), който ще свързва големите 
центрове в Швейцария от 2031 г. 
Преустройство на паркинги в подземни центрове за изпълнение на поръчки 
По данни на ООН 55% от населението на света в момента живее в градове. До 2050 г. те ще нараснат до 68%. Освен това 
ръстът на световното население означава, че до 2050 г. още 2,5 млрд. души ще живеят в градски райони. 
Но с ръста на градовете расте и трафикът, което води до задръствания, въглеродни емисии, лошо качество на въздуха и в 
крайна сметка до климатични промени. Освен това, след като колите станат автономни и електрически, хората ще могат 
да ги наемат за пътувания, вместо да ги притежават. Това означава, че колите ще бъдат използвани постоянно вместо да 
бъдат паркирани, а този сценарий включва значително намаляване на времето за използване на паркинги. 
В резултат на този преход нуждата от големи паркинги ще намалее, създавайки реална възможност за разрешаване на 
пъзела къде да бъдат разположени изискваните градски центрове за изпълнение на поръчки. Освен това въпросните 
паркинги може да бъдат преустроени в градски микроцентрове за изпълнение на поръчки, образуващи свързана мрежа 
от хъбове, обслужвани от логистични мрежи от споменатите вече пневматични тръби. 
Идеята вече е приложена на практика. В Париж, например, Chronopost оперира две подземни инсталации – първата е 
открита през 2005 г. на мястото на бивш паркинг точно под площад „Конкорд“, а втората, която е отворена през 2013 г., се 
намира в Богрюнел под съществуваща сграда. 
Друга компания, която се стреми да се възползва от тази благоприятна възможност, е израелският стартъп Fabric, известен 
преди това като CommonSense Robotics, който се установи в Ню Йорк преди повече от година. Fabric комбинира 
технологията на автономните роботизирани системи за съхранение с инфраструктурата на подземните паркинги и смята 
да създаде мрежа от свързани микроцентрове за изпълнение на поръчки между градските центрове чрез подземните 
паркинги, които са преустроени, за да станат автоматизирани центрове за изпълнение на поръчки. 
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През декември 2019 г. компанията откри първия си подобен център, който се намира точно под кулата Шалом Мейр в 
центъра на Тел Авив – площ от 18 хил. кв. м с височина 11 метра, стайни и контролируеми температури за съхранение на 
пресни стоки, откъдето компанията може да доставя стоки за по-малко от един час. 
Новата европейска снабдителна верига PAL – от прогнози към реалност 
Европейската снабдителна верига PAL има потенциал да се превърне в реалност. Чрез микс от нови технологии като 
изкуствен интелект, роботика или автономни автомобили с преустроена и свързана инфраструктура – неизползвани имоти, 
подземни паркинги, тунели или пневматични тръби. 
Страни като Германия, която очаква значителен ръст на електронната търговия в бъдеще, ще бъдат подложени скоро на 
засилен натиск от страна на крайните потребители да предлагат по-бързи и ефективни откъм разходи решения за доставка. 
 
√ ЕС ще призове Г20 да не оттегля Covid стимулите прекалено рано 
Въпросът ще бъде повдигнат на предстояща среща в края на седмицата 
Тази седмица Европейският съюз (ЕС) ще призове финансовите лидери на 20-те най-големи икономики в света да 
продължат да наливат пари в глобалната икономика, докато е необходимо, така че тя да се възстанови от пандемията на 
Covid-19, сочи документ, подготвен за срещата, предава Ройтерс. 
Финансовите министри и управителите на централните банки на 20-те топ икономики (Г20) ще проведат видео 
конференция в петък, а начело на дневния ред ще е глобалният отговор на безпрецедентния хаос, причинен от 
коронавируса в икономиката. 
„Фискалните политики ще останат подкрепящи докато е необходимо и няма да бъдат изтеглени преждевременно“, гласи 
текстът. 
„Фискалният отговор занапред трябва да продължи да бъде внимателно преценяван и редовно да се преразглежда с оглед 
на несигурността, свързана с пандемията... и необходимостта от избягване на последиците от политически сриващи 
ефекти“, допълва документът, съгласуван от всички правителства в ЕС. 
Пандемията, която нанася щети на световната икономика от февруари 2020 г., засяга бедните страни с големи дългове 
повече от другите, тъй като те нямат възможност да стимулират възстановяването си чрез много нов дълг. 
„ЕС е отворен да обсъди варианти за намаляване на финансовия натиск върху страните с ниски доходи, ако те се сблъскат 
с финансов натиск, и очаква с нетърпение анализа на МФВ и Световната банка за нуждите от външно финансиране в 
развиващите се страни с ниски доходи през следващите години“, гласи текстът. 
Представители на властите твърдят, че никой в ЕС не е предложил дискусия относно отписването на дълг на бедните 
страни, но е признато, че приблемът може да е по-сериозен от просто спиране на плащанията им за обслужване на дълга. 
Но за да може нещо от това да се изпълни за Парижкия клуб на държавите кредитори, страните с ниски доходи трябва да 
са прозрачни за задълженията си към Китай, който е основен кредитор на много африкански държави. 
„Ако не знаем дали Китай участва в някакво облекчаване на дълга, не можем да ги освободим, защото в крайна сметка 
може да субсидираме Китай, а не да помагаме на страни с ниски доходи“, допълва източникът. 
 
√ Надеждите за възстановяване увеличават доверието на германския бизнес 
Промишленият сектор е ключов източник на устойчивост, а търговията на дребно се представя слабо 
Германските компании са все по-оптимистични, че икономическата инерция ще се ускори тази година въпреки 
продължителните блокади за борба с новите щамове на вируса и бавното начало на ваксинациите, предава Bloomberg. 
Индексът на института Ifo за очакванията през идните шест месеца е нараснал до 94,2 пункта през февруари спрямо 91,5 
пункта през януари, надминавайки очакванията в допитване на Bloomberg. Индексът за бизнес климата също се е покачил 
и компаниите са били дори малко по-оптимистични за настоящата си ситуация. 
Германската икономика избегна за малко свиване през четвъртото тримесечие, но заради магазините и ресторантите, 
които продължават да са затворени, се очаква да отбележи спад в началото на 2021 г. 
Правителството на канцлера Ангела Меркел предупреждава, че разпространението на коронавируса трябва да се забави 
още, преди Германия да обмисли разхлабване на ограниченията. 
Промишленият сектор е ключов източник на устойчивост. Гуверньорът на Бундесбанк Йенс Вайдман заяви в интервю пред 
вестник Augsburger Allgemeine по-рано този месец, че силната индустрия е една от причините да се очаква, че забавянето 
през първото тримесечие няма да е толкова голямо. 
„Това наистина е разделена икономика“, като промишлеността е силна, а търговията на дребно е източник на слабост, 
коментира президентът на Ifo Клеменс Фюст пред Bloomberg Television. Бавното разпространение на ваксините „ще 
задържи икономиката“ и „трябва да се направи повече“, допълни той. 
Въпреки това растат признаците, че промишлените компании сега са осакатени от проблеми при доставките, включително 
недостиг на морски контейнери за морски товари и полупроводници. 
Забавянията на доставките са нараснали до близо рекордни нива през февруари, тласкайки производствените разходи до 
най-високото си ниво от близо десет години, сочат данни от допитване сред мениджърите по поръчките. 
Автомобилната компания Daimler съобщи, че ще възстанови изгубеното производство заради недостига на чипове до края 
на годината, но предупреди, че ситуацията остава волатилна. 
 
√ Полша се превръща в гореща дестинация за ВЕИ инвеститори 
Страната е притискана от зелените цели на ЕС да се откаже от въглищата, а проектите за офшорни паркове валят  
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Полша бързо се превръща в гореща дестинация за инвеститорите във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Страната 
е единствената в ЕС, която още не е потвърдила плановете на общността за въглеродно неутрална икономика до 2050 
година, защото разчита основно на въглищата - над 70% от необходимата енергия идва от тях, пише в анализ Ройтерс. 
Но растящият натиск от Брюксел, високите цени на квотите за емисии и настроенията сред гражданите за действия за 
опазване на околната среда накараха правителството на Полша да започне да обръща внимание на проекти за зелена 
енергия. Основно става въпрос за вятърни паркове и слънчеви панели. 
Страната има дълга плажна ивица, но нито един офшорен парк досега, отчитат още от Ройтерс. Разположената отсреща 
Дания пък има толкова инсталации, че вече покрива половината от потреблението си с вятърна енергия. Датска е най-
голямата компания за изграждане на подобни вятърни паркове - Orsted. 
Наскоро компанията сключи договор с най-големия производител на енергия в Полша - PGE, за развитието на проекти за 
офшорни вятърни паркове. 
Германската RWE също има интерес към страната. "Полша е много привлекателна, може би един от най-привлекателните 
развиващите се офшорни пазари в Европа", коментира Холгер Матисен, ръководещ звеното за офшорна енергия в 
Скандинавия, Полша и Балтийските страни в компания. 
Германският гигант планира да предложи проект за изграждането на 350 мегаватов офшорен вятърен парк. PGE и Orsted 
пък имат идея за няколко обекта с обща мощност от 2,5 гигавата. 
Полша е много по-апетитен пазар спрямо преди 5-6 години, потвърждава интереса към страната и източник на Ройтерс в 
друга международна енергийна компания. Страната става атрактивна не само с плановете за намаляване на дела на 
въглищата, но с пазарната си либерализация, посочват инвеститорите. 
Интересът към Полша не спира дотук - испанската Iberdrola купи дял от Sea Wind, за да получи възможност да строи 
офшорни паркове в Полша, а държавната шведска компания Vattenfall подписа меморандум с химическия производител 
Synthos за проучване на потенциала в полското крайбрежие. 
За целия този инвеститорски интерес тласък даде одобрението на дългоочаквания закон за вятърните паркове в Полша. В 
него са предвидени договори за разлика, които гарантират стабилни приходи от инвестицията. 
В момента Полша има 49 гигавата инсталирани енергийни мощности. 72% от електроенергията през 2020 година е от 
въглища, а останалият дял се разпределя между газ, водни централи, вятърни паркове на сушата и соларни панели. 
Страната е на опашката в ЕС по дял на възобновяемите източници в енергийното потребление, включително и транспорта. 
Плановете на правителството обаче са да инсталира между 10 и 16 гигавата соларни панели, между 7 и 10 гигавата вятърни 
паркове на сушата и между 8 и 11 гигавата офшорни вятърни паркове до 2040 година. 
 
√ Десетки помещения за ресторанти в Атина търсят нов наемател 
Заведенията за хранене и баровете отчитат с 38% по-малко приходи спрямо 2019 година  
Десетки собственици на имоти в Атина, отдавани под наем на ресторанти и кафенета, търсят нови наематели, пише 
англоезичното издание на "Катимерини". Някои от обявите стоят още от март, когато заведенията за хранене бяха 
затворени за първи път. 
Много от договорите, които изтекоха в края на 2020 година, така и не бяха подновени. И не става въпрос за малки 
помещения, а дори и такива в близост до главни улици или спирки на метрото. 
В цялата област Атика приходите на заведенията за хранене намаляват с 35% през 2020 година. През миналата година 
заради пандемията оборотите в сектора достигат 1,57 млрд. евро, спрямо 2,41 млрд. евро през 2019 година. 
Подобно е положението и в Солун - местните асоциации прогнозират, че повече от 300 заведения в града няма да отворят 
отново. Приходите намаляват с 34% до 341,5 млн. евро, спрямо 517,2 млн. евро през 2019 година. 
Като цяло приходите от заведенията за хранене и баровете в Гърция през 2020 година достигнаха малко над 6 млрд. евро. 
Това представлява спад от почти 38 на сто на годишна база. 
Някои от най-популярните туристически дестинации приходите се сриват - на о. Миконос приходите на този сектор са със 
73 на сто по-малко, а на о. Санторини - със 71%. Заведенията на о. Тасос записват спад на приходите си с 61,1% спрямо 
нивата от 2019 година. 
 
√ Беларус ще строи химически завод, за да компенсира намалени покупки на руски газ 
Централата ще осигурява около 40% от потреблението на електроенергия на страната 
През 2021 година Беларус ще пусне в експлоатация първия блок на Беларуската АЕЦ, но ще компенсира намалените 
покупки на газ заради новата мощност чрез изграждане на нов химически завод. Това коментира беларуският президент 
Александър Лукашенко по време на среща с руския си колега Владимир Путин. 
Заради изграждането на ядрената централа, в която основен изпълнител е руската "Атомстройекспорт", Минск ще намали 
покупките на природен газ с 4,5 млрд. куб. метра годишно. Но част от тези количества ще бъдат компенсирани с 
изграждането на химически комплекс. 
Русия е най-големият търговски партньор на Беларус и държи дял от около 50% от търговския обмен на страната, 
коментира по време на срещата руският президент Владимир Путин, цитиран от пресцентъра на руското президентство. 
Беларус пък е четвъртият по големина търговски партньор на Русия, отчете от своя страна Лукашенко. 
През последните години Русия е и най-големият инвеститор - руски компании са вложили над 4 млрд. долара в беларуската 
икономика. Сред крупните проекти са от енергийната сфера, включително и проекта за ядрена централа. 
Строителството на Беларуската АЕЦ започна през 2013 година, като основен изпълнител на проекта е руската 
"Атомстройекспорт". Проектът е на стойност 10 млрд. долара, отпуснати под формата на заем от руската страна за Минск. 
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Строителството на първия енергоблок, реализиран по проект АЭС-2006 за реактор ВВЕР 1200, приключи през 2020 година 
и в момента се провеждат изпитания, като се очаква реакторът да бъде въведен в експлоатация през тази година. Година 
по-късно трябва да заработи и вторият блок на централата. 
Централата ще осигурява около 40% от потреблението на електроенергия на Беларус, отбелязват от Беларуската АЕЦ.. 
Литва се противопоставя на изграждането на централата, твърдейки че то е нарушение на международните норми. Новата 
ядрена мощност се намира на около 50 километра от Вилнюс. 
 
Мениджър 
 
√ НСИ отчита срив на пътуванията на българи през четвъртото тримесечие на 2020 г.  
През четвъртото тримесечие на 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 471.8 хил. 
български граждани са направили туристически пътувания, съобщи Националният статистически институт (НСИ). 
Преобладаващата част от тях - 95.4 на сто, са пътували само в страната, 3.9 на сто - само в чужбина, а 0.7 на сто са пътували 
както в страната, така и в чужбина. Общият брой на пътувалите на възраст 15 и повече навършени години е с 63.8 на сто 
по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., като срив се наблюдава както в броя на пътувалипте в страната - 
с 57.4 на сто, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 91.7 на сто. При броя на пътувалите както в страната, така и в чужбина 
спадът е с 86.5 на сто. 
През четвъртото тримесечие на 2020 г. най-много са пътували българите на възраст 25-44 години - 208.2 хил., или 44.1 на 
сто от всички пътували. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-
висок е при хората на възраст 65 и повече години - 97.3 на сто от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в 
чужбина делът на пътувалите на възраст 45-64 години е най-голям - 6.2 на сто от пътувалите в съответната възрастова група. 
По-голямата част от туристическите пътувания на хората на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел 
"посещение на близки" - 48.3 на сто, докато в чужбина най-много са били тези с цел "почивка и екскурзия" - 42.7 на сто от 
всички направени пътувания. 
През четвъртото тримесечие на 2020 г. като самостоятелни са били регистрирани 614.1 хил., или 94.2 на сто от общия брой 
лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 95.4 на сто, а на тези в 
чужбина - 59.5 на сто. 
В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 38.4 на сто, докато в 
чужбина са разходите за транспорт - 33.1 на сто. 
През четвъртото тримесечие на 2020 г. средният разход при пътуване с лична цел на един човек на възраст 15 и повече 
навършени години е 162.67 лв. в страната и 554.33 лв. в чужбина. Разходите на един човек за професионално пътуване са 
средно 196.88 лв. в страната и 1 040.74 лв. в чужбина. 
 
√ В 41 университета ще се влиза с оценки от матурите тази година  
Оценките от държавните зрелостни изпити по български език и литература, математика, история и цивилизации, география 
и икономика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, чужд език и по някои от останалите 
предмети ще могат да се използват за вход в 41 висши училища за учебната 2021-2022 година. Това съобщават от 
пресцентъра на Министерството на образованието и науката. 
В университети, които предлагат обучение по повече професионални направления, с оценката по български език и 
литература може да се кандидатства за над 20 специалности. Такива са Софийският университет „Св. Климент Охридски”, 
Великотърновският университет „Св.св. Кирил и Методий”, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски”, Русенският 
университет „Ангел Кънчев”, Тракийският университет в Стара Загора, Шуменският университет „Епископ Константин 
Преславски” и Югозападният университет „Неофит Рилски” в Благоевград. 
Оценките от зрелостни изпити важат за всички специалности в УНСС. В Стопанската академия „Димитър А. Ценов” в Свищов 
с резултати от всички матури отново ще може да се кандидатства за всички специалности на академията. В Химико-
технологичния и металургичен университет в София зрелостниците ще могат да кандидатстват за 25 различни 
специалности с резултатите от изпитите по химия и опазване на околната среда, математика, физика и астрономия, 
български език и литература. 
Техническите университети във Варна, Габрово и в София също ще приемат студенти с оценките от матурите по български 
език и литература, по математика и по физика и астрономия в повечето си специалности. 
В Националната музикална академия в София от тази година ще се приема с държавен зрелостен изпит или с изпит по 
теория и практика на професията за квалификация в училищата по изкуства за определени специалности. В Академията за 
музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив също има специалности, в които ще може да се кандидатства с 
оценка от държавните изпити по професия. 
В Националната спортна академия (НСА) ще приемат с оценка от държавните зрелостни изпити в специалностите „Спорт”, 
„Физическо възпитание” и „Кинезитерапия”. С матура ще се влиза и в Академията на МВР, за някои специалности, по които 
обучението е задочно. 
Няма да може да се кандидатства само с резултатите от държавните зрелостни изпити в останалите 11 от 52 акредитирани 
висши училища. Сред тях са НАТФИЗ, НБУ, НХА, Военната академия „Георги С. Раковски”, както и по военните специалности 
във военните училища във Велико Търново и Долна Митрополия. Същата е ситуацията и с медицинските университети. 
Частично оценките от държавните зрелостни изпити по биология ще се използват при формиране на състезателния бал 
при специалностите „Здравен мениджмънт”, „Логопедия” и „Медицински оптик” в Медицинския университет (МУ) във 
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Варна. В МУ в Плевен в балообразуването с определен коефициент ще участва оценката по биология от матурата, но не за 
всички специалности. 
Информация за признаването на резултатите от държавните зрелостни изпити за кандидатстудентската кампания за 2021 
г. в акредитираните държавни и частни висши училища е публикувана на страницата на МОН - по висши училища и по 
специалности ТУК.  
Начините на балообразуване за специалностите се предоставят от съответното висше училище, информират от МОН.  
 
√ Слуховете за смъртта на офиса са силно преувеличени  
Напоследък в интернет срещам доста публикации, в които се говори за смъртта на офиса, какъвто го познавахме доскоро. 
Пандемията от коронавирус предизвика мащабна промяна в начина, по който вършим работата си. Все повече хора 
започнаха да работят от вкъщи, използвайки приложения като Zoom, Slack и Microsoft Teams, за да поддържат комуникация 
със своите колеги. Въпреки че за много от нас тази промяна донесе със себе си по-дълго работно време, хората обичат 
контрола върху работния график, който им дава хоумофиса. Когато работим от разстояние пестим време и пари, които в 
противен случай отиват за пътуване до офиса, макар че работата от вкъщи води до размиване на границите между 
професионалния и личния живот. И двата подхода в работата имат плюсове и минуси. 
Тук е момента да кажа, че според мен слуховете за смъртта на офиса са силно преувеличени по няколко причини, като 
всяка една от тях произхожда от човешката нужда за свързаност и социализация. Миналата пролет голям брой директори 
от Силициевата долина направиха публични изказвания, в които изразиха мнението, че вече не виждат нужда от 
събиранията на служители на едно работно място. „Работим толкова добре от вкъщи, че може никога да не се върнем в 
офиса.“ 
Те обаче не осъзнават, че причината да могат да преминат на 100-процентов режим на работа от вкъщи се крие в годините 
на изграждане на фирмена култура, която насърчава създаването на силни връзки между служителите. 
Почти година след масовото напускане на офисите, започва да се наблюдава рязък спад на свързаността между 
работниците. Според проучване на Gallup, хората, която работят от вкъщи, са със 7% по-малко склонни да виждат връзката 
между собствената си работа и мисията на компанията. Гледането на шест лица на компютърен монитор е по-малко 
спонтанно и човешко, отколкото работата с хора във физическа, а не дигитална стая. 
В отговор на това лидерите засилват усилията си за акцентиране върху човещината в ежедневната работа, поставяйки 
фокус върху моменти, в които служителите надминават очакванията, за да помогнат на своите клиенти, да подобрят даден 
продукт или да споделят нови идеи. Те напомнят постоянно на служителите си, че живеем в трудно време и че е важно да 
се грижат за себе си и за своите колеги. 
В скорошно виртуално събитие, организирано то в. „Вашингтон пост“, професорът от  бизнес училището Уортън към 
Университета на Пенсилвания Адам Грант, коментира, че „работата във виртуалната сред носи ползи за 
производителността, но представлява голям риск за сътрудничеството и фирмената култура“. С бъдещето връщане на 
хората към офисите, има ли начин да максимизираме позите и да сведем до минимум рисковете, произтичащи от новите 
условия на работа. 
Новото работно място ще бъде посветено на взаимодействието 
Говорейки по време на същото събитие, д-р Сюзън Лунд, партньор в  McKinsey Global Institute, каза, че според нея 
основният акцент при връщането в офисите ще бъде върху взаимодействието. „Ще ходим в офиси, за да се срещаме с 
други хора, да водим брейнсторминг сесии и да мислим за иновативни решения. Офисите ще имат повече споделени 
пространства и екипни стаи, като може би ще има своеобразни телефонни кабинки за лични разговори“, коментира тя. 
Архитекти, дизайнери и бизнес лидери предлагат най-различни модели за хибриден начин на работа, комбиниращи най-
добрите аспекти от работата вкъщи с предимствата на сътрудничеството лице в лице. Ако има едно сигурно нещо, то е че 
няма да има липса на варианти. Въпросът е как да се възползваме от тази уникална възможност, която се случва веднъж в 
живота? 
Преход към по-човешко работно място 
Скорошно проучване на BCG относно работата от разстояние установява, че „служителите, които са доволни от нивото си 
на социална свързаност, са могат да поддържат по-добре висока продуктивност и дори да я повишават, когато става въпрос 
за съвместните задачи“. С други думи, добрата работа в екип изисква силни човешки връзки. Това е и ключът към 
преосмислянето на офиса. 
Връщането в офиса може да вдъхне нов живот на фирмената култура 
Всеки аспект на хибридния модел на работа може да помогне за укрепването на връзки между хората, превръщайки в 
едно цяло работата от офиса и от вкъщи, на пълен работен ден и на непълно работно време. За начало помислете за това 
как всеки един от следните фактори може да заздрави отношенията между служителите: 
Физическо място: Променете дизайна на работните бюра, на споделените офиси и на конферентните зали. Включете 
служителите си в процеса на редизайн. 
Технология: Създайте ново партньорство между мениджърите, служителите от отдел човешките ресурси и техническите 
екипи, за да могат новите технологии да бъдат използвани както в услуга на продуктивността, така и на самите хора. 
Култура: Отпразнувайте чисто човешките качества, които помогнаха на всички ни да преминем през тези трудни времена. 
Да, добрите резултати трябва да бъдат отбелязвани, но сега е по-важно да говорим за нещата, които ни свързват – 
добротата, отдадеността, почтеността, устойчивостта, сътрудничеството, смелостта и дори любовта. Осигурете на всички 
хора в организацията нужните инструменти, за да могат да благодарността, която изпитват един към друг, и да издигнат 
фирмената култура до нова висота. 

https://www.mon.bg/bg/111
https://www.manager.bg/tehniki-za-uspeh/trayna-balans-ili-integraciya-kak-da-postignem-harmoniya-mezhdu-lichniya-i
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В момента има твърде много неизвестни, както в здравен, така и в икономически план, за да може да се каже с точност 
кога ще се върнем на работните си места, но ползите от човешките взаимоотношения, които могат да бъдат развити в 
пълния си спектър само на живо, са толкова дълбоки и значими, че завръщането в офисите под някаква нова и по-
креативна форма, е неизбежно. 
 
√ Бизнес нагласите в Германия се връщат към оптимизъм и доверие  
През февруари германските бизнес нагласи отскочиха от 6-месечното януарско дъно благодарение на силно представяне 
на индустриалния сектор въпреки локдауна, показват резултатите от последно бизнес проучване на икономическия 
институт Ifo. Индексът на института Ifo, базиран на месечно проучване сред около 9 хиляди компании и определящ нивото 
на бизнес климата в Германия, се повиши през февруари до 92,4 пункта, достигайки най-високо ниво от октомври 2020 г., 
след като през януари удари 6-месечно дъно от 90,3 пункта (възходяща ревизия от 90,1 пункта). Осреднените прогнози на 
финансовите пазари бяха за доста по-скромно подобрение на индекса към 90,5 пункта, предава БНР.  
Трябва да се има предвид, че при първия противоепидемичен локдаун в страната през април 2020 г. Ifo индексът се срина 
до 74,3 пункта, отбелязвайки рекорден месечен спад и най-ниско ниво от Обединението на Германия през 1990 г. 
Индексът, измерващ текущите бизнес условия, нарасна през февруари до 91,1 пункта от 89,2 пункта медец по-рано, докато 
индексът на Ifo института за бъдещите бизнес очаквания през следващите шест месеца скочи до 94,2 пункта от 91,5 пункта. 
"Въпреки настоящия локдаун германската икономика е стабилна благодарение най-вече на силната индустриална 
икономика и на ваксинационния оптимизъм", коментира последното проучване президентът на Ifo Клеменс Фюест. 
В производството Ifo индексът скочи до най-високата си стойност от ноември 2018 г. на ниво от 16,1 пункта спрямо 9,1 
пункта през януари в резултат на подобряване на оценките на текущата ситуация и на по-големия оптимизъм на 
компаниите за следващите месеци. Индексът на бизнес климата се повиши във всички основни отрасли на индустрията. 
Слабо повишение през февруари отбеляза и индексът на бизнес климата в сектора на услугите (до -2,2 от -4,4 пункта), като 
доставчиците на услуги бяха по-доволни от настоящото си положение. Ситуацията обаче остава трудна в хотелиерския 
бизнес, но в същото време туристическата индустрия започна за пръв път да проявява предпазлив оптимизъм по 
отношение на предстоящия ваканционен сезон. 
В търговията индексът на бизнес климата се повиши малко до -14,6 пункта след спада през миналия месец до -17,2 пункта. 
Очакванията са все още песимистични, но не в същата степен като през миналия месец. За разлика от това оценките на 
компаниите за сегашното им положение са по-лоши, тъй като продажбите спаднаха рязко в резултат на съществуващия 
локдаун. 
Подобрение отбеляза и бизнес климатът в строителството (до -3,6 от -4,9 пункта). Строителните компании обаче оцениха 
сегашното си положение като малко по-лошо спрямо януари, преди всичко поради необичайно студеното време. 
 
√ Дълговото предизвикателство пред Еврозоната 
Докато Еврозоната започва бавно да излиза от дълбините на пандемичната рецесия, Европейската централна банка е 
изправена пред предизвикателството да постигне баланс между подкрепата за задлъжнелите правителства и запазването 
на кредиторите на своя страна, пише Ройтерс. 
Насърчени от мащабната програма за купуване на облигации на ЕЦБ и свръх ниски лихвени проценти, националните 
правителства поеха куп нови заеми, за да овладеят икономическите щети от пандемията. В резултат на това 
съотношението на държавния дълг към брутният вътрешен продукт(БВП) в Еврозоната достигна 102%. 
Тъй като икономическото възстановяване в Еврозоната изостава от това в Съединените щати или Азия, страните от региона 
на единната валута няма в скоро време да се спасят от дълга чрез бърз растеж или скок на цените. 
Въпреки това управителят на германската централна банка (Бундесбанк) Йенс Вайдман даде ясно да се разбере, че очаква 
паричната политика на ЕЦБ да се нормализира при възстановяване на инфлацията. 
Това означава, че президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард и нейните колеги ще трябва да постигнат 
труден баланс между осигуряване на лесни кредити за задлъжнелите кредитополучатели като Италия без същевременно 
с това да загубят подкрепата на страните кредитори. 
„Смятам, че ЕЦБ е в капан“, коментира Фридрих Хейнеман от института за икономически изследвания ZEW. 
„Някои силно задлъжнели страни не могат да се справят с натоварването сами. Големият проблем в случая е италианският 
дълг“, коментира той, като добави, че коефициентът на дълга на Италия спрямо БВП е достигнал 154%. 
В интервю за Ройтерс от миналата година, главният икономист на Европейската централна банка Филип Лейн отхвърля 
идеята, че възможностите за промяна в политиката на финансовата институция са ограничени. Той заяви, че е уверен, че 
банката може да прекрати програмата си за купуване на облигации, когато инфлация го позволи. 
Малко вероятно е обаче това да се случи скоро. 
Японският подход 
ЕЦБ купува държавни облигации от шест години в опит да генерира достатъчно активност, за да постигне целта си за 
инфлация от малко под 2%. Към този момент обаче няма сигнали за стабилно завръщане на по-високите нива на инфлация 
на континента. 
Това се дължи както на последиците от пандемията, която унищожи милиони работни места, така и на структурни фактори, 
които ограничават ръста на цените, включително застаряващото население, технологичния прогрес и 
конкурентоспособността на световните продуктови пазари. 
Дори инфлацията да достигне 2%, Лагард може да застане на позицията, че ЕЦБ може да позволи на инфлацията да 
напредне още повече, имайки предвид факта, че през последното десетилетие тя бе далеч под целевата стойност. 
Този аргумент, заимстван от Федералният резерв на САЩ, е част от текущият анализ на политиката на ЕЦБ. 

https://www.reuters.com/article/ecb-debt/ecb-faces-tricky-balancing-act-after-pandemic-debt-surge-idUSL8N2KO509
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Той може да даде на Лагард оправдание да остави лихвите ниски и дори да продължи програмата за изкупване на 
облигации, следвайки примера на Японската централна банка. 
„Това е японският начин за справяне с проблема.“, казва Филип Ворндран, стратег в компанията за управление на фондове 
Flossbach von Storch. „Една държава може да поддържа нулева лихва вечно, стига хората да не загубят доверие в парите“, 
добавя той. 
Изкупуване на облигации 
Досега ЕЦБ е закупила държавен дълг на стойност 3 трлн. евро, като финансовата институция е поела ангажимента да 
продължи да продължи тази си дейност, докато на приключи кризата с коронавируса. 
Засега Лагард не е изправена пред проблеми от типа на тези, с които трябваше да се справи нейният предшественик, и по-
конкретно продължителният съдебен спор с германски скептици относно законността на покупките на облигации, който 
бе разрешен миналия май. 
Европейският съюз най-накрая постигна напредък във фискалната политика, след като договори емитирането на общ дълг, 
с който да бъде финансиран възстановителния фонд в размер на 750 млрд. евро. Това дава възможност на ЕЦБ да купува 
повече облигации и намалява натиска върху някои от по-слабите в икономически аспект членове на блока. 
По-рано бившият финансов министър на Италия Роберто Гуалтиери се ангажира с връщането на коефициентът на дълга на 
Италия спрямо БВП на нивата от миналата година до 2030 г. Назначаването на бившият управител на ЕЦБ Марио Драги за 
премиер на Италия също дава надежда на инвеститорите, че южната страна ще предприеме нужните реформи, за да 
стимулира растежа си. 
Все още е рано да се каже дали нарастващата планина от дългове в Еврозоната ще се превърне в тема на дискусия по 
време на предстоящите през септември парламентарни избори в Германия, но засега източници от управляващия 
Християндемократически съюз казват, че няма да засягат политиката на ЕЦБ. 
Кристин Лагард обаче трябва да свърши още доста работа, за да може да убеди всички в правотата на политиката на ЕЦБ. 
Освен Вайдман и другите ястреби от Управителния съвет на ЕЦБ, ниските лихви дразнят и спестовниците, които страдат от 
ниска възвращаемост на инвестициите с фиксиран доход и скок на цените на имотите. 
По ирония на съдбата, завишените цени на активите правят затягането на политиката на ЕЦБ още по-трудно, тъй като то би 
предизвикало сериозно сътресение на пазарите. 
Този фактор и негласната необходимост да бъдат подкрепяни правителствата в справянето с дълговете, известна като 
„фискална доминация“, означава, че ЕЦБ няма друг избор, освен да държи паричните кранчета отворени в обозримото 
бъдеще. 
 
√ Външните министри на ЕС се съгласиха за още санкции над Русия  
Външните министри от страните членки на Европейския съюз се съгласиха да наложат санкции на четирима висши руски 
държавни служители в отговор на постановената по-рано присъда от близо 3 години затвор за опозиционера Алексей 
Навални, съобщиха за „Ройтерс“ дипломати, запознати със случая. 
По време на срещата в Брюксел не бяха споменати конкретни имена, но става дума за ръководителя на Следствения 
комитет на Русия, директора на затворите, директора на Националната гвардия и главния прокурор. 
Хората в списъка със санкционираните ще се сблъскат със замразяване на активи и забрани за влизане на територията на 
страни от блока. Мерките вероятно ще влязат в сила следващия месец. Това е първият път, в който Брюксел ще използва 
своя наскоро обособен режим, наподобяващ на Закона „Магнитски“, който се прилага в САЩ, пише „Евронюз“. 
По-рано днес Върховният представител на ЕС Жозеп Борел заяви, че трябва да се предприемат „обединени и решителни“ 
действия по отношение на присъдата на Навални, предаде „Гардиън“. 
Опозиционният лидер се завърна обратно в Русия в средата на януари, след като прекара няколко месеца в Германия, 
където се възстановяваше след отравяне с невро-паралитичния агент „Новичок“. 
При пристигането си той бе задържан за 30 дена, а по-късно – осъден на 2 години и 8 месеца затвор заради нарушаване 
на условна присъда по дело от 2014 година. По-късно срокът на лишаване от свобода бе намален с месец и половина – 
времето, което Навални прекара в предварителния арест. Освен това критикът на Кремъл бе признат за виновен и по дело 
за клевета на ветеран от Великата отечествена война. Съдът му наложи глоба от 11 480 долара. 
Решението за санкциите бе широко очаквано след катастрофалното посещение на Москва от Жозеп Борел, по време на 
което Русия експулсира трима европейски дипломати заради предполагаемо присъствие на демонстрации в подкрепа на 
Навални, припомня „Политико“. 
Междувременно Леонид Волков, ръководител на кабинета на опозиционера, както и Иван Жданов, директор на 
Антикорупционната фондация, обясниха пред репортери в Брюксел, че срещата е „ползотворна“ и подчертаха разликата 
между личните и икономическите санкции, пише Euractiv. 
 
√ Турция ще изгражда подводна инсталация за добив на газ в Черно море  
Турция ще инвестира 780 милиона турски лири (около 111 милиона долара), за да изгради подводна инсталация за добив 
на газ и 155-километров тръбопровод до ново газопреработвателно съоръжение в град Фильос, окръг Зонгулдак, на 
западния черноморски бряг на Турция, съобщава БТА, като се позовава на в. "Хюриет дейли нюз". Публикацията там е по 
доклад за оценка на влиянието върху околната среда на проекта.  
Първият национален сондажен кораб на Турция - "Фатих", откри 405 милиарда кубически метра природен газ миналата 
година, което е най-голямата находка в историята на страната и най-голямото офшорно находище през 2020 г. в цял свят. 
Находището Туна-1 (или Сакаря) се намира на около 170 километра от брега на Зонгулдак.  
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Първата част от този проект предвижда изграждането на подводна инсталация за добив на газ в изключителната 
икономическа зона на Турция в Черно море. Вторият етап включва построяването на подводен газопровод на 2,2 
километра под морското равнище, който ще осъществява връзката с третия компонент - газопреработвателно съоръжение, 
намиращо се в град Фильос.  
Очаква се около 2000 души да бъдат наети на работа в рамките на проекта за отвеждане на газа от находището Сакаря до 
континенталната част на страната.  
В първата фаза на проекта, започваща от първото тримесечие на 2023 г., се предвижда да бъдат произвеждани общо 10 
милиона кубически метра природен газ на ден от между 6 и 10 кладенеца в находището Сакаря. Това количество ще бъде 
транспортирано през газопровода до Фильос, където ще бъде преработвано, за да се осигури налягане, отговарящо на 
изискванията на турската енергийна компания БОТАШ, която на свой ред ще го доставя до крайните 
потребители. Инсталацията във Фильос ще преработва около 3,5 милиарда кубически метра газ от Сакаря годишно, за да 
помогне за осигуряването на годишното потребление от 50 милиарда кубически метра газ на Турция.  
Във втората фаза дневното производство от между 30 и 40 кладенеца ще достигне 40 милиона кубически метра газ от 2023 
г., а от 2028 г. се очаква продукцията да нарасне до почти 15 милиарда кубически метра годишно.  
В момента Турция покрива почти изцяло газовите си нужди чрез внос от Русия, Азербайджан, Иран или чрез втечнен 
природен газ, напомня "Хюриет дейли нюз". 
 
√ Израелска компания създаде дрон за бране на плодове  
Все по-трудно става за земеделците да откриват берачи на реколтата си. Ограниченията за пътуване, въведени заради 
COVID-19, допълнително затрудниха сезонните работници и някои фермери се обръщат към дроновете с изкуствен 
интелект, пише Дъглас Брум за Световния икономически форум. 
Миналата година правителствата в цяла Европа призоваха тези, които са загубили работата си заради пандемията, да 
помогнат за реколтата в страната си. Испания и Италия дори предложиха да разрешат на нелегалните мигранти да работят 
като берачи. 
Сега израелската компания Tevel Aerobotics Technologies е изобретила летящ автономен робот (FAR), който използва 
изкуствен интелект, за да идентифицира и събира плодове. 
Бране на най-доброто 
Машината може да работи 24 часа на ден и да събира само зрели плодове. Тази иновация е пряк отговор на недостига на 
работна ръка. „Плодовете се оставят да изгният в овощната градина или се продават на част от върховат си стойност, докато 
фермерите губят милиарди долари всяка година“, казват от компанията. 
Роботът използва алгоритми, за да локализира дърветата, да намери плодовете сред листата и да класифицира размера и 
зрелостта им. След това изработва най-добрия начин да се доближи до плода и да остане стабилен, докато бере 
плодовете. Дроновете са в състояние да берат, бе да си пречат един на друг. 
Работа, която малко хора искат 
Над 800 млн. тона плодове се произвеждат в глобален мащаб всяка година, формирайки пазар на стойност над половин 
трилион щатски долара. 
„Трябва ни голям брой надеждни берачи и трябва да плащаме заплати, да организираме визи, настаняване, храна, 
здравеопазване и транспорт“, разказва Джон Уайт, главен изпълнителен директор на Marom Orchards, една от първите 
ферми за плодове, решили да използват новия робот за бране. 
От Tevel посочват, че тяхното устройство с изкуствен интелект е създадено да допълва работата на берачите, а не изцяло 
да ги заменя. От компанията твърдят, че до 2050 г. ще има недостиг на 5 млн. берачи. 
 
√ Нов доклад на ООН предупреждава за три кризи, водещи до разруха на планетата ни  
Нов доклад на ООН предупреждава за три взаимосвързани кризи, водещи до разруха на нашата планета - климатичните 
промени, загуба на биоразнообразие и замърсяване на околната среда, предаде Асошиейтед прес. 
Според доклада човечеството прави от Земята място, в което все по-трудно се живее. Светът трябва да предприеме спешни 
мерки и да проведе дълбоки промени в обществото, в икономиката и във всекидневния живот, за да спре разрухата. 
За разлика от други доклади на ООН, които се съсредоточаваха само върху една главна тема и избягваха да дават съвети 
на световните лидери какви действия да предприемат, при този, публикуван в четвъртък, съществува голяма разлика. В 
него са разгледани три взаимосвързани кризи на околната среда и се посочва какво точно трябва да се промени. Тези 
насоки съветват какво трябва да предприемат правителствата в данъчната си система, как държавите да отчитат брутния 
си вътрешен продукт, как те да добиват енергия. Акцентира се върху това как хората се придвижват, как се занимават с 
риболов и фермерство, както и с какво се хранят. 
"Без помощта на природата, ние няма да процъфтим, дори няма да оживеем. Прекалено дълго време обявихме 
безсмислена и самоубийствена война на природата. В резултат на това възникнаха три взаимосвързани кризи", заяви 
генералният секретар на ООН Антониу Гутериш. 
Заглавието на 168-страничния доклад на ООН е показателен в това отношение "Да сключим мир с природата". 
"Нашите деца и техните деца ще наследят свят на екстремни метеорологични явления, на покачване на нивото на 
океаните, на драстична загуба на растения и животни, хранителна и водна нестабилност и нарастваща заплаха от бъдещи 
пандемии", пише главният автор на доклада сър Робът Уотсън. В миналото под негово ръководство се изготвяха докладите 
на ООН за климатичните промени и за загубата на биоразнообразие. 
В доклада се публикува плетеница от стряскащи статистики. Земята е напътя да добави допълнително затопляне на 
климата от 1,9 градуса, далеч повече от целите, договорени в Парижкото споразумение. Всяка година 9 милиона души 
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умират заради замърсяването на околната среда.Около 1милион от съществуващите 8 милиона видове растения и 
животни са застрашени от изчезване.  
Около 400 милиона тона тежки метали, токсични продукти и други промишлени отпадъци, са изхвърляни във водите на 
света всяка година. Над 3 милиарда души са засегнати от изтощаването на почвите, и само 15 процента от земната суша 
остава незасегната. Около 60 процента от рибните запаси са подложени на свръхулов. Съществуват над 400 водни зони, 
лишени от кислород, определени като "мъртви зони" а замърсяването с пластмаси се е увеличило десетократно от 1980 
година. 
Според документа всички тези неблагоприятни фактори ще се стоварят върху нас самите. Проблемите на планетата са 
толкова взаимосвързани, че са необходими общи координирани усилия, за да бъдат решени. Сега не е време за 
еднопосочно мислене и замитане на проблемите. 
Докладът настоява за прекратяване използването на изкопаеми горива и отпускането на 5 трилиона долара субсидии за 
тази цел. Препоръчва се правителствата да вземат предвид и природата, като я добавят към брутния си вътрешен продукт 
при оценката на икономиките си. Хората и държавите трябва да се настроят от промяна на природата към промяна на 
социалната и икономическата тъкан на обществото, за да оцелеят. 
 
√ "Галъп интернешънъл": САЩ и Китай остават суперсили в следващото десетилетие  
САЩ и Китай, които са най-големите суперсили сега и се очаква да продължат да бъдат такива през следващото 
десетилетие, са смятани всъщност по света и за значителни дестабилизиращи фактори в глобален мащаб. Европейският 
съюз се приема като най-стабилизиращият фактор, но се очаква скоро да стане част от световните суперсили. Това са част 
от заключенията и хипотезите от новият глобален сондаж на световната Асоциация „Галъп интернешънъл“ относно 
възприятията за световните суперсили и техните политики. Изследването е проведено в 45 държави по света сред повече 
от 42 000 пълнолетни граждани и е представително за около 2/3 от световното население. 
Скорошни очаквани изненади в полюсите на световната политическа карта? По-скоро не.  
И след десетилетие Китай и САЩ ще запазят своите позиции като водещи световни сили – според мнозинството от 
световното население, участвало в изследването. Русия също е приемана като световна суперсила що се отнася до 
близкото бъдеще, но не с такава увереност. Европейският съюз по-скоро няма да играе централна роля в международните 
отношения – поне не като суперсила – според очакванията на хората. Същото се отнася и за Обединеното кралство. Индия 
и Япония също не са приемани като бъдещи световни суперсили, сочат данните на проучването. 
През последните години политическото влияние на Китай печели все по-голямо внимание в световен мащаб. Търговското 
напрежение между Китай и САЩ от последните няколко години потвърди мястото на Китай като лидер на политическата 
карта. Най-вероятно това е и причината, поради която хората сега са най-сигурни относно позицията на Китай като 
суперсила през 2030 г. Повече от три четвърти от запитаните в западните държави от ЕС и над две трети от тези в Латинска 
Америка споделят това мнение. 
Хората в Индия изглеждат най-склонни да отхвърлят възможността Китай да бъде суперсила през 2030 г. Почти половината 
от респондентите там смятат, че Китай няма да е сред световните властови лидери. Сред регионите и големите нации 
Индия е също така и единственото място, където делът на несъгласните, че Китай, ще е суперсила е по-голям от дела на 
съгласните. Но това по-скоро отразява нивото на враждебност, а не рационални възгледи, отчитат социолозите. 
Въздържани по този въпрос изглеждат и хората в Азия като цяло, а също и в Русия – с около една трета негативни отговори. 
И на двете места, все пак, мнозинството клони към съгласие с твърдението, че Китай ще е сред суперсилите (макар в Русия 
да не са толкова силно убедени). 
56% от хората в световен мащаб смятат, че през 2030 г. САЩ ще продължават да бъдат световна суперсила. Хората в 
Близкия Изток, Източна Азия и в САЩ (очаквано) изглеждат най-уверени в тази перспектива. Респондентите в Русия, Африка 
и Западна Азия, от друга страна, са най-склонни да не се съгласят, че САЩ ще бъдат суперсила след 10 години. 
Двама от всеки петима респонденти в световен мащаб смятат, че Русия ще бъде сред световните суперсили в близкото 
бъдеще. Повече от една трета от анкитераните обаче не се съгласни с това твърдение.  
Хората в Латинска Америка, Близкия Изток и европейските държави, които не са част от ЕС, са по-склонни да вярват в 
главната роля на Русия в международните отношения. Самите руснаци обаче не са толкова убедени в това, тъй като една 
трета от тях очаква страната им да е сред главните актьори на световната карта, а 41% са скептични. Сред регионите и 
големите страни, най-малко уверени в утрешното превъзходство на Русия се оказват именно руснаците, а също и хората в 
Азия. 
Япония ще бъде суперсила през 2030 г. според една трета на световното население. Почти половината от запитаните обаче 
не се съгласяват. Останалите не могат да преценят. Най-големите дялове на съгласие са регистрирани в Латинска Америка 
и Близкия Изток. Най-склонни да не се съгласят са хората в Европа, Русия и Азия. 
В най-малка степен приемана за суперсила в близкото бъдеще е Индия. 16% от респондентите в световен мащаб казват, 
че след 10 години страната ще бъде значителен международен фактор. Две трети споделят обратното мнение. Самите 
граждани на Индия обаче са силно убедени, че страната им ще бъде суперсила през 2030 г. – 79% смятат така. 
Мнозинството от хората по света не очаква Обединеното кралство да е суперсила до края на текущото десетилетие. Това 
мнение е изразено от повече от половината от запитаните респонденти. Една четвърт е по-склонна да приеме, че 
Обединеното кралство ще бъде сред суперсилите. Останалите не могат да преценят. 
Регионалният анализ показва, че гражданите на Европа са сред най-скептичните по отношение на международната роля 
на Обединеното кралство след 10 години. Хората в Близкия Изток, например, са по-склонни да отдадат по-голяма важност 
на международното значение на Обединеното кралство. Делът на скептиците обаче е най-висок дори и там. 
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Според най-значимия дял от хората по света Европейският съюз също няма да бъде сред световните суперсили. Една трета 
все пак вярва в обратното. По-оптимистични по отношение важността на ЕС на международно нива са хората в Близкия 
Изток и Латинска Америка. По-скептични изглеждат самите европейци, особено гражданите на западните държави от ЕС.  
 

 
 
Световните суперсили всъщност дестабилизират света. Второстепенните международни фактори са разглеждани като по-
скоро стабилизиращи, сочат още данните от проучването. Според мнозинството от респондентите по света, САЩ ще 
продължат да бъдат световна суперсила, но в същото време Щатите са приемани като най-дестабилизиращата сила. 
Повече от половината от запитаните смятат така. Една трета споделя обратното мнение. Останалите не могат да отговорят. 
Хората в Близкия Изток и Русия разглеждат политиките на САЩ като предимно дестабилизиращи. Гражданите на Европа 
(особено тези от западната част на ЕС), Западна Азия и Латинска Америка също. Политиките на Щатите се приемат за 
стабилизиращи най-вече в Индия и (не толкова изразено) в Източна Азия. 
Нагласите към политиките на САЩ остават непроменени през последните няколко години – през 2018 и 2019 г. дяловете, 
на тези, които приемат Щатите за стабилизиращ фактор на международната сцена (28% през 2018 г. и 31% през 2019 г.) и 
дестабилизиращ (56% през 2018 г. и 54% през 2019 г.) са на практика същите като тези през настоящата вълна на 
изследване. 
Новата администрация в САЩ може да донесе промяна в глобалната картина. Следващите вълни на изследване ще 
потвърдят или отхвърлят тази хипотеза, отчитат от социологическата агенция.  
Повечето хора по света смятат, че политиките на Русия също са дестабилизиращи. Структурата на позитивните и 
негативните отговори е близка до регистрираното за САЩ. Около половината от отговорите описват Русия като 
дестабилизираща световна сила. Една трета е на противоположното мнение, а една пета от запитаните не може да даде 
конкретен отговор. Индия е сред големите нации и региони в световен мащаб, където хората са в най-голяма степен 
уверени в стабилизиращата роля на Русия. Гражданите на Русия също приемат политиките на държавата си като по-скоро 
стабилизиращи, макар и с по-малко увереност. 
Като цяло, възприятията по отношение на Китай в световен мащаб са идентични с тези за САЩ и Русия. Около половината 
от участвалите в изследването оценяват политиките на страната като по-скоро дестабилизиращи, една трета вижда Китай 
като по-скоро стабилизиращ фактор в международен мащаб, а една пета са затрудняващите се да отговорят. Все пак, 
изглежда, че известно притеснение по отношение на политиките на Китай показва признаци на потенциален растеж – това 
ще бъде проверено при следващите вълни на изследване. 
Политиките на Китай са приемани като по-скоро стабилизиращи в Западна Азия и Африка. Най-уверени в 
противоположното мнение са жителите на Европейският съюз, Близкия Изток, а също и Индия и Източна Азия. 
Макар че не се очаква да запази позицията си като световна суперсила през следващите десет години, Европейският 
съюз към момента е единствената световна суперсила, чиито политики са оценени като по-скоро стабилизиращи – най-
високият дял от отговорите в световен мащаб е в полза на това мнение. Двама от всеки петима запитани смятат, че Съюзът 
стабилизира света, една трета твърдят, че политиките му са дестабилизиращи, а една четвърт не може да даде конкретен 
отговор. 
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В глобален мащаб най-вече европейците приемат Съюза за стабилизираща сила, но също и жителите на Латинска Америка 
и Източна Азия. Според значителен дял от гражданите в Близкия Изток и Русия обаче, ЕС е по-скоро дестабилизираща 
суперсила. 
Така изглежда, че към момента няма световна суперсила, която да е приемана за стабилизираща от силно мнозинство от 
световното население, сочат още данните на „Галъп интернешънъл“. 
 

 
 

 
 
Силните полюси според българите – на изток от нас. Стабилността обаче идва от ЕС. 
Резултатите от изследването в България също отреждат водеща роля в световната политика на САЩ, Китай и Русия. 
Съществени разминавания между възприятията у нас и обобщените нагласи в света има по отношение подредбата на 
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трите световни сили. Руската федерация се приема като лидер от обществото у нас. Китай и САЩ също ще са сред 
световните суперсили през 2030 г., според мнозинството у нас, но заемат хипотетичните „втора“ и „трета“ позиция според 
общественото мнение. Българите не очакват Европейският съюз да основен фактор в международната политика след 10 
години, но приемат Съюза в най-голяма степен за стабилизатор на международната политическа сцена. Индия и Япония 
са по-скоро далеч от общественото внимание у нас. Обединеното кралство губи своето значение като световен фактор 
според българите.  
Кои ще са суперсилите след десетина години? По отношение на САЩ, 46% от българите смятат, че тази страна ще бъде 
суперсила и след десетилетие. 23% са скептични, а една трета не могат да преценят. 
По отношение на Китай структурата на отговорите у нас е сходна – макар, че изглежда, че очакването Китай да е суперсила 
след десетина години е малко по-сигурно – една втора смятат така; малко под една пета по-скоро не вярват. Отново една 
трета не могат да преценят. 
Нашето общество е най-убедено в първостепенната роля на Русия в световната политика, що се отнася до близкото 
бъдеще. 58% са уверени в нея. Скептиците са 14% от всички запитани у нас. И по този въпрос колебаещите се са близо една 
трета. Подобна структура на нагласите отдавна не е изненада за България. 
27% у нас смятат, че Япония ще бъде сред световните суперсили в края на десетилетието. Една трета са на обратното 
мнение. Значителен е делът на тези, които не могат да преценят – 40% от всички участвали в изследването у нас. Това са и 
най-високите стойности на този отговор, регистриран сред всички участвали държави. 
И у нас, както и по света, обществото не очаква Индия скоро да бъде сред полюсите на световната политика. Повече от 
една втора смятат така. 12% все пак очакват Индия да е суперсила. Една трета у нас не могат да преценят. 
Обединеното кралство също няма да е водещ международен фактор към 2030 г., според мнозинството от българите. 18% 
обаче очакват, че Лондон ще има водеща роля в международната политика. Отново една трета не могат да преценят.  
Що се отнася до нагласите към лидерството на ЕС, изглежда, че у нас мненията са разделени. Най-висок е делът на тези, 
които очакват Съюзът да е суперсила – 39%. По-нисък (но с малко) е делът на тези, които се съмняват във водещата роля 
на ЕС – 32%. 29% пък не могат да преценят.  
 

 
 
Кои са стабилизиращите политики? Според 55% от Българите политиките на САЩ, например, дестабилизират света. 19% 
смятат, че САЩ са по-скоро стабилизиращ фактор. Останалите не могат да преценят. 
Русия, макар и да е приемана като първа световна суперсила у нас, не е считана за стабилизиращ фактор със същата 
убеденост. Макар и да не е така силно изразено, обаче мнозинството у нас смята, че политиките на Русия по-скоро 
стабилизират света (42%). Една четвърт не са съгласни, а една трета не могат да преценят. 
Политиките на Китай по-скоро още е чужд на българите. Близо половината от запитаните у нас (45%) не могат да преценят 
дали политиките на световната суперсила стабилизират или дестабилизират света. Отговорилите „не мога да преценя“ у 
нас са и най-високият дял сред всички изследвани държави по света. Все пак, обществото ни, както и по-голямата част от 
световното население, клони към опцията „дестабилизира“ (35% у нас отговарят така). Останалите 19% виждат по-скоро 
стабилизиращ потенциал в международните политики на Китай, показват още данните.  
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Макар и да не е напълно уверено в ролята на ЕС като суперсила след 10 години, обществото ни, също като много други 
хора по света, вижда ЕС като най-стабилизиращия фактор в международната политика към момента – 55% от българите 
отговарят така. За 19% политиките на Съюза са дестабилизиращи. 26% не могат да преценят. 
Прави впечатление, че на всички въпроси делът на българите, които не могат да преценят и да дадат конкретен отговор е 
значителен, което говори и за високите нива на незапознатост по тези теми.  
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*Методология: Изследването е част от изследователската програма „В края на годината“ на „Галъп 
интернешънъл“. Тази година в него са участвали общо 42,598 души от 45 страни в целия свят. За всяка държава, в 
периода октомври-декември 2020 г., са интервюирани представителна извадка респонденти по метода „лице в лице“, 
по телефона или онлайн. Статистическата грешка в изследването е в диапазон ±3-5% при доверителен интервал – 
95%. 
Покритие по региони: ЕС общо – включва ЕС Запад и ЕС Изток; ЕС Запад – Австрия, Финландия, Германия, Италия, 
Испания, Обединено кралство; ЕС Изток – България, Чехия, Полша; Европейски държави извън ЕС – Армения, Босна и 
Херцеговина, Грузия, Република Северна Македония, Сърбия, Швейцария, Украйна; Латинска Америка – Аржентина, 
Колумбия, Еквадор, Мексико, Перу; Близък изток – Ирак, Йордания, Палестина; Източна Азия – Хонконг, Индонезия, 
Япония, Филипини, Малайзия, Република Корея, Тайланд; Западна Азия – Афганистан, Азербайджан, Казахстан, 
Киргизстан, Пакистан, Турция; Африка – Нигерия, Гана, Кения, Кот д’Ивоар; САЩ, Индия, Русия и Австралия са показани 
отделно и не са включени в регион.Размер на извадката и метод на регистрация.  
 
√ Цените на петрола се повишиха с над един процент  
Цените на петрола скочиха с повече от 1 долар в ранната търговия във вторник, подкрепени от оптимизма около 
разпространението на ваксините срещу COVID-19 и по-ниското производство на фона на бавното възстановяването на 
доставките в САЩ, след като миналата седмица производството в щата Тексас бе парализирано от безпрецедентно студено 
време, предаде Ройтерс. 
Производителите на шистов петрол в южната част на САЩ може да имат нужда от най-малко две седмици, за да 
рестартират добива на суров петрол от над 2 млн. барела на ден, спрян заради ниските температури, които доведоха до 
прекъсвания на електрозахранването и замръзване на тръби. 
Към 8:45 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 1,08 долара, или 1,66%, до 66,32 долара за барел, докато 
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,86 долара, или 1,39%, до 62,48 долара за барел. 
Междувременно Goldman Sachs Commodities Research повиши прогнозите си за цената на сорта Брент с 10 долара за 
второто и третото тримесечие на 2021 г., отбелязвайки като причина за решението си очакванията за по-ниски запаси и по-
високи разходи за рестартиране на добива. 
Банката от Уолстрийт очаква Брентът да достигне 70 долара за барел през второто тримесечие и 75 долара за барел през 
третото, след като предходната и прогноза бе съответно за 60 и 65 долара за барел. 
От Morgan Stanley очакват цената на Брента да скочи до 70 долара през третото тримесечие на фона на перспективите за 
повишаване на търсенето. 
„Трудно е да не си оптимист за цените на петрола, след като прекъсванията на производството заради студената вълна на 
практика гарантират, че летният пик на търсенето ще изтрие натрупалото се пренасищане на предлагането“, коментира 
Едуард Моя от OANDA. 
 
√ Европейските борси започват седмицата на червено  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха понижения в ранната търговия в понеделник на 
фона на опасенията от ръст на инфлацията, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 2,91 пункта, или 0,7%, до 411,97 пункта. Бенчмаркът е на път да 
запише най-лошото си представяне за този месец. 
Немският показател DAX се понижи със 79,4 пункта, или 0,57%, до 13 913,83 пункта, въпреки скока на доверието в 
германския бизнес. Индексът на института Ifo, проследяващ бизнес климата в Германия, е скочил до 92,4 пункта този месец 
спрямо коригираното равнище от 90,3 пункта през януари. Прогнозите бяха за ръст до 90,5 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 36,76 пункта от стойността си, или 0,55%, достигайки до ниво от 6 
587,26 пункта. Инвеститорите чакат премиерът Борис Джонсън да представи плана си за постепенно отваряне на 
британската икономика. 
Френският измерител CAC 40 се понижи с 33,25 пункта, или 0,58%, до 5 740,3 пункта, след като акциите на производителя 
на автомобилни части Faurecia паднаха с 2,89%. Френската компания отчете спад на продажбите от 17,5% до 14,7 млрд. 
евро за 2020 г. Нетната печалба на фирмата падна с 68%, до 406 млн. евро. 
„Европейските акции в момента се търгуват на доста по-високи цени, като настоящата възходяща траектория на 
облигациите може да създаде допълнителен натиск върху фондовите борси.“, коментира Роланд Калоян, стратег в  SocGen. 
„Въпреки това фондовите пазари, дори при настоящите оценки, могат да се справят с нарастването на доходността по 
американските държавни ценни книжа до 1,5%. Всеки рязък скок на доходността обаче би навредил на фондовите пазар“, 
добави той. 
Фокусът на инвеститорите тази седмица е насочен към днешната реч на управителя на Европейската централна банка 
Кристин Лагард и към полугодишното изслушване на гуверньора на централната банка Джером Пауъл пред Конгреса на 
САЩ във вторник. 
На корпоративния фронт, акциите на Mitchells & Butlers поевтинпха с 1,08%, след като най-големият оператор на пъбове 
във Великобритания отчете спад на продажбите заради локдауна в Обединенто кралство. 
Смесени резултати на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса не намериха единна посока в петък, след като не успяха да задържат 
ранните печалби до края на сесията, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones остана почти без промяна, записвайки минимален ръст от 0,98 пункта до 31 494,32 
пункта. По-рано индексът на сините чипове се бе повишил със 150 пункта. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 
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500 отчете спад от 7,26 пункта, или 0,19%, до 3 906,71 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq 
напредна с 9,11 пункта, или 0,07%, до 13 874,46 пункта. 
За седмицата S&P 500 изтри 0,71% от стойността си, докато Nasdaq загуби 1,57%. Dow успя да се задържи в зелената 
територия, регистрирайки седмичен ръст от 0,11%. 
Цикличните акции се представиха по-добре от останалите, като индустриалният сектор и енергийният сектор напреднаха 
с 1,7% и 1,6%. Акциите на технологичните гиганти Facebook, Amazon, Netflix, and Microsoft поевтиняха съответно с 2,91%, 
2,35%, 1,46% и 1,16%. 
Не всички компании от технологични сектор обаче записаха понижения, като производителите на чипове демонстрираха 
силна устойчивост. Акциите на Applied Materials скочиха с 5,32%, след като компанията даде по-добра от очакваното 
прогноза за второто тримесечие. 
Силното представяне на зависимите от икономическата активност сектори дойде на фона на изказването на финансовия 
министър на САЩ Джанет Йелън, която заяви пред Си Ен Би Си, че са необходими допълнителни стимули въпреки данните, 
които показват, че възстановяването на икономиката вече е в ход. По думите и предложеният от президента Джо Байдън 
пакет от 1,9 трлн. долара може да помогне на САЩ да се върнат към пълна заетост за една година. 
„Смятаме, че е много важно  да имаме голям пакет, който да адресира болката, която бе причинена – 15 млн. американци 
изостават с плащането на наема си, 24 млн. възрастни и 12 млн. деца нямат достатъчно храна, малкият бизнес фалира“, 
коментира Йелън в интервю за медията. 
„Смятам, че цената да не правим достатъчно е много по-голяма от тази да прекалим. Ползите от стимулите ще надхвърлят 
разходите в дългосрочен план“, добави тя. 
Ралито на фондовите пазари обаче се забави през седмицата на фона на опасенията от ръст на инфлацията. Някои 
„Смятам, че тази седмица вся у хората малко страх от инфлацията. Този страх не е особено голям в краткосрочен план, но 
нещата може да се обърнат много бързо“, коментира Джей Джей Кинахан, главен пазарен стратег в TD Ameritrade. 
Йелън обаче не смята, че инфлацията трябва да е най-голямата грижа на пазарите“, 
„Инфлацията е много ниска от повече от десетилетие. Всички знаете, че това е риск, но Федералният резерв разполага с 
инструментите за справяне с него. По-голям риск е пандемията да остави траен белег върху живота и препитанието на 
хората“, заяви тя. 
Спад в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха понижения в понеделник, тъй като инвеститорите 
започват да проявяват нетърпение по отношение на недостатъчно бързото разпространение на ваксини срещу COVID-19 в 
региона и бавното темпо на работа по приемането на законодателството за икономически стимули в САЩ, предаде VOA.  
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши със 138,11 пункта, или 0,46%, до 30 156,03 пункта. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite отчете спад от 53,72 пункта, или 1,45%, до 3 642,44 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite изтри 52 пункта от стойността си, или 2,11%, завършвайки сесията при ниво от 2 
416,67 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng се понижи с 324,9 пункта, или 1,06%, до 30 319,83 пункта. 
Южнокорейският индекс Kospi регистрира спад от 27,87 пункта, или 0,9%, до 3 079,75 пункта. 
В Австралия бенчмаркът ASX200 се понижи с 12,9 пункта, или 0,19%, до 6 780,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк 
SOFIX отчете спад от 3,89 пункта, или 0,78%, до 497,47 пункта. BGBX40 се понижи с 0,45 пункта, или 0,40%, до 110,97 пункта. 
BGTR30 изтри 1,55 пункта от стойността си, или 0,29%, достигайки ниво от 536,18 пункта. BGREIT се задържа на ниво от 
144,23 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Бави ли се имунизацията срещу COVID-19 в по-малките градове  
„Ваксини няма. Ние нямаме и готовност за ваксинация, защото едва вчера пристигнаха материалите, които трябва да 
попълваме. Не сме готови за регистрацията на пациенти, желаещи ваксина". Това обясни общопрактикуващият лекар в 
Кресна д-р Стоян Костов. 
Медикът добави, че има хора, които се записват за получаване на препарата срещу коронавирус. „Ваксини обаче няма и 
не знам кога ще има. Ако от РЗИ имат интерес от извършване на манипулацията, трябва да изпратят писма", смята лекарят. 
Д-р Костов поясни, че при него вече има записани около 20-30 души, като всеки ден негови пациенти се обаждат по 
телефона. „Все още събирам имена. Предполагам, че в следващите дни ще го изпратя", допълни лекарят. 
Той коментира, че е получил първата си доза от ваксината срещу коронавирус едва петък. 
„Ваксината я поисках още в средата на декември, когато се определиха групите, които трябва да бъдат ваксинирани на 
първа линия. Бях един от първите, които изпратиха своите данни. Оттам нататък никой не ме търсеше или даваше 
информация", добави докторът. 
Практически каза, че ваксинирането в кабинета му може да започне по всяко време. Оставали обаче неяснотите - начинът 
на съхранение и кой ще доставя ваксините. 
От РЗИ - Благоевград обясниха за NOVA, че ваксините за личните лекари не достигат. От здравната инспекция посъветваха 
д-р Костов ако има нужда, да отиде до Благоевград, за да вземе дози от ваксината. 
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√ Англия готви план за излизане от карантината в 4 стъпки  
План за излизане от карантината в 4 точки обяви британският премиер Борис Джонсън. Във фаза едно от 8-ми март ще 
бъдат отворени училищата. Три седмици след това ще бъдат разрешени събирания на шестима души и на две домакинства 
и ще бъдат възобновени спортовете на открито, сред които футбол и тенис. 
От 12 април ще бъде позволено на магазините и фризьорските салони да отворят врати. Във фаза три от 17 май ще бъдат 
отменени повечето правила за социално дистанциране. 
Борис Джонсън изрази надежда, че във фаза четири от 21 юни ще отпаднат всички ограничения. В момента във 
Великобритания са ваксинирани почти 18 милиона души, а броят на хоспитализираните е спаднал с повече от 85%. 
„Вървим към това, което се надявам и вярвам, че е еднопосочен път към свободата и това пътуване е възможно 
благодарение на темпото на програмата ни за ваксинация", заяви Джонсън. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- След старта на масовата ваксинация: ще стигнат ли ваксините за желаещите - гост д-р Данчо Пенчев, директор на 
Столичната регионална здравна инспекция; 

- Един личен лекар на няколко села: ще успее ли да имунизира всички? На живо от пловдивското село Белащица; 
- След обещанието: готови ли са ресторантите да отворят от 1 март и при какви условия; 
- Да завършиш с отличие медицина в условията на пандемия - как ще продължат кариерата си д-р Златко 

Костадинов и д-р Кристина Петкова; 
- Преди вота: за коалициите и обществените нагласи - Димитър Делчев, председател на Движение „България на 

гражданите“, част от коалиция "Изправи се! Мутри вън"; 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Ексклузивно: Боряна Калейн след златния медал в Москва; 
- Защо филмови дейци поискаха вето върху Закона за киното и кои автори ще получат премията "Златен Орфей"? 

Гост: министър Боил Банов; 
- Ще предотврати ли нов пик на заразата масовата имунизация - в студиото проф. Радка Аргирова; 
- Как шеф Михалчев стана посланик на японската кухня?; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Има ли ваксини при личните лекари? Гостува доктор Гергана Николова; 
- Въпросителни и страхове за ваксините - отговорите от доктор Аспарух Илиев от Берн; 
- Без вина - виновна. Как жена се оказа осъдена и със запорирани сметки, без да има никакви задължения?; 
- Началото на „Откраднат живот: Финалът". Мартина Вачкова и Евтим Милошев. Какви обрати ще видим в 

последния сезон на хитовия сериал? 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - До 20 март заявяваме в общината вот по настоящ адрес. Поне 100 хил. сменят секцията; 
в. 24 часа  - Над 700 души се отказват от втора пенсия всеки месец; 
в. Монитор - Пандемията блокира операциите и новите лекарства; 
в. Монитор - Здравният министър докладва на съвещание на "Дондуков"1: 25 мобилни екипа ваксинират в малките 
населени места; 
в. Монитор - Пандемията свила с 92% пътуванията на българи зад граница; 
в. Телеграф - Без яйца и шоколад след ваксината; 
в. Труд - Секс, алкохол и ваксина – заедно; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Идеята на ДПС е програмен кабинет за водородна икономика, цифровизация, чисти води и храни; 
в. 24 часа - Софийският, УНСС и 39 вуза приемат само с матура; 
в. 24 часа - Сивият сектор се свил с над 15% за 10 години; 
в. Телеграф  - Пожизнената пенсия - между 45 и 200 лева; 
в. Телеграф - Пакет „Мобилност“ цапа въздуха с 3 млн. тона емисии; 
в. Труд  - Притискат хора със стари задължения; 
в. Труд- Най-дългият тунел у нас готов до март; 
в. Труд - Искат имущество за 406 млн. лв. от Васил Божков; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Доц. Михаил Груев, председател на Държавна агенция "Архиви": "Луковмарш" е срам и позор за България и 
това е безспорен факт; 
в. Монитор  - Драгомир Николов, изп. дир. на Агенцията по заетостта: Стартираме 2021 г. с 200 хиляди по-малко 
безработни; 
в. Телеграф - Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова: Над половин милиард лева отиват за туризма; 
в. Труд - Писателят и издател Димитър Томов пред "Труд": Юристи и учени ще съдим Скопие за интелектуален грабеж; 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - "Фич": Стабилни сте като преди кризата. И да не вярвате, световните инвеститори четат това за BG; 
в. Монитор - Превенция му е майката; 
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в. Телеграф - Аплодисменти за опашките; 
в. Труд  - Ето как възниква русофилството в България. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 23 февруари 
София 

- От 16.00 ч. в мултимедийния център на БТА ще бъдат представени резултатите от едно от най-мащабните 
български клинични проучвания при възрастни и деца с остри респираторни вирусни инфекции. 

- От 13.00 ч. в БТА партия „Възраждане" ще обяви листите си за предстоящите парламентарни избори. 
- От 19.00 ч. на Голямата сцена на НАТФИЗ ще се състои премиерата на дипломния спектакъл на класа на проф. д-р 

Александър Илиев „Реката на залеза". 
*** 
Бургас 

- От 9.00 часа онлайн ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет, по време на което ще бъде гласуван 
бюджетът на Общината за 2021 г. 

*** 
Видин 

- Oт 14.30 ч. в залата на Общинския съвет кметът д-р Цветан Ценков ще връчи трудовите договори на 15 лица, 
които ще бъдат ангажирани по проектa „Заедно за по-добър живот". 

*** 
Пловдив 

- От 09.30 ч. в Дом на културата „Борис Христов" ще се състои заседание на Общинския съвет. 
- От 11.30 ч. Българският червен кръст ще открие Контактен център за подкрепа на населението във връзка с 

последиците от пандемията в Секретариата на Областния съвет на БЧК-Пловдив. 
 

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

