Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
24 часа
√ Бизнесът: Когато и да са изборите, искаме да има стабилност
24 часа” реши да пита читателите какво мислят по дискусионната тема кога да са изборите, защото какво мислят хората, в
крайна сметка е най-важно.
Можете да гласувате в: https://www.24chasa.bg/polls електронното допитване на сайта ни. Възможните отговори са:
- Възможно най-бързо - на 28 март, както предложи президентът
- На 23 май - последната възможна неделя според срока по конституция
- През април - компромисен вариант
- Отлагане за септември - допустимо според конституцията само ако има извънредно положение
- Без значение, няма да отида да гласувам
Днес питаме бизнеса (виж по-долу)
В член 64 на конституцията пише:
(1) Народното събрание се избира за срок от четири години.
(2) В случай на война, военно или друго извънредно положение, настъпили по време или след изтичане на мандата на
Народното събрание, срокът на неговите пълномощия се продължава до отпадането на тези обстоятелства.
(3) Избори за ново Народно събрание се произвеждат най-късно до два месеца след прекратяване на пълномощията на
предишното.
Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ): Само
да не са често - държавата не работи 3 месеца преди и 3 месеца след тях. Това, което е важно за нас, е да има стабилност,
да няма често извънредни избори. Важно е те да се провеждат на четири години веднъж, защото държавата не работи три
месеца преди изборите и три месеца след тях. Стопират се реформи, вземат се популистки решения, които средносрочно
не са добри. Затова, колкото по-често се провеждат избори, толкова по-зле за всички. Таванът е четири години. От 2000 до
2009 г. имаше три редовни избора и тогава икономиката растеше с близо 6% годишно, а инвестициите бяха 30% към БВП.
След това дойдоха 10 години на непълни мандати, на чести избори и икономиката растеше с 3%, т.е. два пъти по-малко, а
инвестициите - с 10%. Това го казвам, за да илюстрирам, че честите избори се отразяват зле. За нас е важно да се хване
четиригодишният мандат и хората да мисля с главите си, когато гласуват. А иначе дали датата ще е през април или май, не
е важно, важното е да не е всеки април.
Радосвет Радев, председател на Управителния съвет на БСК: Само за някого, който разчита на корпоративни гласове,
датата може да е важна. Струва ми се, че датата излишно се фетишизира. Изборите у нас не се правят в работни дни, за да
се произнасяме по конкретни дати. Може би за някого, който разчита на корпоративен вот, тя да е важна. А иначе,
българският бизнес е изключително прагматично настроен и иска, когато нещо трябва да се свърши, да бъде свършено, за
да се върне към същинската си работа.
Евгений Иванов, главен изпълнителен директор на КРИБ: Не трябва да си играем на “тука има, тука няма” - искаме
върховенство на закона и правила за всички. Не е работа на бизнеса да определя датата на изборите, но е работа на
бизнеса да знае датата на изборите в едно нормално обозримо бъдеще, а не да си играем на “тука има, тука няма”, както
се случи. Осем месеца се бориха някои за бързи и предсрочни избори, след което определиха дата, но те дадоха на заден
ход и решиха, че може и да няма дата. Това е пагубно за бизнеса и ние категорично не искаме то да се допуска. Ние искаме
върховенство на закона, и правила за всички.
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Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ МТСП и Агенцията по заетостта организират онлайн форум „Кариера в България“
Онлайн форум „Кариера в България“ организират днес Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по
заетостта.
Събитието ще се проведе чрез платформата на Европейската комисия „Европейски дни на труда”. Регистрацията за
участници и работодатели вече е отворена и е напълно безплатна. Работа могат да търсят както хора от страната, така и
наши сънародници зад граница.
Представителите на социалното министерство и на агенцията ще представят онлайн информация за възможностите за
започване или продължаване на професионална реализация в България, особености на трудовото и социално
законодателство у нас, мерките за съчетаване на личния и професионалния живот, програми за стажуване, повишаване на
професионалната квалификация, данни за условия на живот и работа в страната.
Работодателите ще имат възможност да презентират фирмите си и да заявят свободни работни места.
Участниците пък ще имат възможност да осъществят директен контакт с работодателите, за да се информират за
предлаганите от тях работни места, както и да кандидатстват по обяви за работа, които в момента на сайта на събитието
са над 250.
√ Агенцията по храните въвежда специален стикер за превоз на храни
Транспортните средства, с които се превозват храни, задължително ще бъдат маркирани със специален стикер.
Целта е Агенцията по храните да има възможност да проследява и контролира транспортирането на хранителни продукти.
Правилата, по които агенцията ще издава стикерите, са регламентирани в наредба, публикувана за обществено
обсъждане.
Стикерът ще се издава от съответната областна дирекция на агенцията и ще съдържа задължително текст "Транспортно
средство за храни", логото на агенцията, регистрационен номер и букви "Ж" или "Х".
Стикерите ще губят валидността си при промяна на собствеността на превозното средство и при заличаване на
регистрацията му, пише още в проектонаредбата.
Целта е да се сложи край на превозването на храни в неидентифицирани коли, бусове и камиони със съмнителна хигиена.
Търговците ще плащат такса за задължителните стикери, но тя още не е определена.
За изработването на стикерите Агенцията по храните ще възложи обществена поръчка, чиято прогнозна стойност е 75
хиляди лева.
√ Българското свинско месо задоволява едва 40% от потреблението у нас
Почти 90% от фермите, които бяха поразени от африканската чума по свинете през 2019 г., вече работят. Производството
на свинско месо обаче не е достигнало нивата от преди кризата.
С българско свинско месо се задоволява 40% от потреблението, каза Полина Хаджистоева, председател на Асоциацията
на свиневъдите в България.
Преди пандемията от африканска чума по свинете 70 процента от месото на пазара е било от български производители.
"След пагубната 2019 година стигнахме до 30 процента задоволяване на собствения пазар с българско месо. В момента е
не повече от 40 процента", коментира Хаджистоева.
Фермите получиха европейска помощ, с която подобриха биосигурността в тях. Вирусът обаче съществува в дивата
природа и в 10 области у нас още върлува заразата.
Единственият начин за справяне със заболяването е имунизацията на свинете, тъй като при него смъртността на животните
достига до 100 процента, посочи Хаджистоева.
√ "Галъп": Спад на желаещите да се ваксинират срещу Covid-19
Ново изследване на "Галъп интернешънъл" показва спад на желаещите да се ваксинират срещу Covid-19 - едва 30 на сто
от българите твърдо искат да се имунизират. Запазва се делът на хората, които не възнамеряват да получат ваксина - 46
процента.
Ако готовността за ваксиниране се оцени по тристепенна скала – с положителна и отрицателна опция и с опция „колебая
се, още не съм решил“, резултатите са следните: 30% имат твърдо намерение. 23% още не са решили, а 46% не
възнамеряват. Има и малък брой затрудняващи се да определят. Този подход към темата показва, че делът готови да се
ваксинират не е малък на фона на обичайните сравнително ниски нива на ваксиниране у нас. Делът обаче видимо варира
и вероятно ще варира в зависимост от информационния поток. Личи необходимостта от добра комуникация на процеса
на ваксиниране, отбелязват от социлогическата агенция.
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Колебанието идва от несигурността в безопасността на ваксините. Сериозен за такъв тип изследвания дял от 18% не могат
да определят дали те са безопасни, а 48% директно казват, че ваксините крият опасности. 34% са убедените на този етап в
безопасността им. Вероятно с времето ще укрепва и чувството за сигурност.
59% намират, че удължените мерки са свършили работа. 39% са на обратното мнение. Вероятно, намаляването на случаите
на коронавирус у нас кара хората да се отнасят благосклонно към мерките на властта.
Investor.bg
√ Наводненията застрашават газовата връзка между България и Гърция
Над 100 населени места остават без електричество заради проливните дъждове през последните часове
Наводненията, предизвикани от проливните дъждове в страната, застрашават газопровода на България с Гърция, заяви
директорът на пожарната главен комисар Николай Николов.
В същото време над 100 населени места са без ток в следствие на проливните дъждове през последните часове, съобщава
БНР.
“Към настоящия момент около 100 населени места са без електрическа енергия. Това са териториите – Видин, Враца,
Монтана и София (област). Приблизително около 29 хил. клиента, които са без електричество. На територията на област
Монтана има една подстанция, която е със сериозен проблем. Прави се всичко възможно да се пусне резервното
захранване“, информира енергийният министър Теменужка Петкова.
Към момента няма данни за бедстващи хора, съобщават от Националния щаб за борба с наводненията.
Най-сериозно е положението в София и София (област).
Освен в района на София сериозно е положението и в Югозападна България.
Директорът на пожарната, главен комисар Николай Николов, даде подробности за ситуацията:
“Най-тежка, най-напрегната е ситуацията в Столичната община. Това е община Нови Искър, село Мировяне. Река Блато
вдигна много нивото, наложи се за защита на гражданите да се строят диги. Обмисля се частична евакуация на
застрашените къщи. Към момента оценката е, че няма непосредствена опасност за живота. След това върви надолу по
поречието на Струма. Предвид изпускането на язовир “Студена“ и високите скатни води, повишиха речните нива на река
Конска и река Струма“, посочва Николай Николов.
Транспортният министър Росен Желязков уточни, че към момента има затруднения с три бързи влака.
√ България е сред страните в ЕС с най-голям ръст на заетостта през лятото на 2020 г.
Мерките срещу коронакризата дават резултат и в държавите от ЕС се вижда ръст на работещите през третото
тримесечие
Заетостта в България се повишава с 0,9 пр. пункта през третото тримесечие на 2020 година, спрямо данните за второто
тримесечие, съобщава Евростат. Пред страната по този показател се нарежда само Австрия (+1,1 пр.п.), а на трето място е
Гърция, където заетите се увеличават с 0,8 пр. п.
Като цяло в ЕС мерките за преодоляване на коронакризата явно дават резултат във втората половина на годината. Данните
на статистиката показват, че заетостта се повишава в 18 държави от общността и намалява само в четири - Литва (спад от
0,7 пр.п.), Кипър (-0,5 пр.п.), Латвия и Швеция (спад с по 0,1 пр. п.)
По данни на Евростат през третото тримесечие на 2020 година в страните от ЕС заетите са били общо 188 млн. души, което
означава заетост на 72,4% от населението на възраст между 20 и 64 години. 14,8 млн. души са без работа в общността.
В периода значително намаляват временните съкращения на работниците, а отсъствията от работа заради ваканции и
отпуски са на рекордно ниско ниво.
В повечето държави има намаление на броя на служителите, които отсъстват от работа (по всякакви причини заболявания, отпуски или временно прекратяване на договора). Най-видимо е това в Кипър (-21 пр.п.) и Гърция (-18,8
пр.п.). На обратния полюс са Швеция, където има ръст на отсъствията от работа с 16,1 пункта, и Франция - с 14,4 пр. п.
Така общо изработените часове в ЕС се увеличават през третото тримесечие спрямо предходните три месеца. Все още
обаче не са достигнати предкризисните нива.

Източник: Евростат
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Най-съществено увеличение на изработените часове отчитат Гърция (33,4%), Италия (28,3%) и Испания (27,8%).
Единственото изключение от този тренд е Швеция, където изработените часове през третото тримесечие на годината
намаляват с 0,3 на сто.
√ ЕК: Не споделяме мнението, че някои членове подкопават връзката ЕС - Турция
Брюксел няма официална информация, че Турция иска да поднови преговорите с Гърция за проучване за газ в Средиземно
море, Атина също
Не споделяме мнението, изказано от турския президента Реджеп Тайип Ердоган, че "капризите" на някои членове на
Европейския съюз подкопават отношенията между блока и Турция, каза говорителят на Европейската комисия Ерик
Мамер. Неговият коментар беше направен в обедния брифинг на институцията, излъчен във видеосистемата на ЕК.
Изявлението на Мамер е във връзка с новината за проведен видеоконферентен разговор между турския президент и
председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен.
Позицията на ЕК по казуса е изцяло застъпена в заключенията от последния Европейски съвет през декември, допълни
Мамер. На срещата си тогава лидерите на общността поискаха от ЕК да изготви оценка на отношенията между ЕС и Турция.
Този документ трябва да бъде готов до март 2021 година.
Говорителят по въпросите на външната политика Питър Стано допълни, че разговорът между Урсула фон дер Лайен и
Ердоган е бил във връзка с желанието да бъде подновен конструктивният диалог между двете страни.
ЕС не е уведомен за желанието на Анкара да поднови преговорите с Гърция относно работата по проучванията и сондажите
за газ и петрол в Средиземно море в следващите дни, стана ясно още от думите на говорителя.
"Деескалацията на напрежението и нормализацията на отношенията между Турция и Гърция е много важна част от
развитието на отношенията между ЕС и Турция", каза той и допълни, че "дразненията" между един член на ЕС и Турция е
"дразнение за целия ЕС и то трябва да бъде прекратено".
Гърция също не е получила официална покана за подновяване на разговорите по тази тема, става ясно от изявление на
гръцкото външно министерство, цитирано от "Катимерини". По-рано през деня турският външен министър Мевлют
Чавушоглу заяви, че Атина "няма извинение" да не поднови разговорите по темата. По негови думи срещите трябва да се
проведат следващата седмица.
Двете страни от месеци спорят за навлизане на турски военни в териториалните води на Гърция. Заради провокациите и
растящото напрежение Атина удължи срока на военната си служба.
По време на брифинга от ЕК потвърдиха още, че Мелют Чавушоглу ще посети Брюксел на 21 януари и ще разговаря с
Върховния представител на Ес по въпросите на външните работи Жозеп Борел.
Говорителите на Комисията отказаха да коментират възможни санкции на ЕС срещу Турция, отбелязвайки че процесът все
още не е завършил.
√ ЕС все пак ще може да спира средства за Полша и Унгария заради демокрацията
Зачитането на Хартата на основните права на ЕС може да се използва за задържане на пари за проекти, които
потъпкват демократичните принципи
Зачитането на Хартата на основните права на ЕС може да се използва за задържане на пари от ЕС, насочени към проекти,
които потъпкват демокрацията или дискриминират малцинствата.
В рамките на сделка, сключена през декември, Европейският парламент прокара позоваване на Европейската харта за
основните права и придържане към равенството между половете и недискриминацията в начина на изразходване на
средствата от ЕС. Тези инструменти биха могли да се приложат за задържане на пари, ако „нещо не върви в правилната
посока“, коментира служител на ЕС пред онлайн изданието EurActiv.com.
Това ще даде някаква възможност на Брюксел да спира европейските регионални фондове за Полша и Унгария при
нарушение на правилата за правовата държава, посочва изданието.
„Когато подкрепяте проекти, финансирани от ЕС в държави членки, има задължение - както от ЕС, така и от държавите
членки, да гарантирате, че тези проекти отговарят на Хартата на основните права“, коментира служителят на ЕС при
условие за анонимност. „В контекста, в който се намираме в момента в Европа, ние разискваме тези ценности и обратното
проследяване по много по-жив начин - така че е важно да подчертаем това", допълва служителят.
Правилникът за структурните фондове на ЕС беше приет през декември, като определя подробни разпоредби, регулиращи
регионалните разходи, които съставляват почти една трета от бюджета на ЕС.
Спазването на Хартата през всички фази на регионалните разходи на ЕС е задължение от приемането ѝ, но доскоро
изпълнителната власт на ЕС не използваше това, въпреки че предишната Комисия нееднократно е изтъквала, че е виждала
конкретни примери, при които е имало проблем или потенциална злоупотреба.
През декември Европейската комисия прие преразгледана стратегия за прилагане на Хартата на основните права. Според
представителя на ЕС поставянето на такава възможност в стратегията ще „гарантира, че в бъдещата ера на разходите на ЕС
спазването на основните права ще бъде взето предвид много повече, отколкото в миналото“.
По време на неотдавнашно събитие Вера Йоурова, заместник-председател на Комисията по ценности и прозрачност,
потвърди, че изпълнителният орган на ЕС ще публикува годишен доклад за хартата с по-силен фокус върху нейното
прилагане в държавите членки, всеки път с различен тематичен брой.
Йоурова признава, че кризата с COVID-19 е увеличила разликата в равенството в страните от ЕС, поставяйки на изпитание
основните права. Според вътрешната база данни на Европейския съд 135 от 865 дела, уредени през 2019 г., включват
тълкуване на една или повече разпоредби на хартата. Приблизително 15% от делата, заведени пред съда, се отнасят до
тълкуването на хартата.

4

Bloomberg TV Bulgaria
√ Избори 2021: Да се разшири безплатният достъп до обществените медии
Д-р Ваня Нушева, преподавател по Избирателни системи и изборна администрация към СУ "Св. Климент Охридски",
Бизнес старт, 11.01.2021
Датата на изборите трябва да бъде определена след консултации с широк кръг от заинтересовани страни. Тя трябва да
бъде консенсусна, така че да се гарантира адекватно организиране и добро провеждане на изборите. Така ще има и поголямо обществено доверие в изборния процес. Това заяви д-р Ваня Нушева, преподавател по Избирателни системи и
изборна администрация към СУ "Св. Климент Охридски", в предаването „Бизнес старт“ с водещ Живка Попоатанасова.
„Усилията трябва да се насочат към условията, в които ще бъдат проведени изборите така, че да се запаси здравето
на хората, да се гарантира участието на възможно най-голям кръг от лица, като се гарантира и доброто провеждане
на предизборните кампании на партиите“.
„Необходимо е осигуряване на начини за гласуване на карантинираните лица и българите в чужбина, като се има предвид,
че в различните държави епидемичната обстановка е различна“, каза Нушева.
„Гласуването по пощата е най-разумното за избирателите в чужбина. По-труден е въпросът за карантинираните
лица, тъй като тук е възможна динамична промяна в броя. Затова трябва да има и добро взаимодействие между
здравните институции и тези, които организират изборния процес“.
„Необходима е и законодателна промяна, за да се прецизират сроковете за съставяне на избирателните списъци, ако ще
се гласува с мобилни урни, така че да се премахне възможноста за дублиране на вота“, каза гостът.
„Трябва да се създадат резерви от членове на секционните избирателни комисии с оглед на динамиката в броя на
карантинираните“, заяви Нушева.
„Това, което трябва да имаме предвид при машинното гласуване е, че приетият начин за преброяване на гласовете,
реално обезсмисля машинното гласуване, тъй като не се елиминира човешкия фактор“.
По думите на Нушева също така е важно да се разшири безплатния достъп до обществените медии, тъй като те предоставят
най-добрите възможности за организиране на предизборната кампания в условията на пандемия.
„Необходима е и по-добра организация при предаването на изборните книжа, за да се предотврати струпването на големи
групи от хора на едно място за дълго“, каза още гостът.
Целия разговор вижте във видеото.
√ Най-много научни проекти в България се правят в областта на техническите науки
Проф. дхн Георги Вайсилов, управител на Фонд „Научни изследвания“, Бизнес старт, 11.02.2021 г.
Българската наука от много години има сериозен принос в световните научни изследвания. Това заяви проф. дхн Георги
Вайсилов, управител на Фонд „Научни изследвания“, в предаването „Бизнес старт“ с водещ Живка Попатанасова.
„В едно изследване от 2017 г., беше показано, че през 1990 г. сме били на 35-о място по брой научни публикации в света.
За съжаление след това тази позиция я загубихме и бяхме стигнали 58-о място преди няколко години. Но вече са
предприети редица действия, за да си върнем по-предните позиции“, коментира гостът.
Сред взетите мерки са националните научни програми, центровете за върхови постижения и центровете за компетентност,
както и стартирането на програмата за финансирането на голяма изследователска инфраструктура.
Проф. дхн Георги Вайсилов добави, че преди около три години най-голям интерес се е наблюдавал към изследвания в
областта на биологията, физиката и химията, а през изминалата 2020 г. Фонд „Научни изследвания“ е бил свидетел на
голям брой проекти по медицина.
„И все пак във всички конкурси, които сме имали до моменти, най-голям брой проекти са насочени към техническите
науки“, казва още той.
Допълва, че 2020 г. е била сложна и за науката, така както бе и за други сфери.
„Постави ни в ситуация, в която не можехме да продължим ефективно научните изследвания както обикновено.
Моята група беше облагодетелствана, защото ние по принцип работим дистанционно. Но работата със
студентите много сериозно се ограничи.“
По думите му младите учени проявяват интерес към почти всички видове изследвания стига да могат да бъдат привлечени
и да бъдат запознати със самото изследване.
„За съжаление при нас в целия университет има значителен спад на броя на докторантите, като основната причина са
условията, които държавата предлага – а именно сравнително ниско заплащане за докторантура“, каза гостът.
Целия разговор вижте във видеото.
√ Каква е присъдата за Лондонското сити след Brexit?
Някои анализатори изразяват притеснения за търговията с акции с ЕС, казвайки, че тя няма никога да се върне
Седмица след началото на новата година Лондонското сити започва наистина да осъзнава бъдещето си след Brexit:
споразумението за финансови услуги с Европейския съюз може да е твърде ограничено, за да защити господстващото
положение на финансовия център на Великобритания.
Преговорите за определяне на регулаторното сътрудничество между Обединеното кралство и ЕС трябва да започнат скоро,
след като индустрията беше до голяма степен пренебрегната в търговската сделка, която беляза разделянето на
Великобритания от ЕС на 31 декември. Досега подробностите, включително това кой ще оглави дискусиите, са оскъдни,
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което увеличава притеснението сред финансовите ръководители относно шансовете за споразумение за достъп до пазара,
предава Bloomberg.
Тези разговори - съсредоточени около принцип, наречен „еквивалентност“ - са с отворен край без крайния срок, който
подсигури търговската сделка. Европейските служители имат слаб стимул да сключат споразумение, тъй като финансовите
центрове от Париж до Амстердам печелят нови клиенти за сметка на Лондон.
Първите дни на Brexit оголиха залозите: Лондон загуби 6,3 милиарда евро (7,7 милиарда долара) при ежедневни търговия
с акции до борсите в ЕС на 4 януари - първият работен ден след преходния период. Загубата увеличи призивите на
финансовите компании и фондовата борса в Лондон (LSE) към политиците да облекчат правилата и да помогнат на Ситито
да получи конкурентно предимство пред европейските си колеги.
„Търговията с акции в ЕС изчезна и няма да се върне“, каза Дейвид Хоусън, президент на Cboe Europe, най-голямото място
за акции на ЕС в Лондон.
Макар и драматично, промяната едва ли ще има осезаемо въздействие върху данъка, генериран от търговията с акции в
Обединеното кралство, който беше над 3 милиарда паунда миналата година.
Банкерите и мениджърите на активи заявиха, че седмицата до голяма степен е без прекъсвания. Това се дължи на години
на подготовка от фирми, някои от които включваха преместване на бизнес - макар и по-малко, отколкото във
Великобритания първоначално се опасяваха.
Фирми като JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group вече са преместили десетки работни места и стотици милиарди
долари активи, докато мениджърите на активи, включително Janus Henderson Group Plc и Standard Life Aberdeen Plc,
използват средства в Люксембург и Ирландия за клиенти вътре в блока.
И все пак това натоварва фирмите за неопределено време с добавената сложност и разходи за подкрепа на операциите
както в Лондон, така и в ЕС. Други като Hargreaves Lansdown Plc са решили да спрат да продават на европейските клиенти.
Връщането на безпроблемния трансграничен бизнес с блока зависи от решенията за еквивалентност на властите, както във
Великобритания, така и в ЕС. Всеобхватно споразумение би помогнало за запазването на Лондон като център за
европейските финанси, но това може да не е приоритет на блока, който отдавна се стреми към изграждане на финансовата
инфраструктура.
Неприемливите разходи: Лондон губи способността си свободно да определя свои собствени правила, което се разглежда
като жизненоважен инструмент за привличане на нов бизнес.
Министерството на финансите на Обединеното кралство преразглежда правилата за листване на фондовите пазари, като
LSE е сред онези, които се застъпват за по-лесни начини компаниите да продават акции. Джонатан Хил, някога комисар на
ЕС за финансови услуги, обмисля промени, за да позволи на Великобритания да се конкурира по-добре със САЩ, Хонконг
и европейските градове, които се стремят към повече продажби на акции.
Органът за финансово поведение облекчава препятствията, за да насърчи инвеститорите да търгуват с големи поръчки, и
преразглежда правилата за търговия с деривати. Финансовият министър Риши Сунак предложи реформи, за да привлече
по-голяма част от зараждащата се зелена финансова индустрия. И въпреки търговията с акции на ЕС може да се е
дистанцирала от Лондон, Великобритания планира да отмени забраната за търговия с швейцарски акции.
„Не мисля, че това е нещо като смъртна присъда за значението на Лондон на световните капиталови пазари“, каза Филип
Хамптън, бивш председател на NatWest Group Plc.
„Някои от тези предимства на Лондон - история, право, език - не могат лесно да бъдат конкурирани от други центрове.
Лондон все още има за какво да се бори и с какво да се бори", добави той.
И все пак тези нови възможности може да не заменят загубения бизнес с ЕС. И без споразумение между Великобритания
и ЕС, през следващите години финансовият център на Лондон може да стане свидетел на още трансфери на бизнес.
„Цялата ни стратегия за преговори беше доста пренебрежителна към Ситито и ще съжаляваме за това. Мисля, че
промяната през следващите 10 години може да бъде доста дълбока“, каза в интервю Пол Майнерс, бивш министър на
града и член на Камарата на лордовете.
√ Пазарите на облигации се готвят за събуждането на инфлацията
Ако ценовият натиск се засили, той ще рикошира и върху по-рисковите активи
Инвеститорите в облигации са подготвени за риска, че 2021 г. може да възвести завръщането на дълго спящия враг:
инфлацията. Цената на държавните облигации нарасна тази година най-вече заради огромните програми за изкупуване на
ценни книжа, въведени от централните банки, за да смекчат въздействието на пандемията.
Инвеститорите предполагат, че тази подкрепа ще продължи дори когато икономиките се възстановят от спадовете през
2020 г.
Възходът на инфлацията, който така и не се случи след финансовата криза от 2008 г., може да наруши тези широко
разпространени очаквания, като направи дълговите пазари да изглеждат по-малко привлекателни, пише FT. Обикновено
облигациите предоставят на инвеститорите фиксиран поток от лихвени плащания, които стават по-малко ценни, тъй като
общите разходи за стоки и услуги се ускоряват.
Ако ценовият натиск се засили, той ще рикошира и върху по-рисковите активи. Ралито при световните акции от тази година
се дължи на повишаването на цените на облигациите, което доведе до исторически минимуми по разходите за заеми и
облекчи тревогата от разширяващата се пропаст между цените на акциите и корпоративните печалби.
„Инфлацията да остане ниска е основата, върху която в момента се оценява всичко на пазарите“, казва Карън Уорд, главен
пазарен стратег за Европа в JPMorgan Asset Management. „Инвеститорите прогнозират, че централните банки ще могат да
останат приспособими и по време на възстановяването. Ако инфлацията се покачи по начин, който не се очаква, това би
оспорило цялостното виждане на пазара“, допълва тя.

6

Опасенията за потенциален инфлационен взрив набират скорост, особено в САЩ, което навежда на мисълта, че
Федералният резерв може да бъде принуден да оттегли подкрепата си по-рано, отколкото се предполага.
Промяната в пазарните цени е фина, но значителна. В еврозоната очакванията за инфлацията остават далеч под целта на
ЕЦБ от малко под 2%. Десетгодишният показател в САЩ обаче, който индикира за очакванията на инвеститорите през
следващото десетилетие, нараства. Той се повишава от под 1,6% през септември до около 1,9%, най-високо ниво от май
2019 г. и малко под средната цел за инфлация на Фед от 2%.
Шансът инфлацията да излезе извън контрол е малък според анализатори. С пандемията, която води до нарастване на
безработицата, може да мине известно време преди работниците да са в състояние да настояват за увеличаване на
заплатите. Дори и след като пазарите на труда се излекуват обаче, продължителните демографски и технологични
промени, за които много икономисти казват, че депресират инфлацията през последното десетилетие, остават.
Продължението на материала четете на Investor.bg.
√ Китайският финансов свят се отваря за чужденци. Какво следва?
Китайската индустрия за финансови услуги възлиза на над 50 трилиона долара
Дори когато търговската война възпрепятстваше потока на стоки между САЩ и Китай, китайското правителство отваряше
врати на друга арена, канейки повече чуждестранни банки, доставчици на застрахователни услуги и други компании за
финансови услуги. Пекин също улеснява чужденците да купуват китайски акции и облигации - нещо, което много
мениджъри на фондове трябва да направят сега, когато големите съставители на индекси включват тези активи в своите
показатели, пише Bloomberg.
Каква е промяната?
През 2020 г. Китай започна да позволява пълна чуждестранна собственост на повече компании за финансови услуги.
Ограниченията за собственост на дружества за ценни книжа и взаимни фондове, застрахователи и инвестиционни
дружества за търговия с фючърси отпаднаха на етапи през годината. През 2019 г. регулаторите бяха освободили пътя за
пълно поглъщане на местни банки от чужденци. Чуждестранните компании сега също могат да бъдат водещи
застрахователи и да контролират фирми за управление на богатството. Shanghai-London Stock Connect официално стартира
през 2019 г., като позволи на компаниите, котирани на едната борса, да търгуват с акции от другата. (Към края на 2020 г.
обаче само четири компании се възползваха от това право.) По-рано Шанхайската и Шенженската борси бяха свързани с
тази в Хонконг.
Каква е примамката?
Китайската индустрия за финансови услуги възлиза на над 50 трилиона долара. Не много отдавна Bloomberg Intelligence
изчисли, че чуждестранни банки и фирми за ценни книжа може да спечелят над 9 милиарда долара годишно в Китай до
2030 г. Пандемията и все по-затруднените отношения между САЩ и Китай помрачават тази прогноза. Но въпреки това в
края на септември BI прогнозира, че активите на чуждестранните търговски банки в Китай могат да поскъпнат с 9,3%
годишно през 2025 г. до 1,2% от общия пазар. Ако отношенията се влошат още повече, тези прогнози могат да се променят,
тъй като някои играчи отстъпват, а други поставят плановете си за разширяване на пауза.
Какви бариери остават?
Въпросът е политически. Във Вашингтон има силна двупартийна подкрепа за по-строга линия към Китай по съображения
за националната сигурност. През ноември президентът Доналд Тръмп забрани американските инвестиции в компании,
идентифицирани от Министерството на отбраната на САЩ като имащи връзки с китайската армия, а депутатите полагат
основите за правила, които в крайна сметка могат да доведат до делистване на китайски компании от борсите в САЩ по
въпроси на одита. Отношенията могат да се втвърдят още повече, тъй като глобалната икономика се бори да се възстанови
от предизвикания от пандемия спад, въпреки че китайският президент Си Дзинпин заяви през ноември, че отварянето е
основна политика, която няма да се промени. Има и много скрити бариери, включително предизвикателството да се
пробие на пазар, доминиран от контролирани от правителството конкуренти, които имат дългогодишни взаимоотношения
с клиенти. Продължителният и често непрозрачен процес на кандидатстване също може да бъде възпиращ фактор. Visa
например чака от 2015 г.
Ами акциите и облигациите?
Те се добавят бавно към широко следвани глобални бенчмаркове, включително борсови индекси като MSCI Inc. и FTSE
Russell и, за облигации, глобалния агрегиран индекс на Bloomberg Barclays, индексите на JPMorgan GBI-EM и - от октомври
2021 г. - водещият флагман на FTSE Russell - World Government Bond Index. Очаква се това да привлече стотици милиарди
долари повече от покупки от фондове, които проследяват тези измерватели. Но в САЩ също има ходове, които да принудят
американските инвеститори да ограничат експозицията си в Китай.
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Офшорните инвеститори държат над 800 милиарда долара китайски акции и облигации. Графика:Bloomberg
Как върви този процес?
Съставителите на индекси, включително MSCI, FTSE Russell и S&P Dow Jones Indices, предприеха действия, за да изтрият
компании, засегнати от заповедта на Тръмп относно връзките с военни. Китайските държавни облигации спечелиха
включване в референтния индекс на облигациите на FTSE Russell през септември след първоначално отхвърляне. През 2019
г. MSCI заяви, че няма да добавя повече деноминирани в юани акции, докато Китай не отстрани дългогодишните опасения
относно достъпа до пазара. И не всяко отваряне е посрещнато с ентусиазъм: чуждестранните инвеститори са закупили
само една трета от общия размер на предложените книжа по времето, когато регулаторите са премахнали квотната
система за китайски акции и облигации през септември. Някои инвеститори също се притесняват, че не могат да
репатрират парите си поради китайския капиталов контрол. (Правителството отдавна държи под контрол парите, които се
вливат и изтичат от държавата, за да запази стойността на своята валута, юана.)
Какво означава отварянето за Китай?
Ползите могат да бъдат двойни: американските политици обвиняват Китай, че е едностранно облагодетелстван от
световната търговия, така че отварянето прави търговията да изглежда по-балансирана. А китайските лидери отдавна
описват ходовете като полезен начин за подобряване на конкурентоспособността на местните финансови предприятия без да застрашават тяхното господство - както и за по-ефективно разпределение на капитала и привличане на
чуждестранни инвестиции. Управителят на централната банка Йи Ганг определи ходовете като „разумни, предпазливи и
постепенни“.
√ 10 фактора, които ще оформят пазара на възобновяема енергия през 2021 г.
Според експерти растежът на пазара на възобновяема енергия ще продължи и през тази година
Дори след като Covid-19 предизвика хаос в почти всичко, новата година започва с растеж на пазара
на възобновяема енергия, пише в свой анализ Bloomberg.
„2020 беше годината на положителните изненади за околната среда по начин, по който много малко хора подозираха“,
коментира Джеф Макдермот, ръководител на Nomura Greentech. По думите му това е година на пробив в устойчивостта и
инфраструктурата.
Растежът вероятно ще продължи и през 2021 г., подхранван отчасти от основните повратни моменти през изминалата
година. Понастоящем Китай се ангажира с цел за въглеродно неутрална икономика до 2060 г., поставяйки най-големия
световен пазар за слънчева и вятърна енергия по пътя към увеличаване на инсталациите, заедно със старта на
петгодишния план за енергийно развитие. Някои анализатори прогнозират, че енергийният сектор в САЩ се доближава до
пика на използването на природен газ. Това ще остави свободно място за инсталации на слънчеви панели, които да бъдат
изградени паралено с продължаващия бум на възобновяема енергия.
За да се отговори на въпроса кой е основният двигател на експанзията на възобновяемите енергийни източници - както и
какво би могло да я възпрепятства - Bloomberg състави пътна карта, съдържаща най-големите скорошни събития и
основните сили, които ще оформят глобалния пазар на възобновяеми източници през 2021 г.
Американската слънчева енергия счупи добри и лоши рекорди в една и съща година
Жилищните инсталации на соларни панели в САЩ са спаднали с близо 20% през второто тримесечие на 2020 г. спрямо
първото, когато бяха изградени най-много, като основната причина е пандемията и принудителната самоизолацията у
дома според Wood Mackenzie и Solar Energy Industries Association. До края на годината обаче се забеляза отскачане
на сектора, като САЩ добавиха 19 гигавата обща слънчева енергия, гласят прогнозите за декември на Wood Mackenzie и
SEIA. Това би било малко повече мощност, отколкото съществуваща в цяла Колумбия в края на 2019 г. според
BloombergNEF.
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Американските инсталации на соларни панели през първите 9 месеца на 2020 г. достигнаха рекордно ниво.
Графика: Bloomberg
Инсталациите в Китай се удвоиха
Дори след като китайското правителство заключи големи части от страната в началото на годината, бизнесът все още
жадуваше за слънчева енергия. Основната индустриална група на сектора в страната очаква рекорден скок в
инсталациите през следващите пет години след съобщението на Си Дзинпин през септември, че страната ще редуцира с
100% въглеродните си емисии до 2060 г.

Китайската фотоволтаична индустрия очаква огромен ръст на новите инсталации през следващите пет години.
Графика: Bloomberg
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Бум на батериите в САЩ
Новият капацитет на батериите за съхрание на слънчева енергия в САЩ се е увеличил повече от два пъти през третото
тримесечие на 2020 г. спрямо второто според Wood Mackenzie и Американската асоциация за съхранение на енергия
(USEEA). Проектите в Калифорния бяха oсновен причинител на бума.

САЩ разположи най-големия капацитет за съхранение в рамките на едно тримесечие, благодарение на
калифорнийските проекти. Графика: Bloomberg
Испания се очертава като гигант за производство на слънчева енергия
Електричеството от соларни автономни системи в страната с най-големия европейски слънчев потенциал е нараснало с
над 60% през 2020 г. в сравнение с 2019 г., генерирайки над 15 000 гигаватчаса мощност, сочат данни на испанския мрежов
оператор Red Electrica. Докато слънчевата южноевропейска държава все още има около една трета от инсталирания
слънчев капацитет на Германия, секторът в Испания ще се развива с около двойно по-голям темп от германския през
следващите две години, смятат от BloombergNEF.

Най-слънчевата страна в Европа отчита огромен ръст в сектора на слъчневата енергия. Графика: Bloomberg
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Възобновяемите източници задминиха изкопаемите горива в европейската енергетика
По време на разгара на пандемията, когато общото потребление на енергия потъна, делът на възобновяемата енергия
нарасна в Европа. Около 40% от електроенергията през първата половина на 2020 г. в Европейския съюз е продукт на
възобновяеми източници в сравнение с 34% от централите, работещи с изкопаеми горива, показват данни на климатичната
организация Ember.

Енергията от възобновяеми източници в Европа за първи път задмина тази от изкопаеми горива.
Графика: Bloomberg
Великобритания остана без въглища за повече от два месеца
67-дневен период се превърна в най-дългия времеви промеждутък за Великобритания без използване на въглищни
централни от Индустриалната революция насам, като превърна миналата година в "най-зелената" в историята на страната
и нейната електрическа мрежа. Великобритания ще премахне напълно високото замърсяващото гориво до 2025 г., тъй
като нарастващият дял от нейната енергийна мощност идва пряко от вятърни паркове. Премиерът Борис Джонсън също
обеща да забрани продажбите на нови конвенционални автомобили до 2030 г. и да похарчи един милиард долара през
това десетилетие за улавяне на въглеродни емисии от поне два индустриални хъба.

Въглищната енергия в Обединеното кралство е вече почти спомен от миналото. Графика: Bloomberg
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Слънчевите инсталации спаднаха в Индия... с много
Обременените с дългове индийски компании, предоставящи комунални услуги, бяха допълнително засегнати от найголемия локдаун в света през изминалата година, който доведе до 72-процентен спад в слънчевите инсталации и найбавното производство на вятърна енергия за повече от десетилетие.
Положителната страна обаче е, че офертите за разработване на нови слънчеви проекти в страната продължават да поставят
нови рекорди - което означава, че след като финансите на енергийните компании бъдат изгладени, то слънчевата енергия
ще бъде най-евтината енергийна алтернатива. Друга добра новина беше по-ясното небе, тъй като запустяването
на фабриките и улиците сведе вероятността за смог до минимум, позволявайки по-високо производство на слънчева
енерегия от съществуващите панели в страната.
Мрежата на Австралия е претоварена
Високите цени на електроенергията и изобилието от слънчева светлина насърчиха изграждането на покривни слънчеви
панели в Австралия, като около 29% от домакинствата вече са оборудвани с подобни съоръжения. Това причини хаос в
електроснабдяването, като през изминалата година търсенето на енергия от електрическата мрежата се срина до
рекордно ниски нива в три щата, оставяйки скъпите електроцентрали да работят значително под капацитета си.
Производителите на слънчеви панели са изправени пред нарастващи цени
Експлозия и наводнение затвориха две китайски фабрики, които произвеждат полисилиций - изключително важен
компонент в производството фотоволтаични клетки, изстрелвайки нагоре производствените цени със 75 на сто за по-малко
от два месеца. Цените на слънчевите стъкла също се повишиха, тъй като нарастващото използване на двустранни или
двуфазни панели увеличи и търсенето, докато производственият капацитетът беше възпрепястван от ограниченията върху
силно замърсяващите фабрики за стъкло в Китай.
Нарастващите разходи досега не са повлияли на продажбите, но оказват своя ефект върху веригите за доставка, като
цените на модулите претърпяват първото си тримесечно покачване от 2015 г. насам. Това може да се окаже лоша новина
за разработчиците на проекти, които предлагат ниски цени на базата на убеждението си, че разходите за оборудване ще
продължат да следват своето дълго историческо дъно.

Цената на един от основните компоненти за изграждането на соларни панели се изстреля нагоре след спирането
на фабрики. Графика: Bloomberg
Нов риск от изменението на климата
Докато спирането на електричеството, предизвикано от риск от пожари, допринесе за увеличаване на интереса на
собствениците на жилища в САЩ към покривни системи и батерии, живеещите в Северна Калифорния разбраха от първа
ръка жестока ирония: димът от големите пожери възпира слънчевата светлина и този интерес и изграждането на
съоръженията бяха заличени.
√ Действията в областта на климата заемат все по-голяма част от начина, по който функционира светът
Пандемията донесе положителни настроения в посока повече зелени инициативи
Планетата става все по-топла, климатичните бедствия продължават да настъпват и вредните емисиите не намаляват
достатъчно бързо. За разлика от други години обаче някои положителни събития през последните месеци донесоха
положителни настроения по отношение на очакванията в тази посока през 2021 година, пише Bloomberg.
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„Последните няколко месеца на 2020 г. бяха наистина окуражаващи“, казва Джос Гарман, британски директор на
Европейската климатична фондация.
„Видяхме значителни климатични ангажименти, въпреки че нямаше много светлина или политически натиск и въпреки
икономическата „касапница“, причинена от пандемията от Covid-19“, допълва Гарман. По думите му те включват
съобщения за нулеви нетни емисии на парникови газове от Китай, Япония и Южна Корея, Зелената сделка на Европейския
съюз, усилията на Великобритания в посока климатичните промени и избора на Джо Байдън за следващия президент на
САЩ.
"Докато светът планира драстично намаляване вредните емисиите през следващите няколко десетилетия, той ще се
изправи пред много кризи", пише коментаторът на Bloomberg Тод Уди. Според него някои дори могат да бъдат толкова
сериозни, колкото настоящата пандемия. Но дори и по време на тях надпреварата за нулеви емисии ще трябва да
продължи. „Случилото се през 2020 г. може би ще бъде ясен знак, че действията за климата започват да се
„институционализират“ - тоест да се впиват дълбоко в начина, по който работи светът“, допълва Уди.

Промяна в емисиите на парникови газове от 1990 г. насам в големите икономики. Графика: Bloomberg
Според него доказателствата са навсякъде, където погледнем. Дори ако вземем предвид сделката за Brexit, която
Великобритания и ЕС одобриха, ще видим, че думата „климат“ е спомената 51 пъти в споразумението от 1256 страници.
„Тази търговска сделка съдържа най-амбициозния климатичен език, който съм виждал във всяка търговска сделка“, каза
Маркъс Геринг, експерт от Центъра за европейски правни изследвания в университета в Кеймбридж пред Independent.
Друг пример са зелените стимули. Икономическата теория предполага, че един от начините за излизане от рецесията е
правителствата да харчат пари за създаване на работни места възможно най-бързо. Целта е да се генерира многократна
възвръщаемост на всеки един долар от похарчените публични средства и то бързо. През 2020 г. икономисти, централни
банкери и финансови министри се съгласиха, че много сектори със зелени дейности, като инфраструктура за чиста енергия
и транспорт с нулев въглерод, ще създадат работни места достатъчно бързо, за да улеснят икономическото
възстановяване.
Тод Уди пише още, че понеже чистите технологии поевтиняват, можем да очакваме бъдещите икономически рецесии да
бъдат посрещнати с по-голям дял стимулиращи пари, насочени именно към зелени инициативи.
Много страни също приемат закони, които са свързани с климата. Като значим пример в тази посока през миналата година
може да се посочи Европейският съюз, който определи правно обвързваща цел за постигане на нулеви нетни емисии на
парникови газове до 2050 г. "И въпреки че законите винаги могат да бъдат промени, те имат придържаща ги сила в
комбинация с общественото мнение", казва Гарман.
Великобритания например беше първата голяма икономика, която си постави правно обвързваща цел съгласно Закона за
климатичните промени през 2008 г. Оттогава обществената подкрепа за действията в областта на климата нарасна и по
този начин нейните правни цели само станаха по-амбициозни. Това помогна на страната да намали най-много емисиите
си в сравнение с други държави от Г-20.
Коментаторът на Bloomberg припомня и Парижкото споразумение, което създаде рамката за институционализиране на
действията по климата за всички участващи държави.
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„Нищо от това обаче не означава, че светът е направил достатъчно. Постигането на най-строгите парижки цели ще изисква
намаляване на емисиите до нива, които наблюдавахме през 2020 г., но и които да виждаме всяка следваща година, дори
когато пандемията най-накрая е приключила“, коментира Уди.
Докато общественото приемане на изменението на климата нараства, все още има огромна разлика в общественото
разбиране за сложността на решенията и тяхното въздействие върху ежедневието. „По-нататъшното
институционализиране на действията в областта на климата трябва да включва много по-висока степен на ангажираност с
по-широка част от обществеността“, казва Гарман. Според него само тогава ще има достатъчно „политическа цена“,
свързана с това да не се мащабира климатичните действия до нивата, от които се нуждае светът.
БНТ
√ Президентът разговаря онлайн с български организации зад граница за изборите
Българи в чужбина поискаха да могат да гласуват по пощата. Това стана по време на разговор с президента. В рамките на
консултациите за предстоящите парламентарни избори, държавният глава Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова
проведоха видеоконферентна връзка с представители на български организации зад граница. В дискусията се включиха
наши сънародници от 8 държави. Българите във Великобритания и в Турция настояват да отпадне ограничението да се
разкриват само до 35 секции за страните извън ЕС.
Президентът и вицепрезидентът са единодушни, че всички институции трябва да работят заедно, за да се осигури активно
участие в изборите на българите зад граница.
"Цялата огромна българска общност, пръсната по целия свят да чувства,че има родина, да чувства, че има държава.
И тази държава прави всичко възможно вие да бъдете приобщени към родината си", заяви Румен Радев - президент на
Република България.
Всички участници отчетоха, че не е ясно как ще продължи пандемията и какви ограничителните мерки ще се налагат.
Затова повечето от тях смятат, че гласуването по пощата ще осигури правото на вот, без да се поемат рискове за здравето.
"Всеки гражданин на Виена получава по една такава бланка, която е за активна регистрация. С нея той може да поиска
своята бюлетина, да я получи вкъщи и след което да я изпрати по пощата или в деня на изборите да я занесе в
посолството", каза Атанас Пеканов, Австрия.
Отново беше повдигнат въпроса за електронното гласуване.
"Ако има електронно гласуване от разговорите, които водим с нашите приятели, мисля, че активността ще се
увеличи два пъти", заяви Йосиф Давидов, Испания.
Чуха се обаче и опасения, че гласуването по пощата и електронния вот крият опасности от манипулации. Ограниченият
брой секции за страните извън ЕС е сериозен проблем, недоволстват българите от Великобритания и Турция.
"В Турция секциите бяха намалени на едва 35 броя - една секция на 10 хиляди избиратели. Предложението ни е техния
брой да се увеличи на минимум 135 броя", заяви Сабри Мутлу, Турция.
Според президента кризата сега може да помогне да се вземе решение за дълго отлагани проблеми.
"И аз се надявам, че институциите в България ще подходят отговорно, така че да дадат възможност на нашите
сънародници да гласуват дистанционно. сега е моментът в криза да покажем отговорност, експедитивност, че
можем да мислим държавнически и да решаваме тези въпроси", заяви Румен Радев - президент на Република България.
По време на разговорите беше поставен и въпроса да се удължи срока на личните документи, защото сега трудно могат да
бъдат подменени. Както и да се създаде многомандатен избирателен район - чужбина.
Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова продължават консултациите за предстоящите избори. Днес
държавният глава провежда видеоконферентна връзка с представители на български организации зад граница.
Миналата седмица Румен Радев започна серия от консултации по темата за организирането на парламентарните избори в
условията на пандемия. Първо той разговаря със здравните власти и експерти от лекарското съсловие. Срещна се и
представители на Обществения съвет към Централната избирателна комисия и на Националното сдружение на общините
в България. Проведе разговори с представители на ЦИК и институции, ангажирани с провеждането на изборите.
През почивните дни държавният глава разговаря с непредставени в парламента политически формации, сред които АБВ,
Републиканци за България, партия МИР, Има такъв народ, представители на „Изправи се.БГ“ и Отровното трио.
√ Каракачанов подкрепя идеята карантинираните да гласуват чрез подвижни урни
Вицепремиерът Красимир Каракачанов намира за добра идеята на коалиционния партньор ГЕРБ да подготвят
законопроект, с който да се даде възможност и на карантинираните да упражнят правото си на глас.
ВМРО подкрепя, подвижни урни да обикалят при карантинираните, както и болничните заведения. Според него
предложението е логично, след като има подвижни секции за хора с увреждания, то и хората под карантина да могат да
получат тази възможност.
Каракачанов отчита, че въпросът е доста по-различен, защото карантинираните са с хиляди. Надява се, че в комисии
депутатите ще изчистят всички технически въпроси.
"Как всеки едни от тези карантинизирани ще бъде обгрижен, как ще бъде гарантирана сигурността на тези подвижни
секции, които ще ги обикалят, защото това не може да е една секция. Това трябва да са няколкостотин секции,
защото става въпрос за хиляди хора в различни населени места", заяви Каракачанов.
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√ Александър Андреев, ЦИК: С подвижна кутия ще се гласува, само ако се промени законът
Предстоящите избори ще бъдат по-скъпи заради мерките за сигурност, каза в "Денят започва" председателят на ЦИК
Александър Андреев. Колкото до машинното гласуване - то ще струва около 43 милиона лева. Не се предвижда гласуване
по пощата на тези избори, а за електронното гласуване - законодателят ще реши - ще се въведе ли то евентуално за
следващите избори. Андреев коментира и подвижните секции за карантинирани.
"Не може без необходимите промени в Изборния кодекс да бъде допуснато гласуването на карантинираните, т.е.
поставените под изолация поради заболяване или поради това, че те са били контактни, с подвижни избирателни
кутии и ако не се въведат необходимите промени в Изборния кодекс и това са промени, които са свързани не само с
един текст, а това са редица други текстове, свързани със сроковете, в които трябва да бъдат подавани заявления",
каза Андреев.
Той каза, че има въпроси, които стоят с оглед живота и здравето, както на избирателите, така и на членовете на ЦИК,
свързани с провеждането на машинното гласуване, които трябва да бъдат решени и те изискват усилието на всички
държавни органи, за да могат да бъдат решени, така че да имаме доверие в изборния процес, защото това е същественият
въпрос и основното предизвикателство, което стои е обществото да има доверие в провеждания изборен процес и
резултатите от него.
"ЦИК ще организира изборите в момента, когато те бъдат насрочени, този въпрос не стои пред ЦИК, тъй като ние
като постоянно действащ орган и в момента се готвим за провеждането на изборите", каза Андреев.
Той уточни, че има избран изпълнител за машинното гласуване, който трябва да подготви онази част от документите,
необходими, за да може вече да бъде сключен договорът. "Една част от тях в рамките на този процес вече бяха осигурени,
предстои последните документи и гаранцията, която да бъде представена, за да може да се стигне до сключването на
договори да започне изпълнението на самия договор", каза председателят на ЦИК.
ЦИК е получила уверение, че машините ще бъдат доставени в срокове, които са съобразени с насрочването на изборите.
√ Поскъпване на природния газ през февруари прогнозират от "Булгаргаз"
С около 7% се очаква да поскъпне природният газ през февруари, а през март - с още 4 на сто. Това сочат прогнозните
изчисления на "Булгаргаз" към днешна дата.
В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз"
ЕАД предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за февруари 2021 г. в размер на 28,92 лв./MWh (без цени за
достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за
производство и пренос на топлинна енергия.
Предложената цена не е окончателна, като "Булгаргаз“ ЕАД ще внесе на 1 февруари актуализирано заявление за
утвърждаване от КЕВР на цена на природния газ за м. февруари 2021 г., с включени отчетни стойности на
ценообразуващите компоненти към 31 януари 2021 г.
"Булгаргаз“ ЕАД обръща внимание, че цените на европейските газови пазари се повишиха с над 16 % за периода 31
декември 2020 - 8 януари 2021 г., като част от това увеличение се отразява и върху предложената за утвърждаване цена за
февруари 2021 г.
√ Кризисният щаб за наводненията у нас: Най-тежка е ситуацията в Западна България
Извънредната обстановка наложи и извънредни решения. Оперативният щаб за защита от наводнения обмисля евакуация
на хора от Нови Искър. Това става ясно след заседание във вътрешното министерство.
В момента няма бедстващи хора, но има 4 язовира, които преливат контролирано през преливниците и не застрашават
населени места в страната, съобщи вътрешният министър Христо Терзийски. Има готовност, ако се наложи да се евакуират
хора от столичния квартал Нови Искър, където една от реките прелива и е възможно да залее домовете им. Това ще се
направи само при повишена опасност.
В областите Видин, Враца, Монтана и София област има над 100 населени места, които са без електрозахранване. Засегнати
са десетки хиляди абонати на ЧЕЗ. В Западната и Югозападната част на София има засегната жп инфраструктура, от която
затруднение в придвиждването има за три пътнически и три бързи влака.
Най-тежка е ситуацията в Западна и Северозападна България след обилните валежи в цялата страна. Това заяви на главен
комисар Николай Николов, директор на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.
Най-напрегната е ситуацията в Столична община. Това е община Нови Искър, село Мировене, река Блато вдигна много
нивото. Наложи се за защита на населението да се строят диги. Обмисля се частична евакуация на застрашеното село,
уточни той.
Към момента оценката е, че няма непосредствена опасност за живота, но екипите на полицията и Столичната община са
готови да помогнат.
По поречието на Струма предвид изпускането на язовир "Студена" и високите скатни води повишиха речните нива на река
Конска и река Струма, което наложи обявяване на частично бедствено положение в Перник, Батановци, Радомир и община
Струмяни.
Община Струмяни при един от заводите си застрашава газопровода България - Гърция. Прави се всичко възможно да бъде
защитен газопроводът. Последната оценка е, че работите, които са предприети към момента са задоволителни и защитават
газопровода.
В Радомир има наводнени няколко къщи. За съжаление, помпената станция за питейна вода е засегната. Ще се наложи
ремонт на помпите и жителите на града 2-3 дни няма да имат питейната вода от тази станция.
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Няколко къщи в Батановци няколко къщи са засегнати. В момента водите са от река Конска, които наводниха полето и
няколко от къщите на най-голямото село в Перник Ярджиловци и Батановци.
Цялостната оценка на щаба за София е: всички язовири на територията на страната са под контрол.
Три или четири язовира преливат през преливниците, т.е. всичко е контролирано, заяви още главен комисар Николай
Николов.
Няма язовир, който непосредствено застрашава живота и здравето на хората. Такова изключение прави язовирът над
Костинброд, който около 18:30 часа започна възстановяване на преливника, така че да не наводни пак квартала.
В момента се строят диги, в това число и пясъчни. Столична община разполага с модерни водни диги, които вече са
изградени.
Министърът на вътрешните работи Христо Терзийски заяви: "Има райони от страната, където има реки, които са на
нива над нормалното. Имаме организирани постове, където е необходимо се извеждат хора от домовете, за да не се стигне
до тежка ситуация".
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова посочи: "Около 100 населени места са без ел. енергия - Видин, Враца,
Монтана и София област. Приблизително 29 хиляди клиенти. Има много обледени електропроводи, изисква се време, на
място са екипите".
Министърът на транспорта Росен Желязков допълни: "Лакатник, Елисейна паднала скална маса. Перник заливания.
Работи се много интензивно. Три пътнически и три бързи влака в момента са със затруднения, включително
комуникациите, които са в частта на Нови Искър".
За придвижването на влаковете се предвиждат алтернативни маршрути.Има екипи от полицаи и спасители, които са готови
да реагират във всеки един момент.
***
Поради тежките метеорологични условия и валежи в цялата страна, от седмица министърът на икономиката Лъчезар
Борисов е разпоредил създаването на щаб и е в непрекъснат контакт с всички структури към министерството, които имат
отношение и следят за състоянието и нивата на язовирите.
Министърът на икономиката Лъчезар Борисов е издал разпореждане, вследствие на което към Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ е сформиран кризисен щаб, който да извършва 24-часово наблюдение към
всички язовири, за които Агенцията отговаря за надзора.
Служители на ДАМТН съвместно с „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР, "Национална служба
“Гражданска защита” и института на БАН следят денонощно състоянието на язовирите в страната.
Сформирани са обходни екипи, които регулярно следят и подават необходимата информация към щаба. Предприети са
всички превантивни мерки, като там където е необходимо, се прави контролирано изпускане на водните обеми от
язовирите.
√ 200 години от рождението на Георги Раковски, какви ще бъдат честванията?
Тази година ще бъдат отбелязани 200 години от рождението на големия ни революционер, възрожденец, публицист и
историк Георги Стойков Раковски.
Организацията на честванията е поверена на Министерствата на отбраната и на културата и на Военната академия, която
вече 75 години носи името на Раковски. Ще се включат и различни български градове, свързани с биографията и личността
на революционера.
Георги Стойков Раковски е роден на 14 април 1821-ва година в Котел. Идеолог е на националноосвободителното ни
движение и негов ръководител през първите десет години. Създател е на първообраза на нашата армия - Първата
българска легия, вдъхновител е на четническото движение. Идеята, огласена днес, е годишнината на великия българин да
се отбележи не само на 14 април, а през цялата 2021-ва.
"Ако не беше Раковски, нямаше да има и Левски. Защото Левски именно в участието си в легията в Белград, именно с
контактите си покрай Раковски усвоява онези негови идеи, доста напредничави за тогавашната революционна
практика не само в България, и започва да изгражда онази модерна революционна организация сред народа", заяви
вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов.
За годишнината е създаден Инициативен комитет, начело с началника на Военната академия ген. Груди Ангелов. Патрони
са двете министерства - на отбраната и на културата.
"В тези смутни години на различни прочити и на различни герои, отиващи напред или изоставащи назад в моралните
ни класации, няма българин или българче, което да не знае кой е Георги Раковски", каза културният министър Боил
Банов.
Честванията включват освен столицата и знакови градове, свързани с Георги Раковски - Котел, Велико Търново, Карлово,
Пловдив, Сливен, Раковски, Панагюрище. Кметовете им се включиха днес в представянето на програмата онлайн.
Ще бъде създаден филм за Раковски от режисьора Борис Радев. Ще се открие паметник в Карлово. Чу се и призив от проф.
Кирил Топалов, 14 април, денят на рождението на Раковски, да бъде обявен за официален български празник.
√ София предложи на Скопие план за действие за сътрудничество в различни сектори
Вицепремиерът Екатерина Захариева прие специалния пратеник на правителството на Република Северна Македония
Владо Бучковски, който е на работно посещение у нас.
По време на срещата бяха обменени идеи за продължаване на процеса по възстановяване на доверието между двете
държави. Беше направен преглед на изпълнението на ангажименти, по които страната ни констатира забавяне.
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А по-рано вчера вицепремиерът Красимир Каракачанов заяви, че в Република Северна Македония разчитат на ново
правителство в България, нова администрация в САЩ и подкрепа от следващото словенско председателство.
"Докато там има език на омразата, докато там някой смята, че ще използва външни фактори да притиска България,
или че ситуацията в България ще се промени след смяната на правителството евентуално пролетта тази година,
няма смисъл да разговаряме, мисля, че е губене на време. Те като че ли забравят един основен факт, който им го
напомни министърът на външните работи на Португалия. Проблемите не са между България и Република Северна
Македония, а между ЕС и Република Северна Македония, защото проблемите на една страна членка като България или
Гърция са проблеми на целия ЕС", каза Каракачанов.
√ СЗО: Въпреки ваксините няма да постигнем стаден имунитет през 2021 г.
Въпреки, че ваксините срещу COVID-19 са пуснати в редица страни, Световната здравна организация предупреди в
понеделник, че стадният имунитет няма да бъде постигнат тази година.
"Няма да постигнем нива на популационен имунитет или имунитет на стадото през 2021 г.“, заяви главният учен на
СЗО Сумия Сваминатан на брифинг, подчертавайки необходимостта от продължаване на мерки като физическо
дистанциране, измиване на ръцете и носене на маски, за да се овладее пандемията.
Тя приветства "невероятния напредък“, постигнат от учени, които успяха да създадат не една, а няколко безопасни и
ефективни ваксини срещу чисто нов вирус за по-малко от година.
Но, подчерта тя, внедряването "отнема време“.
"Необходимо е време за мащабиране на производството на дози, не само в милиони, но тук говорим за милиарди“,
посочи тя, призовавайки хората да "бъдат малко търпеливи“.
Сваминатан подчерта, че в крайна сметка "ваксините ще дойдат. Те ще отидат във всички страни".
"Но междувременно не трябва да забравяме, че има мерки, които работят", каза тя.
Ще има нужда от продължаване на предприемането на мерки за обществено здраве и социални мерки, насочени към
спиране на предаването "поне до края на тази година".
√ Продължават опитите за отстраняването на Тръмп
Американският президент Доналд Тръмп одобри въвеждането на извънредно положение във Вашингтон преди
встъпването в длъжност на Джо Байдън.
ФБР предупреди за готвени протести на крайнодесни. В Конгреса продължават опитите за отстраняване на Доналд Тръмп
от президентския пост.
Днес демократите отново ще се опитат да прокарат резолюцията, която призовава, позовавайки са на 25-ата поправка
вицепрезидентът Майк Пенс да отстрани Тръмп от Белия дом. Вчера републиканците успяха да блокират резолюцията.
Ако днес бъде гласувана, Пенс ще има 24 часа да отговори. Вотът по импийчмънт може да се проведе още в сряда.
Демократите в Камарата на представителите, вече внесоха обвинителния акт за отстраняването на президента.
Обвинението към него е подстрекаване към метеж.
Мениджър
√ Единният информационен портал отвори специален раздел за covid-ваксините
Министерство на здравеопазването създаде специализиран раздел за ваксините срещу коронавируса в Единния
информационен портал за борба с COVID-19. Той подпомага с информация медицинските специалисти и гражданите за
различните ваксини срещу COVID-19.
Модулът предоставя в достъпен формат проверени данни от достоверни национални и международни източници, в това
число всички важни новини, актуални научни публикации, отговори на най-често задаваните въпроси за ваксините, както
и полезни видеоматериали и статистика.
Разработено е и приложение за мобилни телефони. В ход е неговото одобрение от двете най-големи платформи в света.
Свободният и лесен достъп до приложението и Единния информационен портал за борба с COVID-19 дава пряк и бърз път
до глобалната информация за процеса на ваксиниране.
Специализираният раздел за ваксините срещу коронавирусната инфекция в Единния информационен портал за борба с
COVID-19 можете да откриете ТУК.
√ Над 50% от българите намалили месото, за да се борят с климатичните промени
Повече от половината българи са намалили потреблението на месо, за да се борят с климатичните промени. Това са част
от резултатите на мащабно проучване, поръчано от Европейската инвестиционна банка във връзка с усилията, които
гражданите на ЕС полагат в борбата с климатичните промени.
Данните сочат, че 57% от населението в България вече е понижило потреблението на месо, в знак на съпричастност към
глобалните усилия в понижаването на въглеродния отпечатък. ЕИБ припомня, че производството на месо в глобален
мащаб води до генерирането на също толкова парникови газов в атмосферата, колкото и всички автомобили и камиони
взети заедно. Цитира се изследване на ООН от 2019 г. по темата.
В същото време обаче сред мерките за борба с климатичните промени българите най-лесно биха приложили отказ от
летене – 41% избират тази опция. След това се нарежда отказ от купуване на нови дрехи (29%). Само 11% от анкетираните
сънародници избират отказ от услуги за видео стрийминг като Netflix и Youtube. Най-малко българи обаче са посочили като
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мярка, която биха приложили пълния отказ от месо (9% от анкетираните) или да се откажат от личния си автомобил (9%
от анкетираните).
Но 64% от българите считат, че тяхното лично поведение може да окаже промяна в глобалните усилия срещу климатичните
промени. За сравнение в рамките на целия ЕС този процент е 72%.
Другите мерки които българите са взели е да купуват продукти, произведени наблизо (62% отговарят утвърдително), да
пътуват със самолет по-рядко в случай, че всички ограничения заради COVID-19 отпаднат (67% отговарят положително),
както и да пътуват с влак, вместо със самолет, за разстояния, които отнемат по-малко от 5 часа (60% отговарят
положително), както и да предпочетат туризъм в нашата страна или в съседните страни, вместо в по-далечни дестинации
(69% отговарят положително).
В проучването участват 27 700 граждани от 27-те страни на ЕС.
√ Възможно ли е Джузепе Конте да подаде оставка в следващите дни?
Италианският премиер Джузепе Конте може да подаде оставка през следващите дни на фона на задаващата се
правителствена криза и заплахата на представители на партията на бившия премиер Матео Ренци „Живата Италия" да
откажат да подкрепят управляващото мнозинство. Според вестник Il Messaggero президентът на републиката Серджо
Матарела ще се възползва от възможността да „замрази" оставката, като задържи Конте начело на правителството, чийто
състав може да бъде променен.
Правителствената криза започна да назрява в края на миналата година, когато Ренци изрази несъгласие с редица точки от
политиката на Конте. По-конкретно, бившият министър-председател не беше доволен от представения от правителството
план за използването на средства от фонда на ЕС за икономическо възстановяване след пандемията, в рамките на който
на Италия, като една от най-засегнатите страни, са отпуснати 209 милиарда евро.
По-рано Ренци беше лидер на Демократическата партия (ДП), но с течение на времето не само напусна нейното
ръководство, но и организацията, като основа собствена партия заедно с най-близките си сътрудници. Ренци обяви
оттеглянето си от ДП няколко дни, след като помогна да се създаде ново управляващо мнозинство от ДП и Движението
„Пет звезди“ през септември 2019 г. Ренци, имайки свои представители в правителството и няколко необходими гласа за
поддържане на мнозинството в горната камара (Сенат), получи лост за управление. Той заяви, че неговата партия не се
интересува от допълнителни министерски постове. Както пише изданието, един от найблизките сътрудници на бившия
премиер Мария Елена Боски може да влезе в правителството след реконструкцията му.
На фона на политическата несигурност представители на опозицията от дясноцентристката коалиция на „Лига“, „Братя на
Италия“ и „Напред, Италия“ настояват за нови избори. Въпреки че партията на Силвио Берлускони („Напред, Италия“)
допуска сътрудничество с правителството за изпълнение на приоритетите, включително борбата срещу пандемията и
икономическото възстановяване, включително чрез Европейския фонд за помощ.
√ Технологиите в здравеопазването превземат вниманието на CES 2021 в Лас Вегас
Дигиталните технологии, свързани с опазването на здравето, са на преден план на годишното изложение на технологиите
в Лас Вегас – Consumer Electronics Show (CES) 2021, информира Франс прес. Това е сред най-популярните събития в сферата
на технологичните новости, което беше посетено от 200 000 души през 2019 г., а тази година се провежда предимно чрез
онлайн презентации.
Събитието се откри вчера в Лас Вегас и на него ще бъдат представени редица иновации. С тях се улесняват консултациите
онлайн или по телефона, както и всякакви нови биомедицински измервателни уреди и апарати. Те дават възможност на
пациентите да си направят необходимите изследвания без да са принудени да чакат пред кабинетите, пред които често
има прекалено много хора.
Търсенето на медицински услуги от разстояние вероятно ще нарасне с 64% в САЩ, според изследователите от компанията
Frost & Sullivan, а това ще увеличи и необходимостта от практични и ефикасни платформи за комуникация, както и от
медицински апарати за широката публика.
Пандемията от новия коронавирус показа какви огромни празноти има в дигитализацията на здравните системи по света,
а освен това хвърли светлина върху факта, че някои пациенти просто нямат достъп до интернет, коментира анализатор на
сектора на новите технологии.
√ 3 съвета за изграждане на процъфтяваща фирмена култура
Силната фирмена култура е жизненоважен градивен елемент за насърчаване на среда, в която служителите ще бъдат
щастливи, продуктивни и по-склонни да бъдат част от вашия бизнес дълго време. Въпреки че това може да изглежда
прекалено базово за модерните стартъп компании, някои индустрии отдавна залагат на нейното подобряване. Това
не означава непременно, че всички предизвикателства ще изчезнат. За някои предприятия оборотността на кадрите ще
бъде постоянна сила поради естеството на индустрията. Но докато изграждате атрактивна среда, в която хората могат да
укрепват умения и да придобиват ценен опит, ще можете да начертаете по-стабилен курс за бъдещето. Тези три съвета
могат да ви помогнат да изградите процъфтяваща фирмена култура.
Водете последователна комуникация
В среда с голямо текучество може да бъде трудно да се поддържа добра фирмена култура в целия екип. Ето защо
комуникацията и укрепването на основните организационни ценности трябва да се случват по-често. Комуникацията по
време на срещи на екипи, посещения извън обекта и дори текстови съобщения могат да помогнат. Естествено, това
означава, че бизнес лидерите трябва да дават пример чрез думите и действията си, като гарантират, че културата се
вкоренява отгоре надолу. Трябва да се приветстват различни мнения, тъй като това може да стимулира иновациите и
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производителността. Но в крайна сметка собствениците на фирми трябва да търсят служители, които споделят работната
етика и кариерните стремежи, които ще им позволят да се разпространят и в останалата част от екипа.
Фокусирайте се върху оформянето на кариерната среда
Наскоро имах възможност да разговарям със Стив Грау, главен изпълнителен директор на транспортния доставчик Royal
Ambulance. Грау току-що се класира на 25-то място сред ТОР 50 на топ-изпълнителните директори на Glassdoor за 2019 г.
за малкия и среден бизнес и по време на нашия разговор по имейл той отбеляза: „
"Поради естеството на нашата индустрия новонаетите служители често остават в компанията само една година или помалко, преди да продължат напред. Вместо да се опитваме да се преборим с това, нашият вицепрезидент по човешките
ресурси ни помогна да създадем система, която да стане основа за кариерата им тук. Използваме служители за теренно
обучение като наставници, предоставяме стипендии за продължаващо обучение в бранша и т.н. Ние създаваме среда, в
която се насърчават ученето и растежът, независимо дали кариерата на някой ще продължи с нас или не", обяснява Стив
Грау.
В резултат на това образователно мислене 55% от новонаетите работници на Грау идват от препоръки на служители.
"Когато покажете на служителите си, че се грижите за техните кариерни цели, те инвестират повече в работата си, така че
потърсете начини, по които можете да обучите хората с цел подобряване на техните умения и способности. По този начин,
дори и да не останат във вашата компания, те пак ще останат с положително впечатление, което може да ви бъде от полза
при придобиването на бъдещи таланти.
Приемете, че иновациите могат да дойдат отвсякъде
Работата в индустрия с голям оборот на кадри може да служи като предимство, тъй като новите служители носят по-широк
спектър от опит. Това може да ви помогне да определите начини за подобряване на вашия бизнес.
Компаниите със силна култура разбират, че новите идеи и иновации не винаги идват от заседанията на борда. Не се
страхувайте да давате на служителите на по-ниско ниво във вашата организация по-големи отговорности. Направете ги
част от екип, работещ по ключов проблем. Или бъдете като Google, който дава на членовете на екипа си свободно време
за работа по проекти или проблеми, които ги интересуват. Това не само ще доразвие новите умения на служителите, но и
ще укрепи вашата репутация в бранша. Когато потенциалните служители осъзнаят, че техният глас може да промени
разликата на най-високо ниво, те ще бъдат много по-заинтересовани да допринесат повече за вашата организация.
√ Европейските борси започват седмицата със спад
Европейските борсови индекси записаха понижения в ранната търговия в понеделник, след като ралито от миналата
седмица загуби пара на фона опасенията, че новият скок в случаите на заразени с коронавирус на континента и в Китай
може да доведе до забавяне възстановяването на икономиката, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,78 пункта, или 0,19%, до 410,39 пункта, след като в петък достигна
най-високото си ниво от февруари 2020 г. насам. Немският показател DAX се понижи със 72,5 пункта, или 0,52%, до 13
977,03 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 21,58 пункта от стойността си, или 0,31%, достигайки
ниво от 6 851,68 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 22,47 пункта, или 0,39%„ до 5 684,41 пункта, след като
борсовият оператор Euronext съобщи, че е отстранил техническите проблеми, засегнали търговията на френската борса.
Миналата седмица инвеститорите насочиха вниманието си към подценените сегменти на пазара, включително банките и
енергийния сектор, след като демократите спечелиха контрола над сената на САЩ за първи път от 2009 г. Това се случи,
след като Рафаел Уарнок и Джон Озоф спечелиха на балотажа в щата Джорджия.
„Това, което движи пазара в момента, е оптимизмът, че ще има повече фискални стимули в САЩ. Въпросът обаче е дали
са налице всички предпоставки за реална рефлация“, коментира Елвин де Груут от Raboban.
„Според мен отговорът на този въпрос е „не”. Все още не сме се справили с новата вълна от инфекции от коронавирус, а
ваксинирането отнема доста време в повечето страни“, добави Де Груут.
Междувременно акциите на петролните гиганти Royal Dutch Shell и Total поевтиняха с 0,78%, и 1,56% на фона на спад на
цените на „черното злато“, след като нарастващият брой на заразените с COVID-19 по света върна на преден план
страховете около глобалното търсене на суровината.
Акциите на британският търговец на спортни стоки JD Sports поскъпнаха с 4,28% след като компанията прогнозира, че
печалбата й за фискалната 2021 г. ще бъде „значително по-голяма“ от настоящите пазарни очаквания.
Повишения в САЩ
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения в петък, завършвайки първата търговска
седмица за 2021 г. с нови рекорди, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 56,84 пункта, или 0,18%, до 31 097,97 пункта. Широкообхватният показател
Standard & Poor’s 500 напредна с 20,89 пункта, или 0,55%, до 3 824,68 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества
Nasdaq се повиши със 134,49 пункта, или 1,03%, до 13 201,97 пункта. Това са рекордни върхове и за трите индекс, като Dow
и S&P 500 записаха четвърта поредна сесия на ръст.
Dow бе подкрепен от поскъпването на акциите на Coca-Cola с 2,24%. S&P 500, от своя страна, получи подкрепа от секторите
на потребителските стоки и недвижимото имущество, които напреднаха с по над 1%. Поскъпването на акциите на Tesla със
7,84% даде тласък на Nasdaq
За седмицата Dow и S&P 500 се повишиха с над процент, а Nasdaq отчете ръст от 2,4%. Тези седмични повишения идват
въпреки политическите трусове във Вашингтон, където в сряда тълпа привърженици на Доналд Тръмп щурмува сградата
на Конгреса.
В ранната търговия пазарите регистрираха понижения, като Dow падна с над 200 пункта, преди да се възстанови, след като
сенаторът-демократ Джо Манчин от щата Западна Вирджиния се обяви против разширяването на еднократната директна
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финансова помощ за повечето американци от 600 на 2000 долара. Избраният за президент на САЩ Джо Байдън обеща да
приеме тази промяна в пакета за стимулиране на икономиката, ако демократите спечеля мнозинство в Сената на САЩ.
Точно това се и случи при изборите в щата Джорджия за две места в Сената. Демократите се нуждаят от гласовете на всеки
свои сенатор, за да прокарат тези промени.
Междувременно Министерството на труда съобщи, че икономиката е загубила 140 хил. работни места през декември.
Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха добавяне на 50 хил. нови работни места.
Неочакваният спад съвпада с връщането на по-строгите ограничителни мерки срещу разпространението на COVID-19 в
страната. От началото на пандемията в САЩ са регистрирани над 21,5 млн. заразени с коронавирус, сочат данните на
„Джонс Хопкинс“.
Разнопосочна търговия в Азия
Азиатските борсови индекси регистрираха смесени резултати в понеделник на фона на надеждите, че администрацията
на Джо Байдън ще прокара повече стимули за американската икономика.
в сряда, следвайки пониженията на Уолстрийт, предаде Си Ен Би Си.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 38,61 пункта, или 1,08%, до 3 531,5 пункта, докато
по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 43,64 пункта от стойността си, или 1,8%, завършвайки сесията при ниво от
2 375,86 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng напредна с 30 пункта, или 0,11%, до 27 908,22 пункта.
Южнокорейският показател Kospi се понижи с 3,73 пункта, или 0,12%, до 3 148,45 пункта.
В Австралия индексът ASX 200 регистрира спад от 60,7 пункта, или 0,9%, до 6 697,2 пункта.
Японската борса остана затворена заради национален празник.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният
бенчмарк SOFIX отчете ръст от 0,87 пункта, или 0,19%, до 452,18 пункта. BGBX40 напредна с 0,16 пункта, или 0,16%, до
102,91 пункта. BGTR30 се повиши с 1,55 пункта, или 0,31%, до 504,40 пункта. BGREIT записа спад от 0,31 пункта, или 0,22%,
до 137,53 пункта.
Cross.bg
√ Президентът ще проведе консултации с парламентарно представените партии
Парламентарно представените партии са поканени днес от президента Румен Радев на консултации за организацията на
предстоящите парламентарни избори.
Съуправляващите „Обединени патриоти" вече заявиха, че няма да се отзоват на поканата на държавния глава.
Всички партии, представени в настоящото Народно събрание, са поканени от Радев, но Борис Ячев - съпредседател на ПГ
на „Обединени патриоти", обяви пред БНР, че няма да отидат на „Дондуков" 2. Причината: консултациите те определят
като безпредметни.
„Защото тези консултации трябваше да бъдат направени преди той публично да оповести датата 28 март. Ако има дебат,
той трябва да бъде на тема - не самата дата за провеждане на изборите, а по-скоро промени в правилата за провеждане
на избори в условията на пандемия", каза Ячев.
Първи на „Дондуков" 2 са от партия ГЕРБ. На срещата ще отиде вицепремиерът Дончев.
Корнелия Нинова ще представлява БПС.
От ДПС също ще участват в последователните срещи.
Партия „Воля" също ще уважи поканата, за да чуе аргументите за датата 28 март.
„Другите аргументи, с които сега се опитва да отложи изборите и след това ще излезем с официална позиция", каза
Марешки, също за БНР.
Последни по ред са поканени от партия "Атака".
Това, което президентът ще постави пред партиите, са необходимите законодателни промени, които да осигурят правото
на глас на карантинираните българи; въвеждане на гласуване по пощата за тези зад граница и регламентиране на
видеонаблюдение при преброяването на бюлетините.
Тези теми срещат по-широко одобрение след проведените до момента разговори при президента.
√ Отстраняват повреди в захранването с електричество в редица общини
Над 100 населени места в страната бяха без ток снощи от щетите, нанесени от проливните дъждове. По информация на
ЧЕЗ, без електрозахранване тази сутрин са:
общините или селища в тях: Брегово, Кула и Ново село в област Видин;
общините или населени места в тях: Берковица, Вършец и Чипровци в област Монтана;
в област София без ток са в общините Годеч, Горна Малина, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница.
В столицата без ток бяха живеещите в „Захарна фабрика".
Проблеми с електрозахранването има също във Враца и Мездра и околните населени места.
Екипи работят по отстраняването на повредите и възстановяване на електрозахранването.
√ Оранжев код за силни валежи
Оранжев код за интензивни дъждове е в сила за 6 области в страната- Сливен, Ямбол, Бургас, Хасково и Кърджали и
Смолян, в които ще има значителни валежи от дъжд. За последните 12 часа най-голямо количество валежи е паднало в
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Елхово - 26л/кв. м, а в Ахтопол са отчетени 25л/кв.м., съобщават от от Националния институт по метеорология и
хидрология. Във Варна и Кърджали са отчетени 16л/кв.м. В останалите места количествата валежи са около и под 10л/кв.м.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
Бедствено положение в Пернишко. На живо - как преживяха нощта жителите на наводнения град Батановци? И
още - каква е ситуацията в Югоизточна България, където се очакват обилни валежи през нощта;
За хода на имунизационния план и организацията на ваксинирането - гост д-р Николай Брънзалов;
Подготовката за вота: Ще бъдат ли доставени навреме машините за гласуване - председателят на ЦИК
Александър Андреев;
Какви са очакванията от поредния опит за диалог между България и Република Северна Македония;
Нова телевизия, „Здравей България"
Под вода. За бедствието и пороите - на живо от критичните точки;
След валежите - фекални води заливат къщи. Гледайте на живо от Варна;
Стърчащи арматури и ръждиви тръби в училищен двор. След като дете пострада - ще бъдат ли премахнати?;
След втората доза от ваксината - д-р Катя Илиева на живо от Чикаго;
И личните лекари ще имунизират срещу коронавируса. Как ще се случва това? Д-р Гергана Николова;
В "Излекуваните": Волейболният национал Валентин Братоев за битката с COVID-19;
Зуека с неизвестен за широката публика талант - на художник. Какво рисува и къде можем да видим картините
му?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Завъртян на обратно вятър от полюса напълни язовир "Студена";
в. Телеграф - Вайбър смени царския пищов на класното;
в. Монитор - Получаваме касови бележки по мейла;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - По 20 лв. за ваксиниран ще получават джипитата, започват напролет;
в. 24 часа - НАП чака над 500 000 българи да обявят доходи и платят данък;
в. Труд - Данъчни ловят нелегални търговци;
в. Труд - На училище през седмица;
в. Телеграф - Пенсионерите може да взимат по 50 лв. до юни;
в. Монитор - Страната под вода, Искър, Струма и Ерма преляха;
Водещи интервюта
в. 24 часа -Проф. Георги Момеков, доктор на фармацевтичните науки: За по-лек сблъсък с COVID-19 комбинираме
витамини D и C, с цинк, кверцетин, мелатонин;
в. Труд - Гинекологът професор д-р Иван Козовски пред "Труд : Трябва да кажем "Баста! на всички полово-неутрални
глупости по света;
в. Телеграф - Председателят на Националния таксиметров синдикат Красимир Цветков: Курсът с такси ще поскъпне с 84
ст.;
в. Монитор - Доц. д-р Никола Петров, директор на Националната астрономическа обсерватория в Рожен: През 2021 ще
има лунни и две слънчеви затъмнения, но не можем да ги наблюдаваме от България;
Водещи анализи
в. 24 часа - Кой всъщност организира изборите от 2007-а насам? Ще се изненадате;
в. Труд - Няма ли доверие, няма политика;
в. Телеграф - Уроци иди ми, дойди ми, не се учат;
в. Монитор - Някои язовири са строени преди 50 години, обемът им е затлачен.
√ Предстоящи събития в страната на 12 януари
София
От 09.30 ч. на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев продължава консултациите си във връзка с организацията и
провеждането на предстоящите парламентарни избори.
От 11.00 часа чрез платформата на Европейската комисия „Европейски дни на труда" ще се проведе онлайн
кариерен форум „Кариера в България".
От 11.30 часа чрез платформата Zoom ще се проведе дискусия на тема „Зелен пакт и дигитална трансформация възможности за конкурентоспособността на българската икономика".
От 14.00 часа чрез платформата Zoom ще се проведе виртуална дискусия по повод Португалското председателство
на Съвета на Европейския съюз.

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.

21

