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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

Банкеръ 
 
√ 230 млн. лв. държавни грантове потичат към избраните фирми  
Над 1700 компании средни предприятия са одобрени за държавни грантове по схемата от Оперативна програма 
"Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК). Между тях ще бъдат разпределени 233.6 млн. лв., става ясно от съобщение 
на Министерството на икономиката.  
За по-бързото изплащане на средствата е дадена възможност "одобрените бенефициенти по процедурата да могат 
незабавно след сключване на административния договор да пристъпят към неговото отчитане, подавайки финален 
отчет, придружен с искане за окончателно плащане за целия размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ 
по проекта". 
Всяка фирма, сключила договор за подпомагане, може да поиска авансово плащане в размер до 40% от общата сума по 
договора. "Към момента са сключени вече 1 507 броя административни договора на стойност 207 267 302 лева. 
Останалите договори ще бъдат факт до средата на месец март", казва икономическият министър Лъчезар Борисов.  
Плащанията започват след сериозни критики от бизнес организациите за забавяне на схемата. Още през януари АИКБ 
алармира, че помощите за първата вълна, за затварянето през март и април, още не са получени от средните предприятия.  
"Нито едно от средните предприятия не е получило своите от 30 до 150 хиляди – от тези, които са кандидатствали 
и са одобрени. Говорим за тези, които са пострадали – със спад от над 20% за продажбите... Една година вече ще стане 
закъснение. Това закъснение, което беше в началото, то не може да бъде наваксано. Постоянното отлагане на 
компенсирането на тези компании може би ще доведе дотам, че няма да има кого да се компенсира", каза по онова 
време председателят на АИКБ Васил Велев.  
В известен смисъл се потвърждава и прогнозата на председателя на БСК Радосвет Радев от декември 2020 г. Тогава той 
също каза, че българският бизнес очаква по-бърза и категорична подкрепа от страна на държавата. А неговата прогноза 
бе, че: "... вероятно около средата на февруари ще се излее някакъв рог на изобилието, защото ще остават 40 дни до 
изборите, но това няма да е въпрос на подкрепа, а опит за подкупване на бизнеса".  
 
Мediapool.bg 
 
√ Средните фирми най-сетне получават Covid компенсации след година чакане 
Година след старта на пандемията средните фирми в България най-сетне ще получат Covid компенсации от държавата. 
Министерство на икономиката стартира плащания за общо 233.6 млн. лв. по схемата "Подкрепа за средни предприятия за 
преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19" по програма "Иновации и конкурентоспособност". 
Грантовете за фирма са между 30 000 и 150 000 лева и се полагат при доказан поне 20% срив в печалбите заради 
пандемията. 
"Вече са сключени 1 507 договора на стойност 207 267 302 лева. Останалите договори ще бъдат факт до средата на март", 
уточниха в четвъртък от ведомството на Лъчезар Борисов. 
Последно в края на януари от Асоциацията на индустриалния капитал в България алармираха за голямото буксуване по 
тази схема. 
"Процедура за компенсации на средните фирми по европрограмата бе отворена едва през август м.г. Проектите се 
оценяваха до декември и още няма разплатена и стотинка за бизнеса", описа тогава ситуацията Добрин Иванов, изп.-
директор на АИКБ. За сравнение, за малките фирми по европрограмата прием бе стартиран още през май миналата година. 
Иванов влезе в детайли за забавянето и посочи, че по принцип администрацията работи тромаво и до пандемията е 
свикнала да обработва на прием до 500 проекта. Сега са ѝ се натрупали за обработване заявленията на 25 000 малки 
фирми, които са кандидатствали за грантове от 3 000 до 10 000 лева и още до 1700 одобрени средни фирми, които чакат 
въпросните грантове от 30 000 до 150 000 лева. 
От данните, предоставени от Министерство на икономиката в четвъртък, стана ясно, че от постъпилите по процедурата 1 
932 проектни предложения процедурата са преминали успешно 1 703. Наложило се е допълнително осигуряване на 
средства по програмата, за да могат да бъдат финансирани и резервни проекти. 
След като УО на програма "Иновации и конкурентоспособност" осигури увеличаване на бюджета стана възможно 
финансирането на всички одобрени и предложени за финансиране проектни предложения (вкл. 418 бр. резервни 
кандидати), с общ бюджет на заявената безвъзмездна финансова помощ в размер на над 233.6 млн. лв", съобщиха още от 
Министерство на икономиката.  
От ведомството твърдят, че администрацията му е направила "всичко възможно" одобрените бенефициенти да могат 
незабавно след сключване на договора да пристъпят към неговото отчитане, подавайки финален отчет, придружен с 
искане за окончателно плащане за целия размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта. 
 



2 

 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНТ 
 
√ Как ще плащаме за изхвърления боклук?  
Поредно отлагане на въвеждане на принципа "замърсителят плаща" при определянето на такса смет. Така и в следващите 
две години няма да плащаме за толкова боклук, колкото реално изхвърляме. А разходите на общините за депониране на 
боклука, който не е събран разделно, растат. 
Данчева живее в Троян, а преди няколко години заедно със съпруга си строят и голям магазин. За дома си семейството 
плаща около 20 лева такса смет на година, но за магазина същата такса е над 2 хиляди: 
Татяна Данчева, жител на Троян, собственик на фирма заяви: "От магазина се изхвърля едно обикновено кошче за 
боклук 2 пъти в месеца. От къщата, знаете, през 2-3 дни се изхвърля по едно кошче за боклук". 
Семейството се е възползвало от възможността да поръча контейнер за магазина си от общината, за който плаща 600 лева 
на година. Тази възможност съществува в 70 процента от общините в България. При домакинствата обаче принципът 
"замърсителят плаща" не е приложен на практика никъде в страната. 
Светла Георгиева от НСОРБ заяви: "Това, което ще се промени, когато най-после започнем да изчисляваме на реално 
изхвърлен отпадък, е, че гражданите, които разделят отпадъците в домакинствата и изхвърлят по-малки 
количества, ще плащат много по-малка такса. За да се случи това, ние общините имаме да свършим още много 
работа". 
А ако максимално количество боклук се събира разделно, то и разходите на общините за депониране му ще намалеят. 
Така ще останат и повече пари за събиране на боклука от незаконните сметища. 
Засега обаче законодателят реши - отлагаме въвеждането на по-справедливия принцип "замърсителят плаща" за след две 
години. 
 
√ Над 19 000 души вече са си запазили час за имунизация  
Мерките срещу настъпването на коронавируса ще бъдат различни във всяка област у нас. Местните щабове вече сами ще 
решават как да се борят с разпространението на COVID-19.  
Решението е на националния оперативен щаб, а причината - твърде големите разлики в броя на заразените в отделните 
региони. От щаба препоръчват спиране на плановия прием в болниците в най-засегнатите области. 
От вчера работи и електронният регистър, чрез който може да изберем дата, час и препарат за ваксинация. Над 19 000 
души вече са си запазили час за имунизация чрез регистъра his.bg 
 
√ Директорът на "Александровска": От понеделник спират плановия прием в болниците в червените зони  
От понеделник спират плановия прием и плановите операции във всички болници в червените зони на страната. София 
попада в тази зона. Това заяви в "Денят започва" по БНТ директорът на "Александровска" болница проф. Борис Богов. 
Получено е указание от оперативния щаб, а официална заповед се очаква по-късно днес. Целта е да се освободят легла за 
пациенти с коронавирус. 
В "Александровска" болница на седмична база се наблюдава увеличаване на новопостъпилите с COVID-19 средно с около 
2-2,5%. В ковид отделенията лежат 103-ма пациенти, като 10 са интензивни, а останалите са средно тежки случаи, уточни 
професорът. Всеки ден има нови случаи - средно 4-5 от тези, които преминават през спешното отделение. Заети са около 
40% от разкритите легла. 
"Има достатъчно медици. Болниците са подготвени, колегите знаят повече, нямаме дефицити от каквото и да било, 
но за този период от ноември до днес нямаме внос на кадри, т.е., нямаме лекари и медицински сестри, които да са 
дошли повече, разполагаме със същия брой. Призивът към всички хора е да спазват мерките, защото третата 
инфекциозна вълна е дошла и предстои в следващите седмици да се увеличава броят", каза още директорът на 
"Александровска". 
По думите му, това покачване на новозаразените е естествено развитие на вирусите, мутациите също и сега се залага на 
личната отговорност на всеки един с намерението, че повече ще бъдат ваксинирани, за да го няма натискът върху 
болниците. 
"Спирането на плановия прием е по-скоро предпазна мярка за болниците, отколкото за населението", допълни проф. 
Богов. 
Това, че един човек е ваксиниран, не го освобождава от отговорността да пази околните, смята той. Според него, има 
записани за постковидната програма - за последствията и усложненията след прекарания вирус, в болницата чак до юли. 
Електронната система за записване за ваксинация е блокирала, защото много хора са се обаждали да си запишат час. 
"Всеки един внос на ваксини в България е с дефицит от 20-30%. Това означава, че тези, които са записват за ваксинация, 
трябва да знаят, ние не отговаряме за правилния внос, така че опасявам се много хора ще бъдат записани, а 
решението ще е в бъдеще. Всеки има право да избира ваксината си, когато се запише - това също би предизвикало 
проблем в бъдеще", каза още професорът. 
Вижте още от разговора във видеото. 
 
√ 4 региона в България с най-ниско икономическо равнище  
През 2019 г. регионалният БВП на човек от населението, изразен в стандарти на покупателната способност (СПС), 
варира от 32% от средния за Европейския съюз (ЕС) в Северозападния регион на България, както и в Майот, 
отвъдморска територия на Франция, до 260% в Люксембург, съобщават от НСИ. 

https://his.bg/
https://bntnews.bg/news/direktorat-na-aleksandrovska-ot-ponedelnik-spirat-planoviya-priem-v-bolnicite-v-chervenite-zoni-1098697news.html
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Съществува значителна вариация както между страните в рамките на ЕС, така и в самите държави - членки на общността. 
Водещите региони според БВП на човек от населението през 2019 г. след Люксембург (260% от средното за ЕС) са: Южен в 
Ирландия (240%), Прага в Чехия (205%), Брюксел в Белгия и Източен и Централен в Ирландия (по 202%) и Хамбург в 
Германия (195%). Високият БВП на човек от населението в тези региони може да се обясни отчасти с високия приток на 
работници, пътуващи до работното място (Люксембург, Прага, Брюксел и Хамбург) от други региони, или с големите 
капиталови активи, притежавани от някои мултинационални компании със седалище в регионите (Южен, Източен и 
Централен в Ирландия). 
За разлика от тях след Северозападния регион на България и Майот (32% от средното за ЕС) регионите с най-ниско 
икономическо равнище са следните региони на България: Северен централен (35%), Южен централен (37%), Югоизточен 
(40%) и Североизточен (41%). За Майот ниският БВП на човек от населението се обяснява главно с демографски фактори, 
тъй като 44% от населението е под 15-годишна възраст. 
През 2019 г. регионалният БВП на заето лице варира от 12 700 евро в Северния централен регион на България до 205 500 
евро в Южния регион на Ирландия в сравнение със средното за ЕС (66 800 евро). Тази производителност на труда измерва 
общата производителност на регионалните икономики без корекция в разликите в нивата на цените или средните 
отработени часове. 
След Южен в Ирландия (205 500 евро) водещите региони в класацията за регионален БВП на един зает през 2019 г. са: 
Източен и Среден в Ирландия (156 900 евро), Люксембург (136 600 евро), Валонски Брабант (123 400 евро) и Брюксел (121 
200 евро) в Белгия. 
За разлика от тях най-ниските нива на производителност на труда са регистрирани в три български региона: Северен 
централен (12 700 евро), Южен централен (13 000 евро) и Северозападен (13 400 евро). 
 
√ Едва 5-6% от жилищата в Русе имат технически паспорти  
65 хиляди са многофамилни сгради на територията на община Русе. До края на 2022 година всички те трябва да имат 
технически паспорти. До този момент обаче едва 5-6% от жилищата имат такъв документ. 
Според наредбата изготвянето на паспортите е за сметка на собствениците и е тяхно задължение. Целта е да се установи 
имат ли сградите конструктивни проблеми, каква е амортизацията им. 
Професионалният домоуправител Цветелин Цонев каза, че в блоковете, които обслужва в Русе, хората посрещали 
положително идеята да се направи оглед и да се даде становище за техническото състояние на жилищата им. Обаче 
задавали и много въпроси. 
"Като започнем от това кой, при какви условия, на какви цени – най-важното. После възниква въпросът за голямата 
част необитаеми жилища, който не веднъж сме поставяли на проблем. Долу-горе по наши преценки около 30% от 
жилищата са празни. Там при какви условия ще се случват нещата, кой и как ще ги обработи тях, кой и как ще помогне 
да се издирят собствениците. Кой и как ще плати, най-важното, защото всеки го притесняват парите", коментира 
Цветелин Цонев. 
Според Назиле Сабриева идеята е добра, но в същото време смята, че нещата не са съвсем обмислени. 
"Целият блок трябва да си направи такъв паспорт. И, което, разбира се, е свързано със средства за хората. 500 лева 
на семейство евентуално – това е много голяма сума. Значи колко пари вземат нашите пенсионери? Ако имат 
предвид, евентуално при някое земетресение, при такова, нали, да се установи каква е издръжливостта на сградата, 
не мисля, че този е начинът", каза Назиле Сабриева. 
"Държавата трябва да поеме тия разходи, защото това са разходи на всички хора. Всички имоти, къщи и други частни, са 
без паспорти. Държавата трябва да ги поеме, както санирането пое", каза Милко Милков. 
Тъй като срокът многократно беше удължаван, и сега мнозина ще се надяват на поредна отсрочка, смята Цветелин Цонев. 
Но този път топката е прехвърлена на общините. 
"Според наредбата, след изтичане на законовия срок двайсет и втора година, тези, които не са изготвили паспорти, 
ще бъдат глобени и общината ще изпълни тяхното задължение да направи паспортите и след това ще събира 
парите по съдебен път", каза Цветелин Цонев. 
А от къде общините ще извадят стотици хиляди левове за обследване, а след това и за съдебни дела? Имаме почти две 
години, за да видим как ще се развият събитията. 
 
√ Отличиха най-добрите студенти в България  
Отличиха най-добрите студенти в България. Диян Ганев от Медицински университет София спечели приза студент 
на годината. 
Най-добрите студенти в България за 2020 г. година бяха отличени по време на 14-ото издание на церемонията „Студент на 
годината”, организирана от Националното представителство на студентските съвети (НПСС). Церемонията се проведе на 1 
март. 
След като се дипломира, Диян е категоричен, че ще остане в България, за да се реализира като лекар. 
За да бъдеш добър лекар, трябва да имаш добра практика, да четеш много и да се специализираш. Това мостудента да го 
направя в България. 
Имахме 187 кандидатури от всички висши училища в страната, а те са 52 на брой. Журито е много добро. 15 човека бяха 
отличени в 14 категории. Журито беше единодушно в избора си, заяви Даниел Парушев, председател на Националното 
представителство на студентските съвети. 
Доброволчеството идва отвътре, не сме очаквали нищо в замяна, каза Ева Георгиева, отличена като „Доброволец на 
годината“. 
Гледайте целия разговор във видеото. 

https://bntnews.bg/news/otlichiha-nai-dobrite-studenti-v-balgariya-1098687news.html
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√ Кулата Атакуле в Анкара светна в цветовете на националния ни трибагреник  
По повод националния празник на Република България кулата Атакуле - символ на турската столица, бе осветена с 
цветовете на националния ни трибагреник по инициатива на посолството ни в Анкара, съобщиха от МВнР. 
На 125-метровата кула беше изписано поздравление „Честит национален празник на България“ на турски и английски език. 
Светлинният надпис предизвика интерес и положителни реакции сред жителите и гостите на Анкара. 
 
БНР 
 
√ Румен Радев: Държавата трябва да подкрепя българските производители  
Държавата трябва да подкрепя българските производители, заяви президентът Румен Радев на тържественото връчване 
на годишните награди "Златна мартеница": 
"И за възможност за достъп до финансови ресурси, и в условия на пандемия за помощ, а тази помощ има смисъл, ако бъде 
навременна, гъвкава и безвъзмездна. Ако искаме да имаме силна икономика и най-сетне ние да започнем да догонваме 
другите държави в Европейския съюз, ние трябва решително да променим подкрепата и средата за българския бизнес", 
посочи президентът. 
Президентът отбеляза, че в началото на пандемията, когато започнаха да се затварят граници, да се сриват доставки и да 
се свиват производства, "отправихме взор към българския производител на стоки и услуги, към българските животновъди 
и земеделци", и допълни, че "те не ни разочароваха". 
Въпросът, който трябва да си задаваме не само по време на криза е - трябва ли да стигаме до такива състояния, за да се 
сетим, че именно на българския производител и предприемач трябва да разчитаме не само във време на криза, попита 
Румен Радев. 
Президентът подчерта, че средствата, които страната ни ще получи по плана на възстановяване на Европейския съюз, 
трябва да бъдат харчени по ясно обоснована публична методика: 
"Към момента не виждам такава - защо точно тези проекти, защо точно в тези сектори, точно какви цели ще постигнем и 
как ще бъдат те реализирани като функция на време". 
Румен Радев също така каза, че пандемията внесе редица катаклизми, но тя дава и огромен шанс. В момента тече процес 
на мащабно преразпределение на световната инвестиционна, производствена и търговска карта. 
"Дебатът, който водим от десетилетия, в момента се води в много други държави, но там се и действа - до колко държавата 
да присъства в икономиката като регулатор и разпределител на обществен ресурс", отбеляза Радев. 
Той допълни, че българският бизнес в момента, както и неговият сроден бизнес по сектори и производство в други 
държави, зависи много от държавата. 
Президентът заяви, че държавата трябва косвено да помага, и то много, като гарантира по-бързи процеси на 
дигитализация, като снема административна тежест, но най-вече като инвестира в човешки капитал, защото това е един от 
основните проблеми на нашия бизнес - наличието на достатъчна, висококвалифицирана, образована, подготвена, здрава 
работна ръка. 
 
√ Депутатите възлагат на кабинета да обсъди с ЕК доставка на ваксини от страни извън ЕС  
Депутатите ще гласуват по проект на решение, с което възлагат на правителството да обсъди с Европейската комисия 
възможността България да преговаря за ваксини със страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо 
пространство. Най-голямата опозиционна партия в Народното събрание беше предложила да имаме право да 
преговаряме за доставка и на руска ваксина, но текстът беше променен "за всички страни извън Общността". 
Преди депутатите да излязат в предизборна ваканция в последното редовно пленарно заседание като първа точка е 
записано проекторешението, разгледано от парламентарната здравна комисия, но с различен текст. В редактирания 
вариант депутатите предлагат на кабинета да консултира с ЕК осигуряването на ваксини от страни извън Евросъюза и 
Европейското икономическо пространство. 
Така управляващите разширяват възможността за договорки. Конкретното предложение за руската ваксина „Спутник V” 
не фигурира в текста на проекторешението. 
Парламентът ще гласува и парични награди за особени заслуги на 92 културни дейци. За 7 от тях наградите ще са 
пожизнени, а за останалите – за срок от 3 години.  
 
√ Започва предизборната кампания  
Предизборната кампания се открива днес, 30 дни преди вота на 4 април. Тя ще продължи до 24 часа на 2 април. Според 
приетите от Централната избирателна комисия правила за условията и реда за провеждане на  кампанията, предизборната 
агитация е забранена 24 часа преди изборния ден и в самия изборен ден. В надпреварата за 45-ото Народно събрание 
участват 30 партии и коалиции.  
Гражданите, партиите, коалициите и инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и 
предизборна агитация в устна и писмена форма, на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. 
Събранията се организират съгласно закона за събранията, митингите и манифестациите и при спазване на 
противоепидемичните мерки. 
Използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави или използват герба и знамето на Република 
България, както и на чужда държава, или на религиозни знаци и изображения, е забранено. 
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Забранява се също така предизборната агитация в държавни и общински учреждения, държавни и общински предприятия 
и в търговски предприятия с над 50% държавно или общинско участие, както и провеждането на предизборни прояви на 
работните места от лица, заемащи ръководни длъжности в синдикатите или работодателските организации. 
На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава. Той съдържа информация, че купуването 
и продаването на гласове е престъпление. 
Не се разрешава използването за предизборна агитация на програмите на БНР и БНТ извън определеното за тази цел 
време. 
 
√ ОПИК започва плащанията в подкрепа на малки и средни предприятия  
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" започна плащанията по процедурата в подкрепа на средните 
предприятия за преодоляване на последствия от пандемията. От постъпилите близо 2 000 предложения по процедурата 
оценката са преминали успешно 1 700. 
С цел по-бързото осигуряване на оборотен капитал чрез безвъзмездни средства за справяне с последствията от 
пандемията одобрените получатели на парите по процедурата ще могат незабавно след сключването на 
административния договор да подадат и финалния отчет заедно с искането за окончателното плащане на целия размер на 
одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта, съобщават от Министерството на икономиката. 
След като управителният орган на програмата е осигурил увеличаването на бюджета, са финансирани всички одобрени и 
предложени за финансиране проекти с общ бюджет на финансовата помощ 233 милиона лева и половина. 
Министърът на икономиката Лъчезар Борисов припомня, че се допуска и възможността за авансово плащане до 40 
процента от общата сума по договора. 
 
√ Каракачанов даде заявка, че до края на годината ще има нови машини за Сухопътните войски  
Министърът на отбраната Красимир Каракачанов даде заявка, че до края на годината ще има договор за нови машини за 
Сухопътните войски. Това стана вчера, по време на годишната конференция на началника на отбраната. 
Министърът на отбраната не посочи пред военното ръководство как ще продължи проектът и дали той ще бъде даден на 
българска фирма. За проекта на стойност милиард и половина лева се борят две чужди компании, но предложенията им 
надвишават цената. Затова е възложено на държавното дружество "Терем" да подготви становище дали може да работи 
по проекта. 
Решенията обаче се чакат след изборите. Пред военното ръководство министърът на отбраната Красимир Каракачанов 
коментира като положително сключването на договорите за новите самолети Ф-16 и за новите кораби, ремонтът на 
танковете и самолетите МиГ-29 и СУ-25, проведените в Covid ситуация учения. 
Каракачанов подчерта: "Успяхме да убедим обществото, че армията става все по-способна и сериозна защита на нашата 
териториална цялост и суверенитет като държава. Вдъхнахме увереност на мъжете и жените в униформа, че периодът на 
забвение има своя край". 
Годишната конференция на началника на отбраната продължава и днес. Очаква се на нея да дойде върховният 
главнокомандващ Румен Радев. 
 
√ Техническите паспорти на сградите - какво трябва да знаем  
Крайният срок за издаването на техническите паспорти на сградите е 31 декември 2022 година, потвърди в предаването 
„Хоризонт до обед“ Валентин Йовев, заместник-министър на регионалното развитие. 
Сградите, строени след 2007-2008 година имат такива паспорти, защото това е изискване за въвеждане в експлоатация. 
Санираните сгради също трябва да имат такива паспорти, тъй като са изготвени в съответствие с проектно-сметната 
документация, поясни Йовев. 
Засега няма централизиран регистър, но такъв се предвижда с последните изменения на Закона за устройството на 
територията. Копие от техническите паспорти ще се предава в Агенцията по кадастъра. За февруари за София там са били 
представени 54-55 паспорта. 
Относно санкциите заместник-министърът подчерта, че след изтичането на крайния срок наредбата предвижда кметовете 
да възлагат дейността по паспортите, като след това ще си събират похарчените за това средства плюс глоби. МРРБ ще 
изготви писма с указания до кметовете. 
Нормалният срок, в който може да се работи спокойно за съставянето на качествен  технически паспорт, е между 15 и 30 
дни, поясни инж. Огнян Атанасов, заместник-председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. 
За съществуващи сгради, започнати след 1 септември 1999 г., въведени в експлоатация, може да се състави технически 
паспорт без извършване на обследване на строежа, каза инж. Атанасов. 
Сумите са различни в хипотезите, когато се прави технически паспорт и има архитектурно заснимане на сградата, когато 
няма такова заснемане и когато няма енергийно обследване, за да се издаде сертификат за енергийни характеристики. 
Ако собственикът на сградата може да осигури копие от архитектурния и конструктивен проект от общината, това ще 
намали цената на техническия паспорт. За еднофамилни и двуфамилни сгради до 250 кв. м. няма да се наложи енергийно 
обследване и издаване на енергиен сертификат. 
Пазарната цена на енергийното обследване се движи между 1 и 2.50 лева на квадратен метър, като при големите сгради 
цената пада. Цената на архитектурното заснемане също варира в зависимост от квадратурата от 1 до 2 лева на квадратен 
метър.  
Съставянето на самия технически паспорт, който е комплексен и включва архитект, конструктор, ВиК и специалист по 
електроинсталациите, експерт по пожарна безопасност, ще струва около 3 лева на квадрат. 
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Така при запазен, наличен архитектурен проект на сградата, изготвянето на техническият паспорт ще излезе около 5 лева 
на квадратен метър. Ако няма такъв архитектурен проект, цената ще скочи с лев или два, допълни Огнян Атанасов. 
„В голяма част от общините в архивите се пазят чертежи и те могат да бъдат поръчани, да бъдат преснимани – цените са 
символични.“ 
При около 14 хиляди инженери и 6 хиляди архитекти не може да се говори за монопол и картел при предстоящото 
изготвянето на техническите паспорти на сградите, изтъкна Атанасов. Ако обаче възложителите изчакат например до юни 
2022 година, няма да се справим, подчерта той. 
При масовите къщи до 250 кв. м. Огнян Атанасов очаква техническият паспорт да струва около 1500 лева с архитектурно 
заснемане и около 1000-1200 лева без такова заснемане. 
Процесът вече тръгна, вече имаме доста запитвания за съставяне на технически паспорти, заяви инж. Атанас Ангелов, 
Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти. 
Ако сградата е отделена на фуга може технически паспорт да се издава и на отделен вход, защото имаме отделни 
конструкции със самостоятелни инсталации, обясни той. 
Коментираните цени се формират на база разгърната застроена площ, посочи инж. Ангелов. 
При регистрирани отклонения на техническите характеристики с нормативните изисквания в техническия паспорт ще бъдат 
отправяни препоръки, каза още Атанас Ангелов. 
„Най-големите проблеми могат да възникнат там, където са правени преустройства.“ 
Техническите паспорти трябва да дадат картина на състоянието на сградния фонд, обобщи той. 
Трите гледни точки чуйте в звуковите файлове. 
 
√ Публикуват списък на имотите от Държавния поземлен фонд, които могат да бъдат наети от животновъди  
Всички областни дирекции „Земеделие“ публикуват списък на имотите от Държавния поземлен фонд, които могат да бъдат 
наети за предстоящата стопанска година. Така животновъдите вече  могат да проверят къде в района на фермата им има 
свободни държавни пасища. 
Всяка областна дирекция „Земеделие“ трябва да оповести списък на свободните пасища и ливади от Държавния поземлен 
фонд. Списъците се представят на място в общинските земеделски служби, но ще бъдат публикувани и на интернет 
страницата на съответната областна дирекция „Земеделие“, така че фермерите могат да проверят и онлайн дали има 
свободни терени, които ги интересуват. 
За да могат да наемат държавни пасища, земеделците трябва да са регистрирали животните си и да нямат задължения от 
предишни години. 
Началната тръжна цена за предоставяне на свободни пасища и размерът на депозита за участие ще бъдат определени до 
31 март.  
 
√ Враца е на път да се превърне в бялата лястовица на Северозапада  
В българските представи Северозападна България често се свързва с разруха и бедност, заради което иронично я наричат 
"Северозападнала". След краха на социализма и упадъка в селското стопанство, мнозина бяха принудени да напуснат 
региона в търсене на поминък и по-достоен живот. Други се опитаха да намерят решение и да вложат капацитета и 
усилията си в нещо градивно. 
Преди повече от шест години, група млади ентусиасти полагат основите на "Враца софтуер общество". Целта на 
сдружението е чрез качествено образование да се даде възможност на повече хора от Враца да намерят добре платена 
работа в динамичния IT сектор, без да напускат родното си място.  
За целта, софтуерните специалисти разработват курсове за ученици, безработни и работещи, в които да изучават 
програмиране и да се подготвят за IT кариера. Повод за гордост на младия екип е, че за всички тези години над 30 души, 
преминали обучението са останали да работят в IT сферата във Враца. 
"Започнахме с курс по програмиране, след това добавихме и курс по дигитален маркетинг, имаме и такъв по дизайн – 
отбелязва Емилиян Кадийски, един от създателите на организацията. –  Говорим за професии, които могат да се работят 
от Враца – за клиенти от цял свят. В днешно време е важно какво знаеш и можеш, а не къде се намираш, поне така е в 
дигиталната индустрия. Далеч сме от това да постигнем промяна на ниво град, но сме позитивен пример. Доволен съм да 
бъда тук. Семейството ми е тук, виждам предимството пред големия град". 
През 2018 година екипът на софтуерното общество получи голямата награда на инициативата "Достойните българи". 
Софтуерната компания на Емилян Кадийски е лидер сред най-препоръчваните в Източна Европа за изминалата година, 
според класацията на платформата за оценки и отзиви "Клъч". Създателите на екипа обмислят да работят и в други региони 
на страната – със същата концепция, но като разширяват професиите и географския си обхват. Предстои проект за обучение 
по програмиране в Северозапада, който ще обхване Монтана и Плевен, предвидени са и други градове като Пловдив и 
Велико Търново. 
На територията на Враца действа и MindHub - иновативна мрежа от академии по програмиране за деца и юноши: 
"Дейността е насочена към децата от 6 до 15 години - да се научат на основите на програмирането, благодарение на които 
се развиват логическото и аналитичното мислене – отбелязва Доротея Владова, ментор в Академията. – За мен 
удовлетворението идва от това, че се докоснах до децата. Станах приятел, на когото могат да разчитат. Когато виждам 
прогрес, когато родителите са доволни, а децата нямат търпение за ново занятие – значи съм се справила. Мотивирам се 
да не спирам да работя. Ентусиазмът в децата е важен за бъдещето на младите във Враца.“ 
В очите на Иван Стрижлев родната му Враца изглежда по-младежки от когато и да било. 
"За мен беше важно да се занимавам с това, което съм учил, което ми харесва – отбелязва Иван, който се занимава с 
тренинг обучения и тиймбилдинги. – Почти веднага след завършването на висшето ми образование реших да остана във 

https://bnr.bg/post/101431325/tehnicheskite-pasporti-na-sgradite-kakvo-trabva-da-znaem
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Враца. Забелязва се промяна в града – не само има повече млади хора, но се развива инфраструктурата и социалният 
живот. Не е това, което беше преди години. Враца е място за хора, харесващи различен от динамичния стил на 
столицата.Тук е подходящо да създадеш семейство, да отглеждаш деца. Днес вече има и повече възможности за 
развитие. Има много ценни неща – стил на живот, Балканът, за 15 минути си някъде там в гората, местата са красиви, 
гледките също. Харесвам и хората. Тук са моите приятели. Тези неща допълват моя избор и се радвам, че виждам все 
повече лица, решили да останат." 
Тихомир Машов е още един млад врачанин, решил да се развива в най-големия град в Северозападна България: 
"Останах и оставам, защото смятам, че нашият край има потенциал, който зависи от нас. Трябва да спрем да се 
оправдаваме с другите. Стига да искаш да работиш, ще го направиш навсякъде. Аз прогнозирам, че повече хора ще се 
връщат към родните си места. "Северозападнала" България отново ще разгърне потенциала си, за да бъде това, което 
винаги е била в историята – един от факторите за развитие. Вярвам го, виждам и младите лица, които го вярват също.“ 
 
√ Силен спад на януарските продажби на дребно в ЕС, но при растеж в България  
Продажбите на дребно в еврозоната и в целия ЕС отбелязаха по-силен от очакваното спад през януари 2021 г. с оглед на 
оставащите в сила строги противоепидемични мерки и слаб потребителски интерес към нехранителни стоки, показват 
последни данни на Евростат. 
Продажбите на дребно в България обаче нараснаха за пореден месец, макар и слабо, отчита официалната Европейска 
статистика. 
През януари 2021 г. продажбите на дребно в еврозоната се свиха с цели 5,9% спрямо декември, когато се повишиха с 1,8%, 
като в рамките на целия Европейски съюз те се понижиха с 5,1% след нарастване с 1,4% месец по-рано. 
На годишна база продажбите на дребно в еврозоната се понижиха през януари с 6,4%, а в рамките на целия ЕС с 5,4% след 
тяхно слабо повишение с 0,9% през декември 2020 г. 
Евростат посочи, че спадът на търговията на дребно през януари в еврозоната беше воден от силно намаление с 12,0% при 
продажбите на нехранителни стоки (спад с 13,6% на годишна база) и с 1,1% при продажбите на автомобилни горива (след 
понижение с 18,3% спрямо година по-рано), докато продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия се увеличиха с 
1,1% на месечна база (и с 5,9% годишно). 
В рамките на ЕС продажбите на нехранителни стоки се свиха през януари с 9,9% (и с 11,5% на годишна база), докато тези 
на храни, напитки и тютюневи изделия нараснаха с 1,0% (и с 5,4% спрямо година по-рано).  
Продажбите на автомобилни горива пък се понижиха с 0,3% на месечна и с 15,7% на годишна база. 
Европейската статистика отчете, че продажбите на дребно в България нараснаха през януари с 1,8% спрямо последния 
месец на 2020 г., когато се увеличиха с 1,3 на сто. Това представлява макар и слабо увеличение на търговията на дребно 
за девети пореден месец, след като за последно беше отчетен истински срив при продажбите на дребно с 20,1% през 
миналия март, последван от понижение с 2,0% през април - по време на първия Covid локдаун през 2020 г. 
По-добър растеж при търговията на дребно в рамките на целия ЕС беше отчете единствено в Швеция (повишение с 3,5%). 
На годишна база спадът при продажбите на дребно в нашата страна се ограничи през януари до понижение с 3,9% след 
понижение с 10,7% през декември. 
 

Графики на продажбите на дребно в ЕС и еврозоната 

 
 
√ ЕК постави цели за работните места, обучението и неравенство до 2030 г. в рамките на ЕС  
В четвъртък Европейската комисия обяви цели за 27-членния блок за намаляване на бедността, неравенството и 
стимулиране на обучението и работните места до 2030 г., като част от икономическия преглед след коронавирусната 
пандемия, финансиран от съвместно привлечени средства, съобщава Ройтерс. 
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Изпълнителният орган на ЕС заяви, че Европейският съюз трябва да увеличи заетостта до 78% през 2030 г. от 73% през 2019 
г., да намали наполовина разликата между броя на заетите жени и мъже и да намали броя на младите хора, които нито 
работят, нито учат, на 9% от 12,6 на сто. 
"Тъй като се очаква безработицата и неравенствата да се увеличат като последица от пандемията, фокусирането на нашите 
политически усилия върху качествено създаване на работни места, повишаване и преквалификация и намаляване на 
бедността е от съществено значение за насочване на ресурсите ни там, където са най-необходими", посочиха от Комисията. 
Целите, които ще трябва да бъдат одобрени от лидерите на ЕС, включват също така увеличаване на броя на възрастните 
хора, обучаващи се всяка година, за да се адаптират към прехода на ЕС към по-зелена и дигитализирана икономика, до 
60% от настоящите 40%. 
През следващите 10 години ЕС трябва да намали и броя на хората в риск от бедност или изложени на социално изключване 
с 15 милиона от 91 милиона през 2019 година. 
"Тези три основни цели за 2030 г. се считат за амбициозни и реалистични едновременно", каза комисията. 
Ройтерс посочва, че целите са част от набора от 20 социални права на ЕС, договорени през 2017 г., за да се направи ЕС по-
привлекателен за избирателите и за да се противодейства на евроскептичните настроения в целия блок. 
Според тези правила всеки има право на качествено образование през целия си живот, като в същото време мъжете и 
жените трябва да имат равни възможности във всички области и да получават еднакви заплати за полагането на 
равнопоставен труд. 
Безработните имат право на "персонализирана, непрекъсната и последователна подкрепа“, докато работниците имат 
право "на справедливи заплати, които осигуряват достоен жизнен стандарт". 
 
√ ЕС ще разшири контрола върху износа на Covid ваксини до края на юни  
Европейският съюз планира да разшири схемата си за разрешаване на износа на ваксини срещу Covid-19 до края на юни, 
съобщиха два европейски източника пред агенция Ройтерс. Подобен ход може да възобнови напрежението с останалите 
държави, които разчитат на ваксините, произведени в ЕС. 
Механизмът беше създаден в края на януари като реакция на информации от страна на производителите на ваксини за 
закъснения при техните доставки за Европейския съюз. 
Този механизъм трябва да изтече в края на март, но Европейската комисия иска неговото удължаване до месец юни, 
посочиха източниците на Ройтерс. 
"Комисията ще предложи удължаването му до юни. И това беше приветствано от страните членки с известно одобрение, 
не непременно с ентусиазъм, но е налице усещането, че все още се нуждаем от този механизъм", посочи пред агенцията 
единият от неназованите висши европейски дипломати. 
Вторият цитиран представител добави, че на среща на европейските дипломати в сряда много страни членки са 
подкрепили мярката, включително Германия и Франция. 
Разрешенията за износ се отнасят най-вече за ваксината на Pfizer/BioNTech, която се произвежда в Белгия. От ЕС също така 
се изнасят и ваксини на компаниите AstraZeneca и Moderna. 
От 30 януари насам над 8 милиона ваксини са били изпратени от ЕС до Великобритания, съобщи трети европейски 
източник. 
Досега обаче Великобритания е предотвратила износа на ваксини на AstraZeneca за ЕС, използвайки клауза за първо 
подсигуряване с ваксини на Обединеното кралство в договора си за доставка с англо-шведската фирма, заявиха 
представители на ЕС. 
Съединените щати също имат разпоредби, които ефективно забраняват износа на ваксини, каза ръководителят на 
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на пресконференция миналата седмица. 
На този етап Европейската комисия не коментира информацията, посочва Ройтерс. 
 
√ Европейският съюз в защита на работниците  
През 2020 г. Европейската комисия оповести предложение за нова Директива, за да гарантира, че работниците в Съюза са 
защитени чрез адекватни минимални работни заплати. Текстът в момента се обсъжда на различни етапи в двете 
законодателни институции на Европейския съюз – в Съвета и Европейския парламент. 
Европейският парламент се обяви през миналия месец за намаляване на неравенствата и настоя в резолюция за акцент 
върху бедността сред работещите. Според евродепутатите минималната работна заплата е средство за преодоляване на 
неравенството и бедността. Европейският парламент призова още за равни условия на труд за работещите през платформи 
и за по-добър баланс между професионалния и личния живот. Също така евродепутатите подкрепят предложението на 
Европейската комисия за приемане на директива на Европейския съюз относно адекватни минимални работни заплати, 
като го описват като важно стъпка, за да се гарантира, че всеки може да изкарва прехраната си от работата си и да участва 
в обществения живот. 
Още по темата може да чуете в рубриката „Рестартирай Европа: По-силна за теб!“. 
 
√ Германският бизнес определи като "бедствие" постепенното облекчаване на Covid ограниченията  
Германските бизнес организации изразиха тревога, след като канцлерът Ангела Меркел и регионалните лидери в страната 
се споразумяха за постепенно облекчаване на противоепидемичните ограничения, но добавиха "аварийна спирачка" за 
ново въвеждане на ограниченията, ако броят на заразените с коронавирус започне да излиза извън контрол. 
"Резултатите от срещата на германските лидери са "катастрофа" за сектора на търговията на дребно“, посочи Щефан Гент, 
главен изпълнителен директор на асоциацията на дребно HDE, цитиран от Ройтерс. 

https://bnr.bg/horizont/post/101413300
https://bnr.bg/post/101430398/evropeiskiat-sauz-v-zashtita-na-rabotnicite
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Според петстепенния план, договорен късно в сряда, до 8 души от две домакинства ще имат право да се срещат след 8 
март, като децата под 14 години ще бъдат изключения. Някои магазини, включително книжарници и градински центрове, 
също ще могат отново да отворят. 
Други търговци на дребно ще могат да отворят отново само в региони, където броят на случаите на Covid-19 е под 50 случая 
на 100 000 души в продължение на седем дни. Ако този брой се повиши над 50, ще започнат да влизат в сила ограничения, 
при които клиентите резервират конкретен час, за да отидат до магазина. 
"Не се виждат стабилни нива от 50 случая на заразени на 100 хиляди", посочи организацията HDE, добавяйки, че търговците 
на дребно вероятно ще загубят още 10 милиарда евро от по-слаби продажби до края на март в сравнение с 2019 г. 
HDE също така е скептична относно възможността за пазаруване по уговорка, като отбеляза, че разходите за персонал и 
оперативни разходи вероятно ще бъдат по-високи от самия оборот. 
Бизнес организациите призоваха за по-бърз напредък във ваксинацията и масовите тестове за Covid-19. 
"За да се предотврати смъртта на бизнеса на широк фронт, икономическият живот трябва да бъде направен отново 
възможен колкото се може по-бързо", посочи Ханс Петер Волсейфер, президент на асоциацията, представляваща 
квалифицирани професии. "Решенията, взети сега, не оправдават това.“ 
Той призова за други критерии, които трябва да бъдат взети по-внимателно, вместо просто да се съсредоточават върху 
нивото на инфекциите, като например ситуацията в интензивните отделения в болниците, както и напредъка в тестването 
и ваксинацията. 
 
√ ЕК одобри френска схема за 20 млрд. евро за подпомагане засегнатите от Covid кризата фирми  
В четвъртък Европейската комисия даде зелена светлина на френска схема на стойност 20 милиарда евро за подпомагане 
на засегнатите от коронавирусната криза компании чрез дългосрочни заеми и т.нар. "подчинен дълг", съобщава Ройтерс. 
ЕК заяви, че схемата се състои от държавна гаранция за частни инвестиционни инструменти, финансирани от частни 
инвеститори, които ще придобиват заеми, разпределени от търговски банки, както и подчинени облигации, целящи 
подобряване на капиталовото им положение. 
Френската държавна гаранция ще покрива до 30% от заемите и подчинените облигации, които ще бъдат придобити от 
частни инвестиционни инструменти и които трябва да емитирани преди 30 юни 2022 г. с падеж от 8 години. 
"Тази френска гаранционна схема ще подкрепя малки, средни и средноголеми предприятия, засегнати от коронавирусната 
пандемия, и ще им помогне да продължат дейността си въпреки настоящата икономическа несигурност. Чрез 
мобилизиране на до 20 милиарда евро подкрепа от частни инвеститори под формата на заеми и подчинен дълг, 
гаранционната схема ще спомогне за смекчаване на икономическото въздействие на Covid кризата чрез потока от частни 
инвестиции", обясни изпълнителният заместник-председател на Комисията Маргрете Вестагер. 
"Подчинен дълг" (известен също като подчинен облигационен дълг) е необезпечен заем или облигация, който се нарежда 
под други, по-високопоставени заеми или ценни книжа по отношение на вземанията от активи или печалби. В случай на 
неизпълнение на кредитополучателя, кредиторите, които притежават подчинен дълг, няма да бъдат изплатени, докато не 
бъдат изплатени изцяло старшите облигационери. 
 
√ Италия отлага за есента местни избори  
Италианското правителство съобщи, че отлага за есента планираните за лятото местни избори, включително за кметове на 
големите градове, заради продължаващата епидемия от Covid-19, предаде БТА, позовавайки се на АФП. 
Някои от най-големите градове като столицата Рим, Милано, Неапол, Торино и Болоня се готвеха за кметски избори през 
юни, но властите се безпокоят, че влошаването на здравната ситуация може да застраши гладкото протичане на 
предизборната кампания. 
Поради това изборите се отлагат за неопределена засега дата в периода между 15 септември и 15 октомври, съобщи 
канцеларията на премиера Марио Драги след съвещание на правителството. 
Регионалните избори в южната област Калабрия, предвидени за април, както и други местни избори, също се отлагат. 
Италия е тежко засегната от Covid епидемията. В страната са регистрирани близо 99 000 смъртни случая, свързани с вируса, 
и към 3 милиона заразени, което е 5% от населението. 
Очаква се през следващите дни властите да втвърдят рестрикциите, опасявайки се от нов епидемичен взрив в резултат на 
разпространяването на нови варианти на коронавируса. 
 
√ Близо три четвърти от шотландците смятат, че ще са по-добре извън Обединеното кралство  
Близо трима на всеки четирима шотландци смятат, че ще бъдат по-добре извън Обединеното кралство, показва ново 
проучване на общественото мнение. Това се случва въпреки проблемите напоследък на първия министър на Шотландия 
Никола Стърджън, която смята да поиска нов референдум за независимост по-късно през годината. 
 71% от анкетираните са заявили, че Шотландия ще бъде по-добре, ако не е част от Обединеното кралство, а 53 на сто са 
подкрепили получаването на независимост. Проучването е направено между 18 и 22 февруари от "Savanta ComRes".  
През ноември обаче в подобно проучване е отчетен по-висок брой от 58% в подкрепа на независимостта. Covid-19, Брекзит 
и политическото ръководство са ключа в определянето на нагласите по въпроса, посочват авторите на анкетата.  
Първият министър и лидер на Шотландската национална партия Никола Стърджън бе въвлечена през последните седмици 
в тежък спор с нейния предшественик Алекс Салмънд, след като бе установено, че разследването на правителството по 
делото срещу Салмънд за сексуално посегателство не е било законно. Появиха се дори искания за оставка на Стърджън.  
Проучването  показва още, че в Уелс около 39 процента от населението е за независимост, което е най-високият процент, 
отчитан досега. 43% от населениeто на Северна Ирландия иска обединение с Република Ирландия. 
 

https://bnr.bg/horizont/post/101431112
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√ Бивша австрийска външна министърка влиза в съвета на директорите на "Роснефт"  
Бившата външна министърка на Австрия Карин Кнайсъл е номинирана с указ на руското правителство за член на съвета на 
директорите на "Роснефт", предаде Ройтерс. 
Кнайсъл беше първи дипломат по време на първото коалиционно правителство, начело с канцлера Себастиан Курц. Тя е 
безпартийна, но тогава беше подкрепена от крайната австрийска десница. 
През 2018 година Кнайсъл влезе в световните новини със снимки от сватбата си, на която беше поканен руският президент 
Владимир Путин. Двамата бяха заснети да танцуват заедно. 
Ако акционерите на "Роснефт" одобрят номинацията й, тя ще се присъедини в съвета на директорите на руския петролен 
гигант към бившия германски канцлер Герхард Шрьодер. 
 
√ В Пекин се открива годишната сесия на парламента  
Китай решително ще пресича вмешателството на външни сили в Хонконг и Макао. Това се казва в доклад на правителството 
в Пекин. Докладът е по повод откриването на сесията на Всекитайското събрание на народните представители. В 
документа се посочва още, че властите ще предприемат действия за прекратяване на сепаратиската дейност на Тайван. 
Агенция Синхуа пише, че по време на събранието, което се очаква да продължи една седмица, трябва да бъдат разгледани 
мерки за подобряване на избирателната система на Хонконг. 
Годишната сесия на китайския парламент е най-голямото политическо събитие в страната и в сесиите му участват 3 хиляди 
делегати. 
Очаква се по време на речта за откриването премиерът Ли Къцян да обяви, че целта на китайската страна е да постигне 
ръст на икономиката от над 6 процента за 2021 година. Изказването е еквивалент на Речта за състоянието на съюза в 
Съединените щати. 
 
√ Защо бизнесът ни има нужда от продажби в социалните мрежи  
Ако трябва да бъдем честни никой не обича да му звънят по телефона непознати хора, които се опитват да му продадат 
нещо. Тези хора дори ще ни продават стоки или услуги без да знаят (почти) нищо за нас и за потребностите ни. Как ще ни 
накарат като клиенти да се почувстваме по-специални? Никак - ние сме наясно, че сме включени в поредния огромен 
списък за прозвъняване и сме наясно, че може би допреди повече от 15 години това е бил доста по-успешен модел за 
продажби на стоки и услуги. 
Ето го варианта, в който евентуалният ни купувач не е подложен на подобен натиск, а напротив с механизмите за Social 
Selling се насърчава чувството му за общност, за принадлежност, защото сте нясно, че бизнесът се съобразява с 
взаимноизгодни интереси и доверие. А общите интереси винаги подобряват комуникацията с тези, които искаме да станат 
наши клиенти. 
В социалните мрежи се случват социалните продажби, защото там бизнесът ни е най-близо до клиента. Не забравяйте, че 
всичките ни конкуренти, настоящи и потенциални клиенти отдавна работят с тези канали, предлагат линкове с продуктите 
си и пишат лични съобщения на всеки един клиент през развитите си профили във facebook, LinkedIn, Instagram и 
дори YouTube. 
Смисълът от използването на тези канали се състои в това, че: 

    Можем да отправим индивидуално послание, като преди това сме изследвали потребитеските нагласи на всеки един 
клиент 

    Можем да улесним клиентите си, защото те ще могат да купуват от нас по всяко време на денонощието 

    Можем да създадем лоялност у аудиторията ни само чрез инструментите на дигиталния маркетинг 
Тук идва ред на профила ви в социалната мрежа LinkedIn - ефективен инструмент не само за социални продажби, но и за 
изграждане на Employer Brand (разяснен подробно). Досещате ли се как са свързани? 

    Чрез механизмите за създаване на Еmployer brand създаваме атрактивна корпоративна идентичност, за да повлияем 
позитивно върху потенциалните кандидати, които искаме да привлечем на работа във нашата компания (чрез обяви 
в LinkedIn) 

    Ако сме се постарали с привлекателна корпоративна идентичност, това ще повлияе благоприятно на потенциални 
клиенти, които искаме да отварят публикациите с продуктите/услугите, които продаваме в LinkedIn 

    Еmployer brand показва, че компанията ни иска да поддържа на високо ниво своя мениджмънт - което е много важно 
да се покаже през фирмения ви LinkedIn профил 
Макар да няма точна информация къде и кога е възниква Social Selling (буквално се преведжа „социална продажба“) може 
да се приеме, че това е станало със създаването на първата социална мрежа за установяване на професионални контакти 
- 28 декември 2002 година. Да! Именно платформата LinkedIn. 
Ако смятате темата за полезна, можете да чуете тук и тук кратките подкастове със съвети за развитие на бизнес страницата 
ви. 
 
Банкеръ 
 
√ Нов закон ще защитава потребителите на цифрови услуги  
Парламентът прие на второ четене нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на 
стоки. Глоби до 3000 лв. ще се налагат на търговци на цифрово съдържание, които нарушават правото на рекламация на 
потребителите. 

https://bnr.bg/post/101428608/zashto-profesionalistite-izbirat-linkdin?
https://bnr.bg/post/101428608/zashto-profesionalistite-izbirat-linkdin?
https://bnr.bg/post/101429355/zashto-e-dobre-da-izgradim-employer-branding-za-biznesa-si
https://bnr.bg/post/101428608/zashto-profesionalistite-izbirat-linkdin?
https://bnr.bg/post/101428608/zashto-profesionalistite-izbirat-linkdin
https://bnr.bg/post/101428608/zashto-profesionalistite-izbirat-linkdin
https://bnr.bg/post/101428608/zashto-profesionalistite-izbirat-linkdin
https://bnr.bg/post/101424840/2021-kak-novite-opcii-na-linkedin-pomagat-na-biznesa-ni
https://bnr.bg/post/101428608/zashto-profesionalistite-izbirat-linkdin
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Според приетите текстове, при несъответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга, потребителят има право 
да предяви рекламация, като поиска от търговеца да приведе цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие, 
да получи пропорционално намаляване на цената, или да развали договора при условията, предвидени в закона. 
Освен това потребителят има право да предяви рекламация на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, 
независимо от това дали производителят или продавачът е предоставил търговска гаранция за тях, предвиждат приетите 
разпоредби. 
Търговците, предоставящи цифрово съдържание и цифрови услуги, и продавачите на стоки, в т.ч. на стоки, съдържащи 
цифрови елементи, са длъжни да приемат рекламациите на потребители, ако са предявени своевременно. 
Също така те трябва да информират потребителя за актуализации, включително актуализации във връзка със сигурността, 
необходими за запазване на съответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга, както и да предоставя най-
новата версия на цифровото съдържание или цифровата услуга в момента на сключване на договора. 
В случай на констатирани нарушения на виновните лица се налага глоба в размер от 500 до 2000 лв., а на едноличните 
търговци и юридически лица - имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. Предвижда се задължение за продавача 
да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощени от него лица рекламации на стоки. 
Между двете четения няма постъпили предложения за промени. 
В мотивите на вносителя - Министерският съвет се посочва, че с влизането в сила на закона в българското законодателство 
ще се въведат изисквания на директиви на ЕС. Изтъква се, че понастоящем няма правна рамка, която да регламентира 
предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги. 
Според вносителя със законопроекта се гарантират правата на потребителите като се установяват административно-
правни и гражданско-правни механизми за защита. 
 
√ С 2 млн. лв. ще обучават на дигитални умения 1000 преподаватели  
Правителството одобри Национална програма "Дигитална квалификация", по която в рамките на три години ще се 
обучават настоящи и бъдещи преподаватели по учебни дисциплини и учители по учебни предмети и модули, свързани с 
работата в дигитална среда, както и представители на бизнеса, които искат да започнат да преподават. 
Основната цел е чрез допълнително обучение да се преквалифицират преподаватели по други дисциплини и да се обучат 
представители от практиката, за да могат да преподават дисциплини, свързани с информационни и комуникационни 
технологии и дигитализацията в различните степени на образователната система. 
Ще се обучат и учители по различни предмети в системата на средното образование, за да им се осигури възможност да 
се преквалифицират като учители по информатика и информационни технологии. 
Предвижда се да бъдат обучени 1000 преподаватели в прилагането на компетентноrтния подход с акцент върху 
дигиталните компетентности, обучители и обучени учители и преподаватели по ИКТ-базирани иновативни технологии, 
както и такива, които могат да провеждат квалификационна дейност по тези теми. 
В рамките на програмата е предвидено и изработване на платформа за обмен на добри практики. Бюджетът на програмата 
за тригодишен период е 2 000 000 лева. 
Министерският съвет одобри 16 Национални програми за развитието на образованието за 2021 година 
Програмите са насочени към модернизиране на училищната инфраструктура, развитието на иновативните практики, 
насърчаване взаимодействието с родителите и др. като продължават доказали се успешни практики от последните години. 
Програма „Иновации в действие" е в подкрепа на иновациите сред основните и началните училища и сред 
професионалните гимназии, както и иновациите, ориентирани към ученици от уязвими групи. Педагогическите 
специалисти ще се стимулират да анализират, да експериментират, но и да популяризират своите иновативни практики и 
продукти. 
Акцентът на програма „Бизнесът преподава" е ранното кариерно ориентиране и запознаването на учениците с 
възможностите, които дават различните професии за бъдеща реализация, както и информирането им за най-новите 
тенденции в развитието на техниката и технологиите. Тя предвижда посещения на представители на бизнеса в училища, 
както и на учители в предприятия. С това се цели повишаване качеството на преподаване и формирането на знания и 
умения в областта на STEM компетентностите, както и създаване на партньорства между училища и работодатели. 
Продължава изпълнението на програмите за квалификация на учителите, включително за извънкласни дейности, НП 
„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование", НП 
„Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", както и тези за подготовка и участие на ученици в олимпиади и 
състезания и провеждане на НВО. И през 2021 година по програма „Мотивирани учители" ще бъдат привличани към 
системата преподаватели и специалисти от различни професионални области, като ще се финансира подготовката им във 
висшите училища, както и допълнителни практически обучения. 
Предвижда се през тази година да продължи финансирането за подобряване на условията за експериментална работа в 
училищата, в които от следващата учебна година ще има профилирано обучение по физика и астрономия, химия и 
опазване на околната среда или биология и здравно образование. Предоставят се и условия за подкрепа на целодневната 
организация на учебния ден на учениците и се създават условия за личностно развитие чрез занимания по интереси и 
творчески изяви. 
За трета година ще се стимулира усвояване на учебното съдържание както чрез посещения на музеи, така и посещения на 
театрални постановки и концерти, срещи с актьори и музиканти по теми, свързани с конкретно учебно съдържание. 
Модулът „Библиотеките като образователна среда" е свързан с подобряване на библиотечната среда - създаване на кът 
за четене - училищното пространство, което подпомага, развива и насърчава четенето. За втора година е включен и модул, 
по който се финансира изграждането на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата. 
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Продължават програмите за осигуряване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище и подпомагането на 
общините в процесите на десегрегация и недопускане на вторична сегрегация. НП „Успяваме заедно“ ще подкрепя 
детските градини и училищата, в които се осъществява задължително предучилищно образование, в две посоки - за 
споделяне на иновативни практики за провеждане на дейности с децата и семействата в и извън детската 
градина/училището, както и за насърчаване на двигателната активност на децата. 
В рамките на НП „Заедно за всяко дете", се предвижда да бъде осигурен постоянен достъп на всички 265 общини до 
Информационната система за реализация на Механизма (ИСРМ), чрез която се работи за обхващане и оставане в 
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Общините имат ключова 
роля в дейността на екипите за увеличаване обхвата на децата, включени в предучилищното образование, която се засилва 
с въведеното с промените в Закона за предучилищното и училищното образование задължително предучилищно 
образование и за 4-годишните деца. 
Продължава изпълнението и на НП „Заедно в грижата за всеки ученик", чрез която се проследяват личните постижения на 
учениците и се създават условия за екипна работа между учителите от начален етап и тези от детската градина, както и с 
преподавателите от прогимназиален етап. 
И през 2021 г. ще бъде поставен акцент на взаимодействието в училищната общност и участието на родителите в различни 
инициативи по програма „Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот". По НП „Разработване 
на учебни помагала за обучение по общообразователни учебни предмети на чужд език, оценяване и одобряване на 
проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти 
на учебни комплекти" ще бъдат разработени помагала на чужд език по общообразователни учебни програми за IX и за X 
клас, с изключение по учебния предмет български език и литература и учебния предмет чужд език. 
 
√ Дипломните работи във ВУЗ-овете ще може да се защитават дистанционно  
Министерският съвет утвърди на днешното си заседание наредба, която урежда държавните изисквания за организиране 
на дистанционната форма на обучение във висшите училища в България. Целта е да се актуализира и осъвремени 
нормативната рамка, приета през 2004 година, с оглед на дигиталната трансформация на образованието и на пандемията 
от COVID-19. 
Досега висшите училища можеха да организират дистанционна форма на обучение, както за придобиване на степен на 
висше образование, така и за повишаване на квалификацията на специалисти. Промените дават възможност в 
дистанционна форма да се провежда и продължаващо и допълнително обучение. Регламентира се и възможността за 
дистанционно провеждане на семестриални и държавни изпити, както и видеоконферентна защита на дипломни работи. 
Нов момент има и при оценяването в дистанционната форма на обучение за висшите училища. Те трябва да имат системи 
за идентификация на студентите и контрол на изпити и оценяване, системи за установяване на опити за плагиатство и 
съхраняване на изпитни данни и студентски работи в електронен архив поне за 5 години и др. 
"С прилагането на наредбата ще се подобри информационната и образователна инфраструктура във висшите училища, 
което ще благоприятства свързването им в европейски и световни мрежи за висше образование", се казва  в 
правителственото решение.  
 
√ Парите от REACT-EU за България се увеличават с близо 50 млн. лв. 
Правителството прие Решение на Министерския съвет, с което одобрява промени във финансово разпределение на 
средствата от ЕС за 2021 г. по оперативни програми 2014 - 2020 г в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, 
предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на 
икономиката - REACT-EU. 
Средствата от REACT-EU за България за 2021 г. се увеличават от 804,2 млн. лева на 853,4 млн. лева, във връзка с прилагането 
на инфлационен индекс на ниво ЕС за периода на изпълнението на Инструмента. 
Допълнителният ресурс от 49,2 млн. лева ще бъде разпределен в равни дялове към оперативни програми „Иновации и 
конкурентоспособност" и „Развитие на човешките ресурси". С тези средства ще бъде увеличен размера на изпълняваните 
и планираните операции по двете програми за инвестиционна подкрепа за малки и средни предприятия и за запазване на 
заетостта. 
 
√ Нова процедура ще подкрепи МСП със средства по REACT-EU  
В рамките на средствата от първия транш, които се очакват по линия на Инициативата на ЕК (REACT-EU), по Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е предвидено през първата половина на 2021 г. да бъдат обявени 
процедури за хоризонтална подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 под 
формата на оборотен капитал на малки и средни предприятия  на стойност 211 379 100 лева. 
За целта е подготвено изменение на оперативната програма, което е предварително съгласувано с Европейската комисия, 
съобщиха от икономическото министерство. 
Първата такава процедура, която ще бъде изпълнявана със средства по REACT-EU, е процедура BG16RFOP002-2.089 
„Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от 
пандемията COVID-19“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200  лева (40 000 
000 евро). Допустимият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева. 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16.30 ч. на 15 март. 
Според последните публични данни от икономическото министерство, към 26 февруари са подадени общо 3247 проектни 
предложения по процедурата на обща стойност на подадените проектни предложения 162 350 000 лева. 
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За останалата част от средствата по REACT-EU в размер на 133 млн. лв. Управляващият орган на Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е в процес на подготовка на нова процедура за подкрепа на малки и средни 
предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. 
 
√ Правителството намести 100 млн. лв. за безлихвени заеми през ББР  
Кабинетът пренасочи 100 млн. лв. по програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от 
възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19. По този начин бюджетът на ръководената от Българската 
банката за развитие схема вече достигна 300 млн. лева. Средствата са за сметка на друга програма, управлявана от ББР - 
от свободния ресурс за портфейлни гаранции в подкрепа на на микро-, малките и средни предприятия. 
Увеличението на средствата по схемата за безлихвени кредити за физическите лица бе анонсирано преди дни от 
икономическия министър Лъчезар Борисов. Тогава се създаде впечатлението, че ще бъдат отпуснати допълнителни 
средства. Сега обаче става ясно, че само се правят корекции по бюджетите на двата инструмента под шапката на Банката 
за развитие.  
Неотдавна ББР съобщи, че банките-партньори, които отпускат кредитите, временно няма да приемат заявления до 
официалното приемане на промените в бюджета на програмата. "Поради достигане на гаранционните лимити, част от 
търговските банки-партньори по програмата спират временно да приемат заявления на кандидатите. Продължават да 
приемат нови заявления в клоновете на Инвестбанк и Търговска банка Д", съобщиха от банката. 
Програмата е насочена към подкрепа на лица на трудов договор и самоосигуряващи се лица, земеделски производители 
и сезонни работници, които са преустановили дейността си. След направените междинни промени ББР гарантира заеми 
до 6 900 лв. и предоставя възможност за кредитиране на граждани, които са били в неплатен отпуск поради пандемията, 
а в настоящия период на наложени ограничителни противоепидемични мерки са безработни. 
Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са 
освободени от такси, комисиони и неустойки. 
Според огласените от Лъчезар Борисов данни гарантираните кредити по двете гаранционни схеми, изпълнявани от ББР, са 
в размер над 340 млн. лева. 
 
√ По мярката 60/40 вече са изплатени близо 900 млн. лева  
"884 млн. лв. са изплатени по мярката 60/40, като средствата са помогнали за запазването на 300 000 работни 
места." Това заяви министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, която посети предприятия в Добрич 
и региона, подпомагани чрез мерките за запазване на заетостта. 
Социалният министър уточни, че с мярката за запазване на краткосрочната заетост за секторите „Хотелиерство и 
ресторантьорство“, „Транспорт“ и „Туризъм“ са запазени още 31 000 позиции, като са преведени над 35 млн. лв. 
Министерството на транспорта е подпомогнало общо 580 автобусни превозвачи с близо 30 млн. лв.“ 
По време на срещите в региона Сачева подчерта, че се работи и в посока облекчаване на работодателите  откъм покриване 
на транспортните разходи на служителите от и до работните им места. За целта предстои да се създаде фонд през 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 
"Това ще даде възможност средствата на предприятията да се преразпределят по други пера, сред които и увеличаване 
на заплатите на персонала", посочи министърът. 
 
√ Пътуването между България и Великобритания - без ограничения 
От изключително значение е да положим необходимите усилия да бъдат премахнати ограниченията за туристически 
пътувания между България и Великобритания. Това заяви вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова 
по време на срещата си с Роб Диксън, посланик на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, 
съобщиха от Министерството на туризма. 
Двете страни положиха огромни усилия в превенцията на разпространението на COVID-19, които имаха реален резултат, и 
вярвам, че премахването на ограниченията за пътуване е напълно възможно и от взаимна полза, е казала министър 
Николова. Тя уточни, че към днешна дата и България, и Великобритания са въвели задължително представяне на 
отрицателен PCR тест, като британската страна налага и задължителна 10-дневна карантина. 
Вицепремиерът коментира, че Обединеното кралство е приоритетен туристически пазар и партньор на България. Тя 
добави още, че в условията на продължаващата пандемия от коронавирус правителството полага усилия за осигуряване 
на безпроблемното протичане на летния сезон. Прилагаме всички необходими мерки, които да гарантират сигурността и 
здравето на всички гости, категорична е тя. 
По думите й местните здравни власти и Министерството на туризма са приложили необходимите мерки по българските 
курорти и туристически дестинации за почивка и пътувания без риск от заразяване с COVID-19 за посетителите. Във всички 
хотели, ресторанти и други обекти в зимните ни ски курорти стриктно се спазват всички противоепидемични мерки на 
Министерството на здравеопазването и препоръките на Световната здравна организация срещу разпространението на 
COVID-19, като всеки сигнал, свързан с тяхното нарушаване, своевременно се проверява, съобщи министър Николова. 
По време на разговора вицепремиерът наблегна на факта, че към днешна дата е в ход масово имунизиране на българското 
население, а Министерството на туризма насърчава приоритетното ваксиниране на работещите в туристическия сектор с 
цел повишаване сигурността както на туристите и на работещите в бранша. 
Роб Диксън коментира, че с напредъка на процеса по ваксинация в един момент ще стане възможно вдигането на 
ограниченията за туризма. Той поясни какви са рестрикциите към момента и добави, че правителството е заложило много 
ясен график за вдигане на забраните както във вътрешен план, така и в международен. 
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Засега планът е, че най-рано могат да бъдат премахнати ограниченията през май, уточни още посланикът. Роб Диксън каза 
още, че Великобритания не е започнала да договаря индивидуално с други държави отпадането на рестрикциите за 
пътувания. Нашите цели с Вас са еднакви, а именно да възстановим туристопотока. С нетърпение очакваме момента, когато 
британските туристи ще се радват на хубавото слънце в България, каза той. 
 
√ НАП тръгва срещу търговците в сайтовете за обяви  
Предлагаш стоки през обяви в интернет, плащаш данък. От тази година данъчните подхващат и продавачите в сайтовете с 
обяви. До 30 април те трябва да декларират доходите от всички вещи, които предлагат през платформите в интернет, 
предаде NOVA. 
Всеки 4 от 10 лева в е-търговията остават невидими за данъчните, показват данните на НАП. Сред продаваните в интернет 
стоки, чиито обороти най-често се крият, са спортни стоки, дрехи, обувки, техника, лекарства, козметика и части за 
автомобили. За да се „осветлят” търговците в мрежата от тази година ще трябва да се декларират и доходите от електронна 
търговия. Така данък в размер на 15% ще трябва да плащат и тези, които продават в платформите за безплатни обяви.ъ В 
момента близо 3 млн. потребители използват платформите за безплатни обяви, за да продават излишните си вещи.  През 
последните месеци обаче данъчните забелязват, че някои от продавачите в такива платформи публикуват не единични, а 
десетки обяви. А доходите от тях са за стотици хиляди левове, без да се облагат. „Има физически лица, които правят 
продажби от порядъка на половин или над един млн. лева годишно, които не са регистрирани като бизнеси. Очевидно е, 
че когато продадете 200 мобилни телефона през интернет в рамките на календарната година, много трудно може да се 
аргументира, че това представлява лично потребление и използване на лични вещи”, обясни - Росен Бъчваров от НАП. 
Нетрадиционните обороти през обяви за лични вещи данъчните засичат чрез наложените платежи, които минават при 
доставките на колети. Инспекторите сравняват получените пари чрез куриери и данъчните декларации на фирми и 
граждани. Така годишно хазната олеква с 300 млн. лв. от укрити данъци от електронна търговия, показват сметките на 
данъчните. И затягат контрола. Като ще облагат с данък от 15 % доходите на всички търговци в сайтовете за обяви и 
социалните мрежи. 
Мярката ще сложи край на нелоялната конкуренция при интернет търговията, смятат от бранша. 
 
√ Прокуратурата и МВР отчетоха намаляване на престъпността  
Данните за дейността на Прокуратурата на Република България и Министерството на вътрешните работи през 2020 г. 
затвърждават тенденцията за намаляване на престъпността. Това обобщи говорителят на главния прокурор Сийка Милева 
в съвместно изявление с главния секретар на МВР Ивайло Иванов след проведено работно съвещание на ръководствата 
на двете институции. „През миналата година бяхме изправени пред предизвикателството да работим в условията на 
пандемия и въпреки това благодарение на ефективното взаимодействие между държавните институции успяхме да 
отбележим сериозен спад на престъпността с цел гарантиране спокойствието и сигурността на всеки български 
гражданин“, посочи още Милева. 
По линия на борбата с конвенционалната престъпност през 2020 г. в страната са проведени 1249 специализирани операции 
в 3090 населени места. В резултат са разкрити над 2306 престъпления и в качеството на обвиняеми са привлечени 1186 
лица. Телефонните измами през 2020 г. отбелязват спад от 77%. Мобилните оператори са отчели 29 049 позвънявания с 
цел телефонни измами спрямо 222 605 позвънявания за 2019-та година. Има градове, в които през миналата година не са 
извършени никакви телефонни измами или е регистрирана само една срещу повече от десет в предходната година. „Много 
пъти бяхме питани – какъв е смисълът на тези специализирани полицейски операции в малките населени места, 
включително защо често там са главният прокурор, министърът на вътрешните работи или главният секретар. Резултатите 
ясно показват защо е имало смисъл! Целта е основно осигуряването на превенция и чрез системни и безкомпромисни 
действия, да осигурим повече спокойствие на българските граждани, а оттам и повече доверие в държавата и в това, от 
което се водим, че всички са равни пред закона“, коментира говорителят на главния прокурор Сийка Милева. 
Ключов приоритет в работата на ПРБ и МВР продължава да бъде борбата с трафика, производството и разпространението 
на наркотици, заяви още Милева. 
Във връзка със заповед на главния прокурор Иван Гешев за периода от 15 септември до края на 2020 г. са проведени 981 
операции по противодействие на разпространението на наркотици в районите на учебните заведения в цялата страна. 
Установени са 508 непълнолетни или малолетни лица, свързани с престъпления с наркотици. Задържани са 221 души и са 
образувани 297 досъдебни производства. Данните за дейността на правоохранителните институции сочат, че при различни 
операции срещу наркоразпространението са иззети общо 863 кг кокаин, 49 027 кг канабис, 890 кг марихуана и 360 кг 
синтетични вещества. 
Акцент в изявленията на говорителя на главния прокурор и главния секретар на МВР бяха и други действия на държавните 
институции по опазване обществения интерес, борбата с икономически престъпления, корупцията и др. В резултат на 
проверки, назначени от Върховната административна прокуратура (ВАП), през изминалата година са установени 1426 
незаконни сметища, от които са почистени 370. Открити са 440 замърсявания,  почистени са 122. По време на проверките 
са иззети 307 985 тона пестициди с изтекъл срок на годност. 
Говорителят на главния прокурор отбеляза и приноса в тази насока на Националната следствена служба (НСлС) , която през 
2020 г. е водила  разследвания за незаконосъобразно управление и съхранение на опасни отпадъци. Образувани са 15 
досъдебни производства за нерегламентираното им управление. В резултат на дейността на НСлС са образувани и 279 
досъдебни производства за финансови и данъчни престъпления, вследствие на които са предотвратени щети за над 320 
милиона лева. 



15 

 

По искане на прокуратурата, само през изминалата година Комисията за противодействие на корупцията и отнемането на 
незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) е обезпечила активи в размер на 189 484 331,87 лв., а в периода от 01.01.2014 
г. до 31.12.2020 г. общо обезпеченото имущество възлиза на близо 2,5 млрд. лв. 
Прокуратурата показа и силна ангажираност в защита на свободата на словото в България. Разкрити, задържани и 
предадени на съд са извършителите на бруталното нападение над журналиста Слави Ангелов, който бе пребит в центъра 
на София. Постигната бе и осъдителна присъда спрямо подсъдим за хулиганство, опитал да попречи на работата на друг 
журналист – Полина Паунова. 
 
√ Време за бюджети и нови проекти  
След прекараната коронаворусна 2020 година с много и различни разходи, наложени от мерките срещу 
разпространението на Ковид-19, общините настройват бюджетите си за новата 2021-а. На много места общинските съвети 
вече гласуваха финансовата рамка в опит да компенсират свитите приходи през миналата година, но и да имат възможност 
да подкрепят своите граждани и бизнеса в следващите месеци.  
Бюджетът на община 
Стара Загора 
за тази година е над 180 млн. лева, съобщиха от пресцентъра на общината. И вече е гласуван от общинския съвет. 
Близо 217 млн. лева са очакваните средства от европейски проекти и програми. Предвижда се новородено първо дете 
общината да плаща по 400 лева на семейство, за второ - 450 лева, а за трето - 500 лева. Изискването обаче е родителите 
да имат средно образование. Когато един от родителите има завършено висше образование, финансова подкрепа е със 
сто лева повече.  
Община Стара Загора ще кандидатства по Програма LIFE 2020 на Европейския съюз, подпрограма "Действия по климата 
2020" с проект "Интегриран проект за изпълнение на градски планове за действие за преход към нисковъглеродно и 
климатично устойчиво общество". 
Основен приоритет на Бюджет 2021 за 
Велико Търново 
е осигуряване на средства за успешно завършване на програмния период 2014-2020, съобщават от общината. Бюджетът 
за годината е оптимистичен, отбелязва кметът Даниел Панов.  
Сред най-важните приоритети, включително и за инвестиционната програма, са увеличаване на икономическите и 
социалните възможности за гражданите и бизнеса, привлекателността на Велико Търново, на инфраструктурата и 
свързаността, повишаване на качеството на всички административни услуги.  
Ще продължат мерките за възстановяването след Covid-19 и подкрепата за хора в нужда. Бюджет 2021 е близо 113 
млн. лева, с който се увеличават средствата за всички основни функции. И през тази година се запазват нивата на местните 
данъци и таксата за битови отпадъци. Около 26.7 млн. лева са планираните местни данъчни и неданъчни 
приходи. Инвестиционната програма е в размер на 33 млн. лева, като 81% от финансирането й вече е осигуреноно, а 70% 
от обектите в нея са инфраструктурни. Тя е пряко насочена към развитие на кварталите на града. 
Общият размер на инвестициите по европейски проекти е 48 млн. лева. В процес на оценка са още три проекта за над 10.5 
млн. лева. 
Общинският съвет в 
Сливен 
е одобрил бюджет за 2021 г. в размер на 133 млн. лева, съобщиха от общинската администрация. Кметът Стефан Радев 
отбелязва, че с този бюджет продължава досегашната политика, насочена към стабилизиране на общинските финанси. Не 
е увеличен размерът на местните данъци и такси. Според кмета през тази година ще бъдат изплатени и стари задължения 
към доставчици от предходни мандати. 
В новия бюджет е предвиден сериозен ръст в разходите за възнаграждения в здравната и образователната сфера, както и 
за администрацията. Предвиждат инвестиции в общинската инфраструктура и екологичния транспорт. 
Заради рискове, свързани с икономическата ситуация и възможности за неблагоприятно развитие и заради пандемията от 
коронавирус, са били предвидени буфери от финансови запаси. 
 
√ Съседите на България теглят заеми от международните пазари  
Три съседни на България държави успешно пласираха еврооблигации на международните пазари в последните няколко 
дни. Става дума за Хърватия, Сърбия и Северна Македония. Финансовите власти и в трите страни отчитат висок интерес и 
добри условия по книжата им. Общо Загреб, Белград и Скопие са събрали финансиране в размер на 3.7 млрд. евро.  
Най-голям дял в тази сума има Хърватия, която емитира нов дълг в размер на 2 млрд. евро чрез две емисии еврооблигации. 
Сделката бе приключена на 25 февруари. Едната емисия с обем 1 млрд. евро е 12-годишна при годишен лихвен процент 
от 1.125% и 1.257% доходност. Втората емисия е с 20-годишен матуритет при 1.750% лихвен процент и доходност от 1.788 
процента. Според официалната информация търсенето е надхвърлило 3,2 пъти номиналния размер на двете емисии, а със 
събраните средства ще се рефинансират предишни задължения и ще финансират бюджетни разходи. 
Ден по-рано - на 24 февруари Сърбия емитира 12-годишни еврооблигации на стойност 1 млрд. евро. Емисията е 
с доходност от 1.920% и има най-дългия матуритет от всички облигации, които Сърбия е пласирала на международните 
пазари досега. Финансовото министерство в Белград казва, че събраните средства ще бъдат използвани за погасяване на 
дълга и за финансиране на мерки за растеж на икономиката. 
Най-скорошна, но и най-скромна е емисията на Северна Македония. Новоемитираният на 4 март дълг е в размер на 700 
млн. евро. Еврооблигациите са с доходност от 1.625%, а властите в Скопие се хвалят, че това са най-добрите условия, 
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постигани от страната на международните пазари. Подобно на Хърватия и Сърбия, Македония също ще ползва набраните 
средства за рефинансиране на стари задължения и и за подпомагане на бюджетните разходи. 
На този фон България има друга тактика. Отиващото си българско правителство разчита на аукциони на вътрешния пазар - 
малки по обем, но няколко на брой. Очаква се към 8 март страната ни да е емитирала нов дълг в размер на 700 млн. лева, 
които се ползват основно за погашения по стари задължения. Тази тактика вероятно е съобразена с предстоящите избори. 
Традиционно обществото ни не гледа с добро око на трупането на външен дълг, дори и при добри условия. Отделно 
сегашните управляващи вероятно не искат и да наливат вода в мелницата на своите опоненти, които моментално биха ги 
упрекнали, че задлъжняват младите поколения. 
 
√ С 600% трябва да нараснат цените на въглеродните емисии  
Държавните лидери ще трябва да повишат чувствително разходите на страните си за овладяване на отделяните в 
атмосферата вредни емисии от въглероден двуокис, за да се ограничи  затоплянето на околната среда, посочва 
енергийният консултант "Уд Макензи". За да не се допусне повишение на температурата над 1.5 градуса по Целзий от 
равнищата преди индустриализацията, както е заложено в Парижкото споразумение за климата, цените трябва да скочат 
до 160 щ. долара за тон въглероден двуокис до 2030-та, а са били  средно 22 долара за тон в края на 2020-та, пишат 
експертите на консултантската фирма в проучване, публикувано на 4 март.  
Индустриализираните държави от векове изхвърлят в атмосферата въглеродни емисии и парникови газове със скорост, 
която не би могла да се ограничи. Досега, за да задържат температурния ръст под 1.5 градуса по Целзий, правителствата 
се опитват да намалят отделяните количества въглероден двуокис като ги оценяват - подход, при който емисиите се 
облагат с данък или се създава пазар за търговия на разрешителните за замърсяване на въздуха.  
Отделеното количество въглроден двуокис от изкопаеми енергийни източници е намаляло със 7% през 2020-та,което се 
дължи на пандемията. Но светът ще трябва да постигне редукция от подобен порядък през всяка година до 2030-та и след 
нея, или ще се сблъска с все по-непредсказуеми последствия върху околната среда. 
Цените на разрешителните за отделяне на въглероден двуокис скочиха до рекордни стойности в Европа, в резултат на 
спекулативни покупки и на усилията на политиците да намалят емисиите, но азиатските нации изостават сериозно. Япония 
предвижда да ревизира въглеродния си данък, който е сред най-ниските в света. В Китай онлайн търговията на 
разрешителни трябва да започне до края на юни.  
Правителствата се нуждаят от политики  по отношение на въглерода, които да принудят индустриалните сектори да 
ползват по-зелени енергийни опции, каквато например е водородът, подчертават от  "Уд Макензи". Това може да стане 
чрез цените на въглеродните емисии, чрез директни стимули или чрез данъчни политики. По-високите стойности на 
въглеродния двуокис може да насърчат компаниите да намалят отделяните замърсители чрез специални пречиствателни 
системи за улавяне на въглерода. Оттам той може да бъде рециклиран в нови продукти, създавайки потенциал за 
"индустрия за трилиони долари", изтъкват авторите на проучването.  
 
Мениджър 
 
√ Национални дни на кариерата - с два формата тази година  
Най-утвърденият кариерен форум в страната – Национални дни на кариерата, отбелязва юбилейно двадесето издание 
тази година с още повече възможности за участие. 
Събитието се реализира всяка година в 7 академични града и дава възможност за среща на бизнеса с хиляди студенти и 
млади специалисти, на които им предстои да стартират професионалния си път. През 2020 г. за пръв път събитието се 
проведе изцяло виртуално за цялата страна, а през 2021г. организаторът JobTiger надгражда събитието с два формата - на 
живо и виртуално.  
Виртуалното издание: 8 април, 2021 г. 
Виртуалният ден тази година е на 8 април и ще предложи нови възможности за работодателите. JobTiger традиционно 
използва обявената за платформа номер едно в света за виртуални кариерни събития – Brazen Technologies. Стандартните 
ѝ функции позволяват на работодателите да си създадат виртуален щанд, където да презентират компанията в деня на 
събитието. Посетителите се свързват директно с работодателите през целия ден, посредством чат и видео/аудио опцията. 
Тази година иновациите в софтуера дават още повече опции на компаниите да се откроят и да бъдат проактивни. Тези от 
тях, които решат да направят презентация на живо, ще могат да го направят чрез новата функция за видеоизлъчване. Освен 
това, за всички регистрирани работодатели на форума ще бъде активна новата опция за предварително насрочване на 
интервюта след търсене в базата с регистрирани кандидати. 
Събития на живо: Май, 2021 г. 
Макар и виртуалният формат се наложи във всички сфери на събитийната индустрия в последната година, живият контакт 
остава незаменим, особено що се отнася до подбор. Компаниите, които предпочитат срещата лице в лице, ще имат 
възможност да срещнат кандидати за свободните си позиции през месец май на живо. Обявените до момента събития са 
в следните градове: 
· Варна - 10 май 2021, Дворец на културата и спорта, зала Младост Б; 
· Пловдив -12 май 2021, Пловдивски панаир, Конгресен център; 
· София 18 - 19 май 2021, Национален дворец на културата, ет. 5. Регистрациите за работодатели все още са отворени 
на: https://careerdays.bg/bg/national-careerdays 
 
 
 

https://careerdays.bg/bg/national-careerdays
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√ Югозападът в България настига по покупателна способност гръцката Атика и френската Окситания  
Покупателната способност на Югозападния регион на България, който обхваща областите София (град и област), 
Кюстендил, Перник и Благоевград, е достигнала тази на гръцкия район Атика с център Атина, показва анализ на Евростат, 
публикуван в сряда. 
По последни данни жителите на българския Югозападен регион имат покупателна способност на глава от 
населението, равняваща се на 89% от покупателната способност на средното за ЕС. За сравнение, този показател 
за  гръцката област Атика е 91% към края на 2019 г., за която последно има данни. 
Статистиката още сочи, че през последните 10 години покупателната способност на Югозападния регион е нараснала от 
76% до 89% спрямо средното за ЕС, докато за Атика е намаляла – тя е била цели 115% от средното за ЕС през 2010 г. 
Съпоставими по покупателна способност с  Югозападния регион са още испанската Кастилия и Леон (86%) с център 
Валядолид и Окситания (89%) с център Тулуза в югозападна Франция. 
Всички останали български региони обаче регистрират много по-ниска покупателна способност, с което показателят за 
цялата страна се понижава до 53% от средното за целия ЕС. 
В Северозападен регион покупателната способност е 32% от средното за ЕС, в Северен централен 35%, в Североизточен 
41%, в Югоизточен 40%, а в Южен централен 37%, сочат данните на Евростат. 
 
√ Два български университета сред най-силно представящите се в света  
Масачузетският технологичен институт и Харвардският университет заемат първото място в тазгодишната класация на 
световните университети, изготвена от специализирания в областта на висшето образование изследователски институт 
"Куакуарели Симъндс", предава БТА. Двете американски висши учебни заведения са определени като най-силно 
представящите се университети, нареждайки се начело в 12 специалности. 
Класацията на "Куакуарели Симъндс" предоставя независим сравнителен анализ за представянето на 13 883 
университетски програми в 1440 университета, включващи 51 академични дисциплини и 5 широки факултетски области.  
В 11-ото издание на класацията Софийският университет "Св. Климент Охридски" е на 551-о място, а Медицинският 
университет-София се нарежда на 601-а позиция. И двата български университета са отбелязали напредък в сравнение с 
миналата година, когато бяха поставени съответно на 600 и 650 място.  
Русия и Китай са отчели своите най-добри представяния досега. Рекорден брой програми от китайския сектор на висшето 
образование са класирани сред първите 50, а от руския сектор рекорден брой департаменти са се наредили на първите 20 
места.  
Висшето образование във Великобритания продължава да поддържа силни позиции - 13 от 51 списъка по специалности се 
оглавяват от британски университети, като Оксфордският университет е начело на пет от тези 13.  
Швейцарският федерален технологичен институт в Цюрих заема първо място сред университетите от континентална 
Европа, а висшето образование в Швейцария се нарежда на трета позиция в света.  
 
√ След раздялата с ЕНП: Орбан с призив за ново дясно обединение в Европа 
Унгарският премиер Виктор Орбан призова за ново дясно обединение в Европа, след като неговата националистическа 
партия ФИДЕС напусна най-голямата група в Европейския парламент - тази на Европейската народна партия (ЕНП), предаде 
ДПА. 
"Сега задачата да е изградим ново европейско демократично дясно без ЕНП", написа Орбан на страницата си във Фейсбук. 
"ЕНП окончателно се превърна в придатък на европейската левица.", добави той. 
Спорът между ръководството на ЕНП и ФИДЕС тлееше от години и се ожесточи след обиди по адрес на представителя на 
ЕНП и бивш председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, припомня ДПА, цитирана от БТА. Политиката на 
унгарския премиер, включително рестриктивните закони за получаването на убежище и законодателството за дейността 
на неправителствените организации, все повече изостряше отношенията между консервативното му правителство и 
другите политически формации от ЕНП, както и тези с Еврокомисията. 
Самият Орбан обвинява групана на ЕНП, че се е отдалечила прекалено много от консервативните си ценности. През 2019 
г. членството на ФИДЕС в ЕНП беше замразено, а вчера 12-те европейски депутати на унгарската партия окончателно 
напуснаха групата. Предвижданото от Орбан ново европейско дясно ще предложи "дом за всички европейски граждани, 
които не искат мигранти, мултикултурализъм, които не са пристрастени към ЛГБТ манията, които защитават християнските 
традиции и уважават националния суверенитет", каза той днес. 
 
√ Цената на златото се срина до 9-месечно дъно  
Цената на златото отбеляза рязък спад в последните 7 дни и в момента се търгува за 1711 долара на тройунция. Това е най-
ниската стойност на метала от юни миналата година, показват данните на Goldprice. За сравнение, цената на жълтия метал 
достигна исторически връх от близо 2100 долара през август миналата година. От тогава до днес цената му се е понижила 
с около 17%. Все пак стойността на златото е с около 7% повече в сравнение с началото на март 2020 г. 
Няколко са основните причини за промяната в цената. На първо място е оптимизмът за икономическо 
възстановяване, свързан с наличието на все повече ваксини и ясни планове за имунизиране населението – поне във 
водещите глобални икономически сили. Другата причина е и повишената доходност на 10-годишните американски 
държавни книжа, които са смятани за бенчмарк. 
Златото обикновено се смята за „убежище“ на спестявания по време на криза, когато не е ясно каква посока ще вземе 
икономическия цикъл. Тъй като основните очаквания са за значително подобряване на глобалната икономика към края на 
тази година, то златото вече не предизвиква онзи интерес, който имаше в края на миналото лято, когато тепърва се 
очакваше реализиране на втора вълна от коронавирус по света и никой не можеше да предположи колко силна ще е тя. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210303-1?redirect=%2Feurostat%2F
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-513634_QID_-53BD7261_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDICATORS,C,Z,1;&zSelection=DS-513634INDICATORS,OBS_FLAG;DS-513634UNIT,PPS_HAB_EU27_2020;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=TIME_1_0_0_0&rankName4=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
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„Все пак обаче сегашната цена от 1700 долара за тройунция е много по-добра  позиция за покупка на злато, още повече 
като се има предвид, че има редица индикатори, сочещи за значителна инфлация през тази и следващите години“, 
коментира Адриан Аш, директор на икономическия тинктанк BullionVault.   
 
√ Световните цени на храните се повишават за 9-и пореден месец  
Световните цени на храните се повишават за девети пореден месец през февруари, достигайки най-високото си ниво от 
юли 2014 г., предаде „Ройтерс“. 
Индексът на цените на храните на Организацията за прехрана и земеделие към ООН (ФАО), който измерва месечните 
промени за кошница с основни продукти, включително зърнени култури, маслодайни семена, млечни изделия, месо и 
захар, е средно 116.0 пункта през изминалия месец – леко покачване спрямо отчетените 113.2 пункта месец по-рано. 
Базираната в Рим организация отбеляза, че цените на зърнените култури са се покачили с 1.2% на месечна база, докато 
при захарта увеличението е с 6.4% на фона на опасенията относно доставките през 2020-2021 година поради спада на 
производството в големите страни производителки и силното търсене от Азия. 
Индексът на цените на растителните масла се е увеличил с 6.2%, достигайки най-високото си ниво от април 2012 година 
насам. Цените на палмовото масло се повишават за девети месец заради ниските запаси в големите страни износителки. 
Същевременно не толкова големи са увеличенията при млечните изделия и месото, които отбелязват ръст на цените от 
съответно 1.7% и 0.6%. Котировките на свинското са намалели, засегнати от по-ниските покупки от Китай на фона на 
голямото свръхпредлагане и непродаденото месо в Германия поради забраната за износ за азиатските пазари – в края на 
2020 г. азиатската страна блокира вноса на свинско от Германия след откриването на африканска чума. 
ФАО повиши прогнозата си за сезона на зърнените култури за 2020 г. до 2.771 млрд. тона спрямо калкулираните миналия 
месец 2.744 млрд. тона. Тази ревизия отразява 7.5 млн. тона увеличение в предварителната оценка на количеството 
произведена пшеница. Прогнозата за световно производство на ориз също бе повишена с 2.6 млн. тона спрямо миналия 
месец. 
 
√ Еврото остана под прага от 1,20 долара  
Курсът на еврото остана под прага от 1,20 долара, под който спадна вчера вечерта, информираха германски финансови 
издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1952 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2034 долара. 
 
√ Цените на петрола скочиха с над процент на фона на удължаването на съкращенията на ОПЕК+  
Цените на петрола скочиха с над 1% в ранната търговия в петък, удължавайки печалбите от предходната търговска сесия, 
след като Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници, известни като групата ОПЕК+, се 
споразумяха да не увеличават добива през април, докато чакат по-значително възстановяване на търсенето, предаде 
Ройтерс. 
Към 8:40 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 1,18 долара, или 1,77%, до 67,92 долара за барел, докато 
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 1,01 долара, или 1,58%, до 64,82 долара за барел. И двата сорта 
поскъпнаха с над 4% в четвъртък, след като страните от ОПЕК+ удължиха съкращенията на добива до април, с малки 
изключения за Русия и Казахстан. 
 „Това решение идва да покаже колко изненадваща е дисциплината в ОПЕК+“, коментира Майкъл Макарти от CMC Markets. 
Инвеститорите останаха изненадани и от решението на Саудитска Арабия да запази доброволното си съкращение на 
добива с 1 млн. барела на ден и през април, въпреки поскъпването на петрола през последните два месеца. Цените на 
суровината тръгнаха нагоре още през ноември, но физическото търсене на суров петрол от рафинериите и крайните 
потребители има още за наваксване. 
„На срещата на ОПЕК+ през следващия месец почти сигурно ще има новина за нови съкращения на добива“, коментира 
Джефри Хейли от OANDA. 
Междувременно Goldman Sachs повиши прогнозата си за цената на Брента с 5 долара до 75 долара за барел през второто 
тримесечие на 2021 г. и 80 долара за барел през третото тримесечие. UBS очаква цена от 75 долара за барел за Брента и 
72 долара за барела за американския лек суров петрол през втората половина на 2021 г. 
 
√ Понижения на борсите в Европа след три сесии на ръст  
Тридневно рали на европейските акции е на път да приключи, след като вчера водещите борсови индекси на континента 
регистрираха понижения в ранната търговия на фона на поредният скок на доходността по американските държавни ценни 
книжа. Той уби апетита към рисковите активи, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 3,98 пункта, или 0,96%, до 409,44 пункта Индексът на компаниите от 
миннодобивния сектор SXPP падна с 0,96%, след като листнатите във Великобритания акции на Rio Tinto и BHP Group 
поевтиняха с 3,65% и 6,20%. Технологичният индекс SX8P се понижи с 3,02%. 
Германският показател DAX отчете спад от 105,72 пункта, или 0,75%, до 13 974,31 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 изтри 79,23 пункта от стойността си, или 1,19%, достигайки ниво от 6 596,24 пункта. Френският измерител 
CAC 40 записа спад от 25,09 пункта, или 0,43%, до 5 804,97 пункта. 
„Макар че човек може да разбере притесненията на инвеститорите относно оценките на акциите в САЩ, особено в 
технологичния сектор, също не може да бъде казано за Европа, където оценките са значително по-ниски“, коментира 
Майкъл Хюсън от CMC Markets. 
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„Това вероятно ще ограничи рисковете от понижения в Европа, дори ако доходността по американските облигации 
продължи да расте“, добави той. 
Участниците на пазара насочиха вниманието си към изказването на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, 
който говори по-късно вчера. Те се надяваха той да адресира опасенията, свързани с риска от рязък скок на разходите по 
заемите. 
Същевременно с това членът на управителния съвет на Европейската централна банка Клаас Кнот заяви, че скорошният 
ръст на разходите по заемите в Еврозоната може да е отражение на по-добър икономически растеж в региона на единната 
валута и добри перспективи за инфлация. 
Акциите на ASML Holding NV поскъпнаха с 3,47%, въпреки новината, че нидреландската компания за литографско 
оборудване е удължила сделката си за доставки с най-големият производител на чипове в Китай SMIC. 
Цената на книжата на германският авиопревозвач Lufthansa падна с 1,99%, след като компанията отчете рекордна загуба 
от 6,7 млрд. евро за 2020 г. и понижи прогнозата си за своя капацитет на работа през 2021 г. на фона на продължаващата 
несигурност в авиационния сектор заради пандемията от COVID-19. 
Загуби на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения в сряда, след като технологичните акции 
отново бяха големите губещи на фона на нарастващата доходност по държавните облигации, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отечете спад от 121,43 пункта, или 0,39%, до 31 270,09 пункта. Широкообхватният 
измерител Standard & Poor’s 500 изтри 50,57 пункта от стойността си, или 1,31%, завършвайки сесията при ниво от 3 819,72 
пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи с 361,04 пункта, или 2,7%, до 12 997,75 пункта, 
след като ацкиите на Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet и Netflix поевтиняха съответно с 2,45%, 2,89%, 2,79%, 2,57% и 4,95%. 
До тези резултати се стигна, след като доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа продължи да 
расте, достигайки до ниво 1,49% в сряда, преди леко да падне до 1,469%. Миналата седмица тя достигна връх от 1,6%. 
Непрекъснатият ръст на доходността по облигациите предизвиква опасения относно потенциален ръст на инфлацията. 
Същевременно с това нарастващият оптимизъм около разпространението на ваксини предизвика рали при цикличните 
акции. Цените на книжата на American Airlines, Carnival и Norwegian Cruise line се повишиха с 3,40%, 3,91% и 6,25%. 
Енергийният сектор напредна с 1,4%. 
„Макар че S&P 500 е изправен пред структурни насрещни ветрове заради слабостта на технологичния сектор, останалата 
част от пазара всъщност се представя доста добре“, коментира Том Есай от Sevens Report. „Като цяло повечето акции, които 
не са от технологичния сектор, се справят добре с повишаването на доходността по облигациите“, добави той. 
На икономическия фронт ADP съобщи, че частните компании са добавили 117 хил. работни места в САЩ през февруари. 
Прогнозата на икономистите, анкетирани от Dow jones, бе за 225 хил. нови работни места в частния сектор. 
Междувременно стана ясно, че темпът на растеж на сектора на услугите се е забавил през февруари. ISM индекса на 
активността в сферата на услугите на САЩ достигна 55,3 пункта през миналия месец, което е с 3,4 процентни пункта под 
януарското ниво. 
Спад в Азия 
Основните индекси на водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха понижения в четвъртък, следвайки 
поредният ръст на доходността по 10-годишнте американски държавни ценни книжа. Най-големи загуби отново бяха 
регистрирани в технологичния сектор 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 628,99 пункта, или 2,13%, до 28 930,11 пункта, след 
като акциите на технологичния конгломерат Softbank поевтиняха с 5,19%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 73,41 пункта, или 2,05%, до 3 503,49 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite изтри 68,44 пункта от стойността си, или 2,9%, завършвайки сесията при ниво от 2 
294,67 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng се понижи с 643,63 пункта, или 2,15%, до 29 236,79 пункта. Книжата на 
Tencent, Xiaomi и Alibaba поевтиняха с 4,56%, 3,97% и 2,24%. 
Южнокорейският показател Kospi регистрира спад от 39,5 пункта, или 1,28%, до 3 043,49 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 се понижи с 57,3 пункта, или 0,84%, до 6 780,7 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете 
спад от 6,94 пункта, или 1,39%, до 491,59 пункта. BGBX40 се понижи с 1,34 пункта, или 1,20%, до 109,91 пункта. BGTR30 
изтри 6,64 пункта от стойността си, или 1,24%, достигайки ниво от 528,46 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,50 пункта, 
или 0,34%, до 145,17 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Държавният глава и вицепрезидентът връчиха награди „Златна мартеница“ на успешни български компании  
Бих искал да видя българската държава много по-подкрепяща своя бизнес с възможност за достъп до финансови ресурси, 
с навременна, гъвкава и безвъзмездна помощ, която да направи малкия и среден бизнес по-конкурентоспособен в 
кризата. Това заяви държавният глава Румен Радев на церемонията по връчването на годишните награди „Златна 
мартеница" за принос към българския бизнес. 
Президентът подчерта, че държавата трябва да помага на българския бизнес и като гарантира по-бързи процеси на 
дигитализация, като снема административна тежест и най-вече като инвестира в човешки капитал. По думите на 
държавния глава, за да имаме силна икономика с висок, устойчив темп на развитие и да догоним другите държави в 
Европейския съюз, то подкрепата и средата за българския бизнес трябва да бъде променена решително. „Българският 
предприемач и производител продължават да стоят устойчиво на много пазари, най-вече благодарение на силния 
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предприемачески дух и много големи усилия и иновативност", подчерта президентът. Затова по думите му е необходимо 
и огромните средства, които ще постъпят в страната ни в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост трябва да 
бъдат изхарчени при ясна, обоснована, публична методика, която към момента няма. 
„В началото на пандемията, когато наблюдавахме масово затваряне на граници, срив на доставки и производства, тогава 
българският производител на стоки и услуги, българските животновъди и земеделци не ни разочароваха", припомни 
президентът и посочи, че държавата трябва да подкрепя приоритетно българския производител. По думите му пандемията 
е внесла редица катаклизми, но създава и възможности, защото в момента протича мащабно преразпределение на 
световната инвестиционна, производствена и търговска карта. „Дебатът, който водим от десетилетия, в момента се води в 
много други държави, а именно доколко държавата да присъства в икономиката като регулатор и разпределител на 
обществен ресурс", отбеляза Румен Радев като допълни, че българският бизнес в момента, както и неговият сроден бизнес 
по сектори и производство в други държави, зависи много от действията на държавата. 
Президентът посочи още, че очаква страната ни да бъде на висотата на настойчивостта и иновативността на българските 
производители. Според него този дебат трябва да бъде воден устойчиво и неуморно, докато бъде постигнат реален 
прогрес. Държавният глава допълни, че този прогрес се измерва в световно утвърдени класации за корупция, за свобода 
на медиите и за правене на бизнес, които определят отношението и на инвеститорите, и на световните финансови пазари 
към нашата страна. 
Президентът Радев връчи годишна награда „Златна мартеница" на успешно българско предприятие, специализирано в 
птицевъдството, която изнася както на българския пазар, така и в 25 държави в Европа. Отличие връчи и вицепрезидентът 
на утвърдило се на пазара предприятие, завоювало доверието на своите клиенти компания "Котлостроенв" АД. Илияна 
Йотова изрази надежда всички тези предприятия, както и много други, да намерят своето място в Плана за възстановяване 
и устойчивост на България. 
Организатор на „Златна мартеница" е сдружението „Произведено в България - Съюз на малкия и среден бизнес". 
Отличията за българските производители бяха връчени за 27-а поредна година. 
 
√ Нови локални мерки срещу пандемията от коронавирус  
Нови локални мерки срещу пандемията от коронавирус. От днес маските стават задължителни и на открито във Враца. 
Причината е, че в града има рязък скок на новите заразени. Според заповедта, маските трябва да се носят там, където има 
струпване на много хора на едно място - като пазарите, например. 
Вчера от Щаба препоръчаха евентуални решения за разхлабване или затягане на мерките да се вземат на регионално ниво, 
в зависимост от ситуацията. В Бургас вече отмениха плановия прием в болниците. Здравните власти посъветваха подобни 
стъпки да направят и в Кюстендил, Плевен, София и Враца. 
И старт на електронната форма за ваксиниране. До късно снощи, за няколко часа се бяха записали над 19 хиляди българия 
за имунизиране. Целта на електронните зелени коридори е да няма струпвания и дълги опашки пред пунктовете за 
ваксинация, както беше през последните дни. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Властите обявиха, че сме на прага на трета вълна на COVID-19. Готови ли са лечебните заведения? Гост - 
директорът на „Александровска болница" проф. Борис Богов; 

- Бездомно куче ухапа дете в училищен двор. Какво е състоянието на ученичката и подавани ли са сигнали срещу 
бездомните животни; 

- До края на 2022 година всички сгради с технически паспорти. Как се правят и колко ще ни струват; 
- Социалната изолация намали разводите. Как пандемията ни сближи? Коментар на експертите; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Започват предизборните дебати в ефира на „Тази сутрин" с водещ Антон Хекимян; 
- Очаквайте първата политическа битка със знакови лица от листите; 
- Кога личните лекари ще получат ваксини за пациентите си? И още - как ще работи електронният регистър, в 

който ще се записваме за имунизация?; 
- Старт на новата рубрика „Минутите на проф. Георги Рачев" - каква пролет ни очаква?; 
- На живо - кой проби дупки в осем дървета в центъра на София и могат ли да бъдат спасени? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- В дрехите на властта: Кой е човекът, на когото премиерът подари сакото си?;  
- Битката за вота започва: Очакванията към тези, които ще изберем;  
- Различният поглед – Есил Дюран, Калин Сърменов и Мариана Попова; 
- Предизборни сметки и следизборни сценарии. В студиото: Първан Симеонов от „Галъп” и Димитър Ганев от 

„Тренд”;  
- Насилие между деца в Бургас. Защо момче нападна и би друго дете, докато други снимаха с телефоните си?; 
- След поредица от сигнали. Глутница кучета нападна дете пред училище;  
- Третата вълна на заразата. В студиото – епидемиологът д-р Петър Марков;  
- Как да си запазим час за ваксиниране онлайн? Как работи новата система за регистрация?;  
- Ненчо Балабанов и Краси Ванков. Какво ще видим в новия сезон на „ALL INCLUSIVE” по NOVA;  
- За здраве. Възрастен мъж се къпе в леденостудените води на Черно море посред зима. 
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√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Ще донесат ли туристите от Занзибар нигерийския щам; 
в. Труд - Няма полза от глобите на КАТ; 
в. Телеграф - Над 50 000 поискаха безлихвени кредити от държавата; 
в. Монитор - Педофили ловят деца в 5 онлайн игри; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - 11 250 гласа вкарват депутат в парламента. Мандатът най-евтин в последните 16 г.; 
в. 24 часа - Във Велико Търново битката е между министъра, който иска да е полезен, а не обичан, и Цветанов, който ще 
мери дали още го обичат; 
в. Труд - Служители на НАП като агенти на ЦРУ; 
в. Труд - Надуват цените на топломери и водомери; 
в. Телеграф - Бойко Борисов на среща с щаба: Хората се държат, сякаш е свършила пандемията; 
в. Телеграф - Пет области трябва да затегнат мерките; 
в. Монитор - Спират плановите операции в още четири области; 
в. Монитор - Още 13 млн. лева от МС за ремонти в 10 общини; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Стефан Петров, следовател в НСлС, кандидат за ВСС: Не бива да започва процедура за избор на прокурор, 
който да разследва главния, преди решението на КС; 
в. Труд - Доц. Григор Сарийски, Институт за икономически изследвания на БАН, пред "Труд": Влизаме от криза в криза, 
предстоят изпитания; 
в. Телеграф - Сеизмологът проф. Емил Ботев от БАН: 1000 земетресения ни удрят за година; 
в. Монитор - Проф. Михаил Константинов, математик и експерт по избори: Очаквам около 3 млн. души да гласуват, около 
150 000 от тях - в чужбина; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Защо едни 33 отговора са важни?; 
в. Труд - "Канцелирането" си е чист тоталитаризъм; 
в. Телеграф - Галят педофилите с условни присъди, докога?!; 
в. Монитор - Академични разносвачи на пица. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 05 март 
София 

- От 11.00 От 9.00 часа ще се проведе пленарно заседание на Народното събрание. 
- От 12.00 часа пред Театър София в парк „Заимов" ПП АБВ ще открие предизборната си кампания. 

*** 
Благоевград 

- От 9.30 часа в зала „22-ри септември" ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет. 
*** 
Видин 

- От 13.00 часа в регионалния пресклуб на БТА във Видин ще се проведе пресконференция на МБАЛ "Св. Петка" - 
д-р Ивета Найденова и д-р Борислав Милчев. 

*** 
Шумен 

- От 11.00 часа в зала 363 на Общината ще се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на 5 
поземлени имота. 

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

