Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ АИКБ ПОЕ ОТ КРИБ РОТАЦИОННОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА АОБР ЗА 2021 Г.
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) пое днес от Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България (КРИБ) ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските
работодатели (АОБР) за 2021 година. В съответствие с установената ротация изпълнителният директор и член на УС на
КРИБ Евгений Иванов, упълномощен за целта от председателя на КРИБ Кирил Домусчиев, предаде председателството на
АОБР за 2021 г. на председателя на АИКБ Васил Велев.
Участие в първото за
годината заседание на АОБР
взеха
Васил
Велев
председател
на
АИКБ,
Радосвет
Радев
председател на БСК, Цветан
Симеонов - председател на
БТПП, Евгений Иванов изпълнителен директор на
КРИБ, както и експерти от
съответните организации.
АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел на
организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите на членовете си. Заетите в предприятията,
членуващи в четирите работодателски организации, представляват 82 % от всички заети у нас, а брутната добавена
стойност, която произвеждат, е 86 %.
Председателството на АОБР от КРИБ през 2020 г. бе отчетено като изключително успешно с оглед трудната ситуация,
свързана с епидемиологичната обстановка, предизвикателствата пред бизнеса, породени от COVID-19 и възникването на
икономическа криза като последствие от пандемията и изолацията. Ротационното председателство съвпадна и с процеса
на подписване на Националното тристранно споразумение между правителството и социалните партньори, както и с
процеса на преброяване на национално представителните организации на работодателите, което създаде допълнителни
отговорности пред АОБР. Въпреки предизвикателствата, бяха приети рекорден брой общи позиции, декларации и
становища.
За отчетния период АОБР е изработила и представила пред съответните компетентни институции 69 позиции в защита
интересите на бизнеса, фокусирани най-вече върху мерките в подкрепа на бизнеса в условията на извънредното
положение и епидемиологичната обстановка, приемането на България в ERM II, подготовката и подписването на
Националното тристранно споразумение между правителството и социалните партньори, представителството на АОБР в
различни държавни и международни органи и по въпроси от енергетиката и финансовата сфера. Проведени са над 20
срещи с представители на правителството – министър-председател, вицепремиери и министри, основно по
икономическите и социални мерки за преодоляване на последиците от кризата с COVID-19 и защита интересите на бизнеса.
Изготвените становища по тема енергетика са пряко свързани с необходимостта от реформи в сектора и са в синхрон с
приоритетите на АОБР. По финансовите въпроси позициите на АОБР касаят най-вече присъединяването на България към
еврозоната, както и становища по законодателството в областта. Това бе отчетено от КРИБ, досегашния ротационен
председател на АОБР.
Участниците в заседанието обсъдиха насоките и приоритетите на организацията за настоящата година, които след
съгласуване и одобрение от членовете ще бъдат официално представени на традиционната пресконференция на АОБР в
началото на всяка година, насрочена за 25 януари 2021 г. от 12.00 часа, в Пресклуба на БТА.
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НОВА ТВ
√ КРИБ предаде на АИКБ ротационното председателство на АОБР за 2021 г.
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) пое от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ) ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за
2021 година. В съответствие с установената ротация изпълнителният директор и член на УС на КРИБ Евгений Иванов,
упълномощен за целта от председателя на КРИБ Кирил Домусчиев, предаде председателството на АОБР за 2021 г. на
председателя на АИКБ Васил Велев.
Участие в първото за годината заседание на АОБР взеха Васил Велев - председател на АИКБ, Радосвет Радев - председател
на БСК, Цветан Симеонов - председател на БТПП, Евгений Иванов - изпълнителен директор на КРИБ, както и експерти от
съответните организации.
АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел на
организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите на членовете си. Заетите в предприятията,
членуващи в четирите работодателски организации, представляват 82 % от всички заети у нас, а брутната добавена
стойност, която произвеждат, е 86%.
Председателството на АОБР от КРИБ през 2020 г. бе отчетено като изключително успешно с оглед трудната ситуация,
свързана с епидемиологичната обстановка, предизвикателствата пред бизнеса, породени от COVID-19 и възникването на
икономическа криза като последствие от пандемията и изолацията. Ротационното председателство съвпадна и с процеса
на подписване на Националното тристранно споразумение между правителството и социалните партньори, както и с
процеса на преброяване на национално представителните организации на работодателите, което създаде допълнителни
отговорности пред АОБР. Въпреки предизвикателствата, бяха приети рекорден брой общи позиции, декларации и
становища.
За отчетния период АОБР е изработила и представила пред съответните компетентни институции 69 позиции в защита
интересите на бизнеса, фокусирани най-вече върху мерките в подкрепа на бизнеса в условията на извънредното
положение и епидемиологичната обстановка, приемането на България в ERM II, подготовката и подписването на
Националното тристранно споразумение между правителството и социалните партньори, представителството на АОБР в
различни държавни и международни органи и по въпроси от енергетиката и финансовата сфера. Проведени са над 20
срещи с представители на правителството – министър-председател, вицепремиери и министри, основно по
икономическите и социални мерки за преодоляване на последиците от кризата с COVID-19 и защита интересите на бизнеса.
Изготвените становища по тема енергетика са пряко свързани с необходимостта от реформи в сектора и са в синхрон с
приоритетите на АОБР. По финансовите въпроси позициите на АОБР касаят най-вече присъединяването на България към
еврозоната, както и становища по законодателството в областта. Това бе отчетено от КРИБ, досегашния ротационен
председател на АОБР.
Участниците в заседанието обсъдиха насоките и приоритетите на организацията за настоящата година, които след
съгласуване и одобрение от членовете ще бъдат официално представени на традиционната пресконференция на АОБР в
началото на всяка година, насрочена за 25 януари 2021 г. от 12.00 часа, в Пресклуба на БТА.
Дарик
√ КРИБ предаде на АИКБ ротационното председателство на АОБР за 2021 г.
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) пое от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ) ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за
2021 година. В съответствие с установената ротация изпълнителният директор и член на УС на КРИБ Евгений Иванов,
упълномощен за целта от председателя на КРИБ Кирил Домусчиев, предаде председателството на АОБР за 2021 г. на
председателя на АИКБ Васил Велев.
Участие в първото за годината заседание на АОБР взеха Васил Велев - председател на АИКБ, Радосвет Радев - председател
на БСК, Цветан Симеонов - председател на БТПП, Евгений Иванов - изпълнителен директор на КРИБ, както и експерти от
съответните организации.
АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел
на организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите на членовете си. Заетите в предприятията,
членуващи в четирите работодателски организации, представляват 82% от всички заети у нас, а брутната добавена
стойност, която произвеждат, е 86%.
Председателството на АОБР от КРИБ през 2020 г. бе отчетено като изключително успешно с оглед трудната ситуация,
свързана с епидемиологичната обстановка, предизвикателствата пред бизнеса, породени от COVID-19 и възникването на
икономическа криза като последствие от пандемията и изолацията. Ротационното председателство съвпадна и с процеса
на подписване на Националното тристранно споразумение между правителството и социалните партньори, както и с
процеса на преброяване на национално представителните организации на работодателите, което създаде допълнителни
отговорности пред АОБР. Въпреки предизвикателствата, бяха приети рекорден брой общи позиции, декларации и
становища.
За отчетния период АОБР е изработила и представила пред съответните компетентни институции 69 позиции в защита
интересите на бизнеса, фокусирани най-вече върху мерките в подкрепа на бизнеса в условията на извънредното
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положение и епидемиологичната обстановка, приемането на България в ERM II, подготовката и подписването на
Националното тристранно споразумение между правителството и социалните партньори, представителството на АОБР в
различни държавни и международни органи и по въпроси от енергетиката и финансовата сфера. Проведени са над 20
срещи с представители на правителството – министър-председател, вицепремиери и министри, основно по
икономическите и социални мерки за преодоляване на последиците от кризата с COVID-19 и защита интересите на бизнеса.
Изготвените становища по тема енергетика са пряко свързани с необходимостта от реформи в сектора и са в синхрон с
приоритетите на АОБР. По финансовите въпроси позициите на АОБР касаят най-вече присъединяването на България към
еврозоната, както и становища по законодателството в областта. Това бе отчетено от КРИБ, досегашния ротационен
председател на АОБР.
Участниците в заседанието обсъдиха насоките и приоритетите на организацията за настоящата година, които след
съгласуване и одобрение от членовете ще бъдат официално представени на традиционната пресконференция на АОБР в
началото на всяка година, насрочена за 25 януари 2021 г. от 12.00 часа, в Пресклуба на БТА.
Vesti.bg
√ КРИБ предаде на АИКБ ротационното председателство на АОБР за 2021 г.
Проведе се и първото за годината заседание на организацията
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) пое от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ) ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за
2021 година. В съответствие с установената ротация изпълнителният директор и член на УС на КРИБ Евгений Иванов,
упълномощен за целта от председателя на КРИБ Кирил Домусчиев, предаде председателството на АОБР за 2021 г. на
председателя на АИКБ Васил Велев.
Участие в първото за годината заседание на АОБР взеха Васил Велев - председател на АИКБ, Радосвет Радев - председател
на БСК, Цветан Симеонов - председател на БТПП, Евгений Иванов - изпълнителен директор на КРИБ, както и експерти от
съответните организации.
АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел на
организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите на членовете си. Заетите в предприятията,
членуващи в четирите работодателски организации, представляват 82 % от всички заети у нас, а брутната добавена
стойност, която произвеждат, е 86%.
Председателството на АОБР от КРИБ през 2020 г. бе отчетено като изключително успешно с оглед трудната ситуация,
свързана с епидемиологичната обстановка, предизвикателствата пред бизнеса, породени от COVID-19 и възникването на
икономическа криза като последствие от пандемията и изолацията. Ротационното председателство съвпадна и с процеса
на подписване на Националното тристранно споразумение между правителството и социалните партньори, както и с
процеса на преброяване на национално представителните организации на работодателите, което създаде допълнителни
отговорности пред АОБР. Въпреки предизвикателствата, бяха приети рекорден брой общи позиции, декларации и
становища.
За отчетния период АОБР е изработила и представила пред съответните компетентни институции 69 позиции в защита
интересите на бизнеса, фокусирани най-вече върху мерките в подкрепа на бизнеса в условията на извънредното
положение и епидемиологичната обстановка, приемането на България в ERM II, подготовката и подписването на
Националното тристранно споразумение между правителството и социалните партньори, представителството на АОБР в
различни държавни и международни органи и по въпроси от енергетиката и финансовата сфера. Проведени са над 20
срещи с представители на правителството – министър-председател, вицепремиери и министри, основно по
икономическите и социални мерки за преодоляване на последиците от кризата с COVID-19 и защита интересите на бизнеса.
Изготвените становища по тема енергетика са пряко свързани с необходимостта от реформи в сектора и са в синхрон с
приоритетите на АОБР. По финансовите въпроси позициите на АОБР касаят най-вече присъединяването на България към
еврозоната, както и становища по законодателството в областта. Това бе отчетено от КРИБ, досегашния ротационен
председател на АОБР.
Участниците в заседанието обсъдиха насоките и приоритетите на организацията за настоящата година, които след
съгласуване и одобрение от членовете ще бъдат официално представени на традиционната пресконференция на АОБР в
началото на всяка година, насрочена за 25 януари 2021 г. от 12.00 часа, в Пресклуба на БТА.
Economic.bg
√ AИKБ пoeмa poтaциoннoтo пpeдceдaтeлcтвo нa paбoтoдaтeлcĸaтa acoциaция
Πpeз ĸpизиcнaтa 2020 г. AOБP бeшe pъĸoвoдeнa oт Koнфeдepaциятa нa paбoтoдaтeлитe и индycтpиaлцитe в Бългapия
Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ) пoe днec oт Koнфeдepaциятa нa paбoтoдaтeлитe и
индycтpиaлцитe в Бългapия (KPИБ) poтaциoннoтo пpeдceдaтeлcтвo нa Acoциaциятa нa opгaнизaциитe нa бългapcĸитe
paбoтoдaтeли (AOБP) зa 2021 г. B cъoтвeтcтвиe c ycтaнoвeнaтa poтaция изпълнитeлният диpeĸтop и члeн нa УC нa KPИБ
Eвгeний Ивaнoв, yпълнoмoщeн зa цeлтa oт пpeдceдaтeля нa KPИБ Kиpил Дoмycчиeв, пpeдaдe пpeдceдaтeлcтвoтo нa AOБP
зa 2021 г. нa пpeдceдaтeля нa AИKБ Bacил Beлeв.

3

Учacтиe в пъpвoтo зa гoдинaтa зaceдaниe нa AOБP взexa Bacил Beлeв - пpeдceдaтeл нa AИKБ, Paдocвeт Paдeв - пpeдceдaтeл
нa БCK, Цвeтaн Cимeoнoв - пpeдceдaтeл нa БTΠΠ, Eвгeний Ивaнoв - изпълнитeлeн диpeĸтop нa KPИБ, ĸaĸтo и eĸcпepти oт
cъoтвeтнитe opгaнизaции.
AOБP oбeдинявa нaциoнaлнo пpeдcтaвитeлнитe paбoтoдaтeлcĸи opгaнизaции AИKБ, БCK, БTΠΠ и KPИБ. Ocнoвнa цeл
нa opгaнизaциятa e дa ĸoнcoлидиpa, бaлaнcиpa и пpeдcтaвлявa интepecитe нa члeнoвeтe cи. Зaeтитe в пpeдпpиятиятa,
члeнyвaщи в чeтиpитe paбoтoдaтeлcĸи opгaнизaции, пpeдcтaвлявaт 82% oт вcичĸи зaeти y нac, a бpyтнaтa дoбaвeнa
cтoйнocт, ĸoятo пpoизвeждaт, e 86%.
Πpeдceдaтeлcтвoтo нa AOБP oт KPИБ пpeз 2020 г. бe oтчeтeнo ĸaтo изĸлючитeлнo ycпeшнo c oглeд тpyднaтa cитyaция,
cвъpзaнa c eпидeмиoлoгичнaтa oбcтaнoвĸa, пpeдизвиĸaтeлcтвaтa пpeд бизнeca, пopoдeни oт СОVІD-19 и възниĸвaнeтo нa
иĸoнoмичecĸa ĸpизa ĸaтo пocлeдcтвиe oт пaндeмиятa и изoлaциятa. Poтaциoннoтo пpeдceдaтeлcтвo cъвпaднa и c пpoцeca
нa пoдпиcвaнe нa Haциoнaлнoтo тpиcтpaннo cпopaзyмeниe мeждy пpaвитeлcтвoтo и coциaлнитe пapтньopи, ĸaĸтo и c
пpoцeca нa пpeбpoявaнe нa нaциoнaлнo пpeдcтaвитeлнитe opгaнизaции нa paбoтoдaтeлитe, ĸoeтo cъздaдe дoпълнитeлни
oтгoвopнocти пpeд AOБP. Bъпpeĸи пpeдизвиĸaтeлcтвaтa, бяxa пpиeти peĸopдeн бpoй oбщи пoзиции, дeĸлapaции и
cтaнoвищa.
Зa oтчeтния пepиoд AOБP e изpaбoтилa и пpeдcтaвилa пpeд cъoтвeтнитe ĸoмпeтeнтни инcтитyции 69 пoзиции в зaщитa
интepecитe нa бизнeca, фoĸycиpaни нaй-вeчe въpxy мepĸитe в пoдĸpeпa нa бизнeca в ycлoвиятa нa извънpeднoтo
пoлoжeниe и eпидeмиoлoгичнaтa oбcтaнoвĸa, пpиeмaнeтo нa Бългapия в ЕRМ ІІ, пoдгoтoвĸaтa и пoдпиcвaнeтo нa
Haциoнaлнoтo тpиcтpaннo cпopaзyмeниe мeждy пpaвитeлcтвoтo и coциaлнитe пapтньopи, пpeдcтaвитeлcтвoтo нa AOБP в
paзлични дъpжaвни и мeждyнapoдни opгaни и пo въпpocи oт eнepгeтиĸaтa и финaнcoвaтa cфepa. Πpoвeдeни ca нaд 20
cpeщи c пpeдcтaвитeли нa пpaвитeлcтвoтo – миниcтъp-пpeдceдaтeл, вицeпpeмиepи и миниcтpи, ocнoвнo пo
иĸoнoмичecĸитe и coциaлни мepĸи зa пpeoдoлявaнe нa пocлeдицитe oт ĸpизaтa c СОVІD-19 и зaщитa интepecитe нa бизнeca.
Изгoтвeнитe cтaнoвищa пo тeмa eнepгeтиĸa ca пpяĸo cвъpзaни c нeoбxoдимocттa oт peфopми в ceĸтopa и ca в cинxpoн c
пpиopитeтитe нa AOБP. Πo финaнcoвитe въпpocи пoзициитe нa AOБP ĸacaят нaй-вeчe пpиcъeдинявaнeтo нa Бългapия ĸъм
eвpoзoнaтa, ĸaĸтo и cтaнoвищa пo зaĸoнoдaтeлcтвoтo в oблacттa. Toвa бe oтчeтeнo oт KPИБ, дoceгaшния poтaциoнeн
пpeдceдaтeл нa AOБP.
Учacтницитe в зaceдaниeтo oбcъдиxa нacoĸитe и пpиopитeтитe нa opгaнизaциятa зa нacтoящaтa гoдинa, ĸoитo cлeд
cъглacyвaнe и oдoбpeниe oт члeнoвeтe щe бъдaт oфициaлнo пpeдcтaвeни нa тpaдициoннaтa пpecĸoнфepeнция нa AOБP в
нaчaлoтo нa вcяĸa гoдинa, нacpoчeнa зa 25 янyapи 2021 г. oт 12.00 чaca, в Πpecĸлyбa нa БTA.
Epicenter.bg
√ КРИБ предаде на АИКБ ротационното председателство на Асоцацията на работодателите за 2021 г.
Участие в първото за годината заседание на АОБР взеха Васил Велев - председател на АИКБ, Радосвет Радев председател на БСК, Цветан Симеонов - председател на БТПП, Евгений Иванов - изпълнителен директор на КРИБ
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) пое от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ) ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за
2021 година. В съответствие с установената ротация изпълнителният директор и член на УС на КРИБ Евгений Иванов,
упълномощен за целта от председателя на КРИБ Кирил Домусчиев, предаде председателството на АОБР за 2021 г. на
председателя на АИКБ Васил Велев.
Участие в първото за годината заседание на АОБР взеха Васил Велев - председател на АИКБ, Радосвет Радев - председател
на БСК, Цветан Симеонов - председател на БТПП, Евгений Иванов - изпълнителен директор на КРИБ, както и експерти от
съответните организации.
АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел на
организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите на членовете си. Заетите в предприятията,
членуващи в четирите работодателски организации, представляват 82 % от всички заети у нас, а брутната добавена
стойност, която произвеждат, е 86%.
Председателството на АОБР от КРИБ през 2020 г. бе отчетено като изключително успешно с оглед трудната ситуация,
свързана с епидемиологичната обстановка, предизвикателствата пред бизнеса, породени от COVID-19 и възникването на
икономическа криза като последствие от пандемията и изолацията. Ротационното председателство съвпадна и с процеса
на подписване на Националното тристранно споразумение между правителството и социалните партньори, както и с
процеса на преброяване на национално представителните организации на работодателите, което създаде допълнителни
отговорности пред АОБР. Въпреки предизвикателствата, бяха приети рекорден брой общи позиции, декларации и
становища.
За отчетния период АОБР е изработила и представила пред съответните компетентни институции 69 позиции в защита
интересите на бизнеса, фокусирани най-вече върху мерките в подкрепа на бизнеса в условията на извънредното
положение и епидемиологичната обстановка, приемането на България в ERM II, подготовката и подписването на
Националното тристранно споразумение между правителството и социалните партньори, представителството на АОБР в
различни държавни и международни органи и по въпроси от енергетиката и финансовата сфера.
Проведени са над 20 срещи с представители на правителството – министър-председател, вицепремиери и министри,
основно по икономическите и социални мерки за преодоляване на последиците от кризата с COVID-19 и защита интересите
на бизнеса. Изготвените становища по тема енергетика са пряко свързани с необходимостта от реформи в сектора и са в
синхрон с приоритетите на АОБР. По финансовите въпроси позициите на АОБР касаят най-вече присъединяването на
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България към еврозоната, както и становища по законодателството в областта. Това бе отчетено от КРИБ, досегашния
ротационен председател на АОБР.
Участниците в заседанието обсъдиха насоките и приоритетите на организацията за настоящата година, които след
съгласуване и одобрение от членовете ще бъдат официално представени на традиционната пресконференция на АОБР в
началото на всяка година, насрочена за 25 януари 2021 г. от 12.00 часа, в Пресклуба на БТА.
В. Банкеръ
√ КРИБ предаде на АИКБ ротационното председателство на работодателската асоциация
Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ) пoe oт Koнфeдepaциятa нa paбoтoдaтeлитe и индycтpиaлцитe в
Бългapия (KPИБ) poтaциoннoтo пpeдceдaтeлcтвo нa Acoциaциятa нa opгaнизaциитe нa бългapcĸитe paбoтoдaтeли (AOБP) зa
2021 г. B cъoтвeтcтвиe c ycтaнoвeнaтa poтaция изпълнитeлният диpeĸтop и члeн нa УC нa KPИБ Eвгeний Ивaнoв,
yпълнoмoщeн зa цeлтa oт пpeдceдaтeля нa KPИБ Kиpил Дoмycчиeв, пpeдaдe пpeдceдaтeлcтвoтo нa AOБP зa 2021 г. нa
пpeдceдaтeля нa AИKБ Bacил Beлeв.
Участие в първото за годината заседание на АОБР взеха Васил Велев - председател на АИКБ, Радосвет Радев - председател
на БСК, Цветан Симеонов - председател на БТПП, Евгений Иванов - изпълнителен директор на КРИБ, както и експерти от
съответните организации.
АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел
на организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите на членовете си. Заетите в предприятията,
членуващи в четирите работодателски организации, представляват 82% от всички заети у нас, а брутната добавена
стойност, която произвеждат, е 86%.
Председателството на АОБР от КРИБ през 2020 г. бе отчетено като изключително успешно с оглед трудната ситуация,
свързана с епидемиологичната обстановка, предизвикателствата пред бизнеса, породени от COVID-19 и възникването на
икономическа криза като последствие от пандемията и изолацията. Ротационното председателство съвпадна и с процеса
на подписване на Националното тристранно споразумение между правителството и социалните партньори, както и с
процеса на преброяване на национално представителните организации на работодателите, което създаде допълнителни
отговорности пред АОБР. Въпреки предизвикателствата, бяха приети рекорден брой общи позиции, декларации и
становища.
За отчетния период АОБР е изработила и представила пред съответните компетентни институции 69 позиции в защита
интересите на бизнеса, фокусирани най-вече върху мерките в подкрепа на бизнеса в условията на извънредното
положение и епидемиологичната обстановка, приемането на България в ERM II, подготовката и подписването на
Националното тристранно споразумение между правителството и социалните партньори, представителството на АОБР в
различни държавни и международни органи и по въпроси от енергетиката и финансовата сфера. Проведени са над 20
срещи с представители на правителството – министър-председател, вицепремиери и министри, основно по
икономическите и социални мерки за преодоляване на последиците от кризата с COVID-19 и защита интересите на бизнеса.
Изготвените становища по тема енергетика са пряко свързани с необходимостта от реформи в сектора и са в синхрон с
приоритетите на АОБР. По финансовите въпроси позициите на АОБР касаят най-вече присъединяването на България към
еврозоната, както и становища по законодателството в областта. Това бе отчетено от КРИБ, досегашния ротационен
председател на АОБР.
Участниците в заседанието обсъдиха насоките и приоритетите на организацията за настоящата година, които след
съгласуване и одобрение от членовете ще бъдат официално представени на традиционната пресконференция на АОБР в
началото на всяка година, насрочена за 25 януари 2021 г. от 12.00 часа, в Пресклуба на БТА.
Novini.bg
√ КРИБ предаде на АИКБ ротационното председателство на АОБР за 2021 г.
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) пое от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ) ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за
2021 година. В съответствие с установената ротация изпълнителният директор и член на УС на КРИБ Евгений Иванов,
упълномощен за целта от председателя на КРИБ Кирил Домусчиев, предаде председателството на АОБР за 2021 г. на
председателя на АИКБ Васил Велев, съобщиха от пресцентъра на КРИБ.
Участие в първото за годината заседание на АОБР взеха Васил Велев - председател на АИКБ, Радосвет Радев - председател
на БСК, Цветан Симеонов - председател на БТПП, Евгений Иванов - изпълнителен директор на КРИБ, както и експерти от
съответните организации.
АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел на
организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите на членовете си. Заетите в предприятията,
членуващи в четирите работодателски организации, представляват 82 % от всички заети у нас, а брутната добавена
стойност, която произвеждат, е 86 %.
Председателството на АОБР от КРИБ през 2020 г. бе отчетено като изключително успешно с оглед трудната ситуация,
свързана с епидемиологичната обстановка, предизвикателствата пред бизнеса, породени от COVID-19 и възникването на
икономическа криза като последствие от пандемията и изолацията. Ротационното председателство съвпадна и с процеса
на подписване на Националното тристранно споразумение между правителството и социалните партньори, както и с
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процеса на преброяване на национално представителните организации на работодателите, което създаде допълнителни
отговорности пред АОБР. Въпреки предизвикателствата, бяха приети рекорден брой общи позиции, декларации и
становища.
За отчетния период АОБР е изработила и представила пред съответните компетентни институции 69 позиции в защита
интересите на бизнеса, фокусирани най-вече върху мерките в подкрепа на бизнеса в условията на извънредното
положение и епидемиологичната обстановка, приемането на България в ERM II, подготовката и подписването на
Националното тристранно споразумение между правителството и социалните партньори, представителството на АОБР в
различни държавни и международни органи и по въпроси от енергетиката и финансовата сфера. Проведени са над 20
срещи с представители на правителството – министър-председател, вицепремиери и министри, основно по
икономическите и социални мерки за преодоляване на последиците от кризата с COVID-19 и защита интересите на бизнеса.
Изготвените становища по тема енергетика са пряко свързани с необходимостта от реформи в сектора и са в синхрон с
приоритетите на АОБР. По финансовите въпроси позициите на АОБР касаят най-вече присъединяването на България към
еврозоната, както и становища по законодателството в областта. Това бе отчетено от КРИБ, досегашния ротационен
председател на АОБР.
Участниците в заседанието обсъдиха насоките и приоритетите на организацията за настоящата година, които след
съгласуване и одобрение от членовете ще бъдат официално представени на традиционната пресконференция на АОБР в
началото на всяка година, насрочена за 25 януари 2021 г. от 12.00 часа, в Пресклуба на БТА.
Fakti.bg
√ Признaхa зa нaциoнaлнo прeдcтaвeни 5 рaбoтoдaтeлcки oргaнизaции и 2 cиндикaтa
Бългaрcкa рaбoтoдaтeлcкa acoциaция инoвaтивни тeхнoлoгии нe бeшe признaтa
Прaвитeлcтвoтo признa пeт рaбoтoдaтeлcки oргaнизaции зa прeдcтaвитeлни нa нaциoнaлнo рaвнищe зa cрoк oт 4 гoдини.
Тoвa ca Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия (AИКБ), Бългaрcкaтa търгoвcкo-прoмишлeнa пaлaтa (БТПП),
Бългaрcкaтa cтoпaнcкa кaмaрa (БCК), Кoнфeдeрaциятa нa рaбoтoдaтeлитe и индуcтриaлцитe в Бългaрия (КРИБ) и Cъюзът зa
cтoпaнcкa инициaтивa (CCИ).
Кoнфeдeрaциятa нa нeзaвиcимитe cиндикaти в Бългaрия (КНCБ) и Кoнфeдeрaциятa нa трудa „Пoдкрeпa“ бяхa признaти зa
нaциoнaлнo прeдcтaвитeлни oргaнизaции нa рaбoтницитe и cлужитeлитe зa cрoк oт 4 гoдини.
Бългaрcкa рaбoтoдaтeлcкa acoциaция инoвaтивни тeхнoлoгии нe бeшe признaтa зa прeдcтaвитeлнa oргaнизaция нa
рaбoтoдaтeлитe нa нaциoнaлнo рaвнищe, пoрaди тoвa чe нe oтгoвaря нa изиcквaниятa, рeглaмeнтирaни в Кoдeкca нa трудa.
Икономически живот
√ Тристранката запазва състава си за още 4 години
Пет работодателски организации са признати от правителството за представителни на национално равнище за срок от 4
години.
Това са Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската търговско-промишлена палата (БТПП),
Българската стопанска камара (БСК), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Съюзът за
стопанска инициатива (ССИ).
Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда „Подкрепа“ са признати за
национално представителни организации на работниците и служителите за срок от 4 години.
Тези седем организации ще останат и членове на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
В същото време Българска работодателска асоциация иновативни технологии не беше призната за представителна
организация на работодателите на национално равнище, поради това че не отговаря на изискванията, регламентирани
в Кодекса на труда. Припомняме, ИЖ подробно писа са несъответствията при подадените документи и данни от БРАИТ.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНР
√ Бюджетната комисия в НС обсъжда промени в реда за получаване на втора пенсия
Бюджетната комисия в парламента ще обсъди промените за реда за получаване на втора пенсия. Те се уреждат в Кодекса
за социално осигуряване, чиято редакция ще бъде гласувана на първо четене. След като вчера след оживени дебати
социалната комисия одобри законопроекта, предложен от Министерския съвет, пред депутатите от другата водеща
комисия в парламента стоят редица въпроси.
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Един от проблемите с втората пенсия може да бъде открит в становище на Комисията за финансов надзор. В него банковият
регулатор предупреждава, че има неясноти във формулировката на редица текстове, както и по механизма за
осъвременяване на втората пенсия.
Редица НПО също реагираха, че в проектозакона има много положителни елементи, но е нужно детайлно разписване на
текстовете между първо и второ четене.
Законопроектът урежда три варианта за втора пенсия. Еднократно изплащане на сумата, разсрочено или пожизнено.
Редактират се и сроковете за преместване на партидите от частен фонд към НОИ преди пенсиониране. Новите текстове са
ключови за поне 17 000 жени, които ще се пенсионират тази есен, както и за повече от 3 млн. осигурени в частните фондове.
Предложените от правителството законодателни промени, които уреждат изплащането на втората пенсия за родените
след 1960 година, бяха одобрени вчера от парламентарната комисия по труда и социалната политика. Това стана с
гласовете на депутатите от ГЕРБ и „Обединени патриоти“, от БСП и ДПС гласуваха „въздържал се“.
В пленарната зала на парламента промените ще бъдат разгледани на първо четене в петък.
√ Депутатите изслушват четирима министри за наводненията в страната
Четирима министри ще представят подробна информация в Народното събрание за наводненията в страната и
предприетите действия от компетентните органи. Изслушването е по искане на парламентарната група на ГЕРБ.
Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи Христо Терзийски, на енергетиката Теменужка Петкова,
икономическия министър Лъчезар Борисов и министъра на околната среда и водите Емил Димитров.
Изпълнителната власт ще разясни предприетите действия в бедстващите райони след наводненията, както и ситуацията в
цялата страна.
В програмата на парламента са и промени в Закона за пчеларството, внесени от Министерския съвет, които ще бъдат
разгледани на първо четене. Те предвиждат да отпадне режимът на регистрация на пчелините и пчелните семейства от
кметовете на населените места.
Депутатите ще ратифицират и спогодбата между България и Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане.
√ Компенсаторни плащания заради разширен обхват на "Натура 2000" и директивата за водите
Правителството отпусна средства за интернет в селските райони и за ремонт на храмове
Широколентов интернет ще може да бъде изграден в селските райони, след като на правителствено заседание бяха
осигурени 42 милиона евро.
Средства от 1 март ще получат и стопаните, които попадат в новия разширен обхват на "Натура 2000" и Рамковата
директива за водите, обяви земеделският министър Десислава Танева:
„Компенсаторни плащания за земеделски стопани, чиито земи попадат в територии на „Натура“ или на Рамковата
директива по водите и съгласно нови заповеди, които министърът на околната среда и водите издаде, се разширява този
обхват“.
Допълнително финансиране от преразпределените средства се осигурява и за ремонт на храмове на вероизповеданията.
Пари ще получат всички кандидатствали по мярка 7.6 в последния обявен прием.
Investor.bg
√ Държавата отпуска още 40 млн. лв. за заетостта в туризма и транспорта
Плащанията са обезпечени до края на март
Правителството осигури допълнителни 40 млн. лева от Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", с които
до края на март ще бъде обезпечена мярката за запазване на заетостта в туризма и транспорта в условията на пандемия,
съобщиха от пресслужбата на кабинета.
"Това е програмата, с която подпомагаме секторите хотелиерство и ресторантьорство, туризъм и транспорт. До този
момент по антикризисната мярка бяха вложени допълнителни 40 милиона лева в подкрепа на тези засегнати бизнеси. Сега
увеличаваме бюджета на програмата с още 40 милиона лева, така че да може да продължи прилагането й до края на март",
докладва министърът на труда и социалната политика Деница Сачева по време на днешното правителствено заседание.
мярката 60/40 до края на март 2021 г. и гарантира средства до септември
Само по мярката за посочените най-засегнати сектори правителството е помогнало до момента на 1785 работодатели и
самоосигуряващи се лица. Запазени са над 26 хил. работни места. "Дали сме подкрепа на 26 хил. семейства в условията на
пандемията, причинена от COVID-19. Продължаваме активно да подпомагаме нуждаещите се, а това става възможно
благодарение на добрата работа на Министерството на финансите", посочи премиерът Борисов.
"Ваксинирането е изключително важно. Така ще имаме възможност по-бързо да излезем от настоящите
противоепидемични мерки", категоричен е бил Борисов.
На правителственото заседание министър Сачева е информирала, че по мярката 60/40 вече са изплатени 700 млн. лева, а
по програмата за затворени бизнеси са получени заявки на стойност над 20 млн. лева.
Деница Сачева е докладвала и за оказаната помощ на пострадали граждани при валежите и придошлите води. "Ще
отпуснем на подалите заявки граждани по 375 лева еднократна помощ, хранителни пакети и продукти. Имаме готовност
също да осигурим еднократна помощ и на хората, които са загубили документите си заради кризата", е заявила още
министър Сачева, цитирана от пресслужбата на кабинета.
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√ Могат ли да се предотвратят наводненията?
Трябва да се води устройствена политика със строително проектиране, която защитава гражданите, съветва доц.
д-р Косьо Стойчев
Във водната криза в България има природна компонента - захранването на реките е естествен процес. Другият проблем е
несъобразяването на устройственото планиране с тези процеси. Това мнение изрази в ефира на Bloomberg TV Bulgaria, в
предаването “Бизнес старт, доц. д-р Косьо Стойчев, ръководител катедра "Регионална и политическа география" в Геологогеографския факултет в Софийски университет “Свети Климент Охридски”.
По думите му в нашата страна липсва система за добър мониторинг и контрол на водните количества, които преминават
през речните басейни, включително при наблюдението на язовирите.
“В една такава ситуация най-главният въпрос е какво е наблюдението върху изкуствените водни тела, за да не се допусне
прекомерно влизане в речните корита и да се предизвика по-голямо наводнение”, съветва той.
Според доц. Стойчев друг проблем е, че често се оказва, че хората са построили законно своите домове без предварителни
хидрогеоложки проучвания на много места, урегулирали са нови парцели, земи, процедирали са подробни устройствени
планове, построили са законно сгради, домове, фабрики, които са в заливни зони на реки.
Той поясни, че този проблем се отнася не само до България, но и в цяла Европа
“Трябва да се води устройствена политика, която защитава гражданите, настоява експертът. - Не е нормално в 21 век да
липсват понякога цели раздели хидрогеоложки и хидроложки проучвания и да се разрешава строителство в тези зони.“
Стойчев изтъкна като проблем и липсата на инженерен капацитет.
“Нямаме специалисти, които да направят качествени задания за строително проектиране на хидротехнически
съоръжения”, съобщи той и отбеляза, че предизвикателство са природните дадености в нашата страна, включително
гъстотата на речната мрежа, която създава големи отговорности.
“Имаме над три хиляди язовири, което създава голям хидрогеоложки риск”, коментира доц. Косьо Стойчев.
Как трябва да действат институциите, когато в общините няма общи устройствени планове с хидроложки риск?
Каква трябва да е регионалната политика за предотвратяване на водни кризи? Кой трябва да носи отговорност и
може ли да се управлява с ведомства? Достатъчна ли е грижата за водните съоръжения?
√ България е на 40-то място в света по условия за стартиране на онлайн бизнес
Дания, Швейцария, Нидерландия, САЩ и Норвегия са петте страни с най-добри условия за интернет предприемачите
България е на 40-то място сред 99 страни в света по добри условия за стартиране на онлайн бизнес, сочи проучване на Best
Accounting Software.
Анализаторите са включили 20 различни категории за целите на класацията, сред които интернет проникване и покритие,
благосъстояние на гражданите на страните и бизнес средата, както и достъпът до образована и опитна работна сила и
логистиката. Разгледани са също корпоративните данъци, броят социални мрежи, интернет потребители и споделени
работни пространства.
Данните разкриват, че основната част от най-добрите страни за стартиране на онлайн бизнес се намират в Европа. Заедно
със САЩ, Канада и Сингапур тези страни предоставят отлична основа за гмурване в интернет бизнеса, но трябва да се има
предвид, че тези локации обикновено вървят с по-високи корпоративни данъци.
Нито една държава не е на първо място във всички категории, затова авторите на проучането предлагат интерактивна
карта, която представя подробна информация за всяка държава.
Дания изскача начело като най-добрата страна за стартиране на онлайн бизнес благодарение на добрата си оценка за
сигурни интернет сървъри (над 277 хил. на 1 млн. души) и дял на потребителите с финансова сметка (99,92%). Освен това
в Дания излиза най-евтино да се стартира бизнес като дял от брутния национален доход (0,2%). Страната е на второ място
по дял на населението, който плаща сметки и пазарува онлайн (88%), и е в близост до върха по дял на интернет
потребителите (98%).
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Топ 10 на най-добрите страни се допълва от Швейцария, Нидерландия, САЩ, Норвегия, Швеция, Сингапур, Германия,
Канада и Люксембург.
България получава обща оценка от 53,27 точки от максимално възможни 100 благодарение основно на добро представяне
в категориите "Необходими дни за стартиране на бизнес", "Брой процедури за регистрация на нов бизнес", "Абонати с
широколентов достъп", "Корпоративни данъци", "Доставчици на системи за обработване на плащания", "Икономическа
свобода", "Дигитални умения" и други.
Страната ни изостава обаче значително по брой споделени работни пространства, сигурни интернет сървъри, брутен
национален доход на глава от населението и дял от населението, което използва интернет за пазаруване и плащане на
сметки.
В дъното на класацията 10-те страни с най-лоши условия за създаване на онлайн бизнес са Хаити, Венецуела, Уганда,
Ангола, Замбия, Пакистан, Камбоджа, Непал, Бангладеш и Таджикистан.
√ Фонд на фондовете получава допълнително близо 22 млн. лева в капитала си
Парите ще се използват за финансов инженеринг за индивидуални предприятия
Министрите решиха държавата да увеличи акционерното си участие в капитала на „Фонд мениджър на финансови
инструменти в България" ЕАД (Фонд на фондовете), съобщи правителственият пресцентър. Паричната вноска е над 21,881
млн. лева и е за сметка на бюджета на Министерството на финансите.
Ресурсът е възстановен от операция за финансов инженеринг по „Програмата за развитие на селските райони" (ПРСР) 20072013 г., постъпил по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд в Министерството на финансите.
Правителството постановява министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на финансовото
ведомство и по централния бюджет за 2021 г.
Средствата от увеличението на капитала ще се използват за изпълнение на финансови инструменти за финансиране на
индивидуални предприятия.
Капитализирането ще осигури ресурс за Фонда на фондовете при предоставяне на подкрепа на крайни получатели пряко
или чрез финансови посредници в допълнение към средствата от програмите, съфинансирани от Европейския
инвестиционен фонд (ЕСИФ), възложени за управление на Фонда.
Това от своя страна ще позволи на Фонда на фондовете да участва в национални и европейски стратегически инициативи
с цел засилване на ефекта от прилагане на финансовите инструменти посредством комбиниране и допълване.
√ Правителството на Италия е пред колапс след разпадане на управляващата коалиция
Лидерът на Italia Viva Матео Ренци заяви, че неговата партия напуска коалицията, изтегляйки своите двама
министри от нея
Италианското правителство е напът да рухне, след като управляващата коалиция се разпадна заради решението на лидера
на партия Italia Viva Матео Ренци да изтегли двамата си министри от правителството на премиера Джузепе Конте, съобщава
Bloomberg.
Бившият премиер и лидер на Italia Viva Матео Ренци заяви, че неговата партия напуска коалицията, изтегляйки министрите
на земеделието и на семейните въпроси Тереза Беланова и Елена Бонети, които подадоха оставка.
От известно време Ренци заплашваше да изтегли министрите си от кабинета на Конте. Той възразяваше на плановете на
премиера относно разпределянето на над 200 млрд. евро, обещани на Италия от Европейския съюз (ЕС) в рамките на
фонда за възстановяване на икономиката, засегната от коронавирусната пандемия.
Italia Viva има само 48 места в горната и долната камара на парламента, но те са решаващи за осигуряването на
правителствено мнозинство. В понеделник Ренци заяви пред в. Corriere della Sera, че няма да отстъпи и отхвърли
предположенията, че Конте може да убеди опозиционните политици и независимите депутати да подкрепят
правителството.
„Моите министри са сериозни хора в правителството, защото имат идеи, а не от суета и гордост. Ако тези идеи не
представляват интерес, тогава ние, за разлика от някои други, ще се откажем от своите (министерски позиции)“, коментира
Матео Ренци.
Планът на Конте остава под въпрос, защото без Italia Viva останалите две управляващи партии - движение „Пет звезди“ и
Демократическата партия, остават без мнозинство в парламента.
Решението на Ренци да изтегли партията си от кабинета вкарва Италия в политически хаос в момент, в който тя се бори за
справяне с последиците от пандемията.
В краен случай президентът на страната може да свика предсрочни избори, но това е малко вероятно заради пандемията.
Неотдавнашната реформа в парламента, която означава, че една трета от депутатите ще бъдат съкратени след следващите
избори, допълнително подкопава апетита за предсрочно гласуване.
Мандатът на Серджо Матарела изтича през февруари 2022 г. и той не може да разпусне парламента през последните шест
месеца от мандата си, така че предсрочните избори трябва да бъдат свикани преди август. Ако Конте остане на власт,
влиянието му ще отслабне и той ще е по-уязвим за по-нататъшни атаки.
Сега
√ Следващите 5,7 км на метрото ще струват 530 млн. лв.
"Метрополитен" търси изпълнители на трасето от Военна академия до "Арена Армеец" и "Цариградско шосе"
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Столичното общинско дружество "Метрополитен" обяви обществена поръчка за проектирането и строителството на
следващия участък от метрото. Той ще представлява отклонение на най-новия трети диаметър при Военна академия по
посока зала "Арена Армеец" и Окръжна болница и по него ще има шест нови станции - при кръстовището на ул. "Гео
Милев" и ул. "Черковна", при кръстовището на ул. "Гео Милев" и ул. "Николай Коперник", при кръстовището на ул. "Гео
Милев" и ул. "Слатинска", при кръстовището на бул. "Асен Йорданов" и бул "Шипченски проход", при "Арена Армеец" и от
източната страна на съществуващия пешеходен подлез при "Цариградско шосе", известен като подлеза за Окръжна
болница.
Общата дължина на участъка е 5666 м, а прогнозната цена за изграждането на новото трасе е 530 млн. лв. Максималната
заложена дълбочина на станциите е 20 м, а на тунелите - 25 м. Най-голямото предвидено разстояние между станциите ще
е 1,45 км. До 14 април се приемат офертите на компаниите, които искат да строят новото трасе. Плановете са то да е готово
през 2024 г. Финансирането на разширението ще дойде по националния План за възстановяване и устойчивост. Това са
евросредства за излизане от коронакризата на стойност 12 млрд. лева, а България трябва да го защити пред ЕК тази пролет.
Преди да заработи този участък от 3-ия лъч на метрото, "Метрополитен" трябва да открие 4 станции в посока "Овча купел"
и "Горна баня", което е обещано да стане през т.г. и да започне и завърши продължението му към ж.к. "Левски".
√ Тръмп обеща "безопасно предаване на властта"
В миролюбиво изявление президентът призова американците да се обединят и не спомена нито дума за импийчмънта
Президентът Доналд Тръмп направи изявление, след като Камарата на представителите прие резолюция за неговия
импийчмънт, съобщиха световните агенции.
Във видео, публикувано от Белия дом в Туитър, Тръмп заявява, че осъжда насилието и че в САЩ "няма място за жестокост",
но не споменава и дума за задвижената процедура за преждевременното му отстраняване.
"Нито един от моите истински поддръжници не може да бъде замесен в политическо насилие, никой от моите истински
поддръжници не може да показва неуважение към правоприлагащите органи или нашето велико американско знаме,
никой от моите истински поддръжници не може да обижда своите съграждани", казва президентът във видеото, като
уверява, че замесените в нападението над Капитолия ще носят отговорност.
Тръмп призовава американците да се съсредоточат върху интересите на страната и да се обединят, "преодолявайки
моментните страсти".
От изявлението става ясно, че той е заръчал на федералните власти да използват всички ресурси за поддържане на реда
на фона на съобщенията за заплахата от нови вълнения във Вашингтон и в цялата страна. Според него "хиляди" бойци от
Националната гвардия пристигат в американската столица, за да осигурят "безопасно предаване на властта без
инциденти".
Камарата на представителите на САЩ вече гласува резолюция за импийчмънт на Тръмп заради размириците във
Вашингтон миналата седмица. "Знаем, че президентът на Съединените щати подбуди този метеж, този въоръжен бунт
срещу нашата обща държава. Той трябва да си отиде. Той е опасност за нацията, която всички обичаме ", заяви
председателят на Камарата Нанси Пелоси преди гласуването.
Сега на ход е Сенатът. Смята се обаче, че сенаторите няма да се съберат на заседание преди 19 януяри, което означава, че
процесът на импийчмънт на Тръмп ще започне, след като той напусне Белия дом.
Икономически живот
√ Рязък скок на безработицата в началото на годината
Скок на регистрираните безработни през първата седмица от новата година, показват данните на НСИ.
Това е четвъртият по големина скок на безработицата от февруари 2020 до момента. Другите три са в края на март и
началото на месец април.
Цифрите сочат, че от четвърти до 10 януари записалите се в бюрата по труда са 15 700 души, а започналите работа са през
същия период са много по-малко – 3300 души.
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От 3 февруари 2020 година насам новорегистрираните безработни в цялата страна са близо 397 000 души, а постъпилите
на работа 240 хиляди.
За седмицата между 4-10 януари най-много са новите безработни в област Пловдив – малко над хиляда души, следвани
от Варна и Благоевград, съответно с 960 и 882 новорегистрирани. За София данните сочат 550 нови безработни.
√ България трета в ЕС по рециклиране на пластмасови опаковки
България е на трето място в ЕС по рециклиране на отпадъци от пластмасови опаковки. При среден процент за ЕС 41,5%,
страната ни рециклира 59,2 на сто от пластмасовите си отпадъци през 2018 година, по данни на Евростат.
Първа е Литва (69,3%), пред Словения (60,4%, данните са за 2017 г.).
В другия край на таблицата, с по-малко от една трета рециклирани отпадъци от пластмасова опаковка са Малта (19,2%,
данни за 2017 г.), Франция (26,9%), Унгария (30,0%), Ирландия (31,0%), Финландия (31,1%), Дания (31,5 %), Австрия (31,9%)
и Люксембург (32,3%).

През 2018 г. на човек в ЕС се падат 174 кг. генерирани отпадъци от опаковки, като варират от 67,8 кг на жител на Хърватия
и 227,5 кг на германец
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От Евростат съобщават също така, че от 2008 до 2018 г. хартията и картонът са основният отпадъчен материал за опаковки
в ЕС (31,8 милиона тона през 2018 г.), следвани от пластмасата и стъклото (14,8 милиона тона за пластмаса и 14,5 милиона
тона за стъклени отпадъци през 2018 г.).
√ Блясъкът на златото
Откакто свят светува, интересът на човека към златото винаги е висок. Относително слабото му разпространение в
природата, заедно с по-особените му качества, привлича човешкото внимание. Трудността при добиването на злато
повишава търговската му цена, а цветът и лъскавината му определят високата му естетическа стойност.
Характеристиките на златото го определят като средство за акумулиране на стойност. Непреходните му особености го
правят твърд проводник във времето. То е неподатливо на климатични въздействия, не ръждясва, не сюблимира, не се
амортизира. С тези качества златото е незаменим инструмент за съхраняване на стойност. Толкова повече, когато
останалите видове богатство са преходни, податливи на унищожение както от времето, така и от хората.
Вярата на човека, че златото може да преминава през времето не само запазвайки стойност, но дори и повишавайки я,
води до неговата идеализация. В по-ново време се появяват признаци за преходност, но мястото му в субективната
ценностна система на човека е винаги в началото на наредбата, а и постоянно и периодически се подлага на преосмисляне
и пренареждане.
Поддържането на златни запаси (вкл. и национални) в съвременния свят има много повече психологическо значение,
отколкото икономическо. Населението традиционно е свикнало да възприема златото като атрибут на крайната сигурност
и не е склонно да промени радикално вижданията си.
Във времена на подчертана несигурност интересът към златото нараства. В последния половин век, които са миг в
историята, сме били свидетели на значителни колебания в оценката на златото (Фигура 1).

Фигура 1
(1) В началото на 80-те години на миналия век се наблюдава рекордно висока цена на златото. Този пик се свързва с
развихрилата се през втората половина на 70-те години енергийна криза, както и с разрастването на дълговия проблем в
световен мащаб.
(2) Началото на настоящия век също е време на чувствителен прираст на цената на златото. Терористичните актове от
септември 2001 г., съпроводени с отслабването на USD, съдействат за повишаване на интереса към златото. Фактор е и
появата на новата световна валута EUR, съпроводена с неяснота и несигурност. Спекулаторите също не стоят със скръстени
ръце.
(3) Световната икономическа криза от 2007-2008 г. подсилва инвестиционния интерес към златото. Тенденцията на
нарастване се ускорява след 2008 г., което отразява психологията на пазара. Рационалността не е присъщо качество на
участниците в пазара – нещо, което е достатъчно добре проучено в научната литература и за което е присъдена Нобелова
награда (Канеман). Възходящите очаквания се подхранват от позитивния ценови прираст. Феноменът е изучен в
специализираната литература и се етикира като саморегулиращо (самовъзпроизвеждащо) се пророчество. Пазарната
мания е в пълна сила и никой не си помисля, че може да настъпи обрат. Средностатистическият инвеститор не може да
остане безучастен към подобен феномен.
(4) Златната еуфория не продължава дълго. През 2014-2018 г. се наблюдава относителна стабилна цена на златото, но през
2019 г. и особено през специфичната 2020 г. цената на златото отново поема нагоре. Брекзит оказва въздействие върху
несигурността и прираста на инвестиционните оценки през 2019 г., а пандемията Covid-19 пришпорва още повече
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търсенето на злато. Логично очакванията се преекспонират и от средата на 2020 г. махалото на цената на златото отново
се връща назад – пазарната цена на трой-унция злато на 06/08/2020 е 3410 лв. (по данни на БНБ), а в началото на 2021 г.
(08/01/2021) вече е 2975 лв., т.е. за пет месеца спада с близо 15%!
Инвестицията в злато не е операционална. Тя е ликвидна, но представлява устойчиво замразена стойност.
Доходността на инвестицията в злато е силно колеблива. За четвъртвековния период след 1980 г. реално тя е негативна.

Таблица 1
Средногодишен прираст на цените на златото (в BGN) (проценти)
Колебанията на доходността от инвестиции в злато се демонстрират и в български измерения (Таблица 1). Реалната
доходност е висока за декадата 2000-2010, когато световната конюнктура е благоприятна и съдейства за нарастващи
пазарни цени на златото. Следващата декада (2010-2020) е значително по-неблагоприятна, въпреки разразилата се
пандемия през 2020 г.
Оценките в Таблица 1 не отразяват трансакционните разходи, свързани с преминаване от едни инвестиционни позиции в
други, както и разходите за поддържане на златните запаси. И двата вида допълнителни разходи не са за пренебрегване
и подбиват чувствително инвестиционната доходност. Показателно е например, че приходите от такси и комисионни на
търговските банки у нас за 2019 г. са 44% от приходите им от лихви, т.е. средностатистическият клиент на търговска банка
(кредитополучател или депозитор) плаща (респективно получава) лихвени разходи (лихвени приходи) и допълнително
плаща 44% във вид на такси и комисионни. Тази пропорция дава представа за допълнителните разходи, свързани с
трансакции с монетарно злато.
Централните банки на водещите развити икономики съзнателно (явно и неприкрито) съдействат за поддържане на
приемливо високи цени на златото поради оценявано неблагоприятно влияние на падащите цени на златото върху
световната търговия и върху световната икономика.
Заключение
Няма вечно сигурна (безрискова) и доходна инвестиция. Всичко тече, всичко се променя. Инвеститорът трябва да държи
ръка на пулса на пазара и да преценява с хладен разум. Пазарният майсторлък, който се удава на малцина, е да съумееш
да се освободиш от доходоносния актив във върховата й позиция.
В съвременния свят златото е стока, която се продава и купува и чиято цена се определя въз основа на търсенето и
предлагането, т.е. в конкретния случай като следствие от субективните нагласи на човека. Особеност на съвременния свят
е, че цената на златото е регулируема (манипулируема) от Централните банки на развитите икономики. Човешката
природа неизменно търси сигурни и безрискови средства за съхраняване на стойност, и безусловно – увеличаваща се
стойност. За добро или лошо животът постоянно доказва, че няма такива средства. Човешкото съзнание трябва да бъде
вечно будно, да не престава да преценява различни видове последствия, да съпоставя моментни стойности и да приема
адекватни инвестиционни решения. Инвеститорът трябва да бъде винаги готов за действие.
Това de facto е и формулата на икономическия прогрес. Спокойствието при движение срещу течението намалява
стойностите и връща назад постигнатото.
Пазарът на ценни книжа предоставя реална доходоносна алтернатива на инвестицията в злато. За съжаление българският
пазар на ценни книжа продължава да е рудиментарен и съдейства за чувствителен износ на български капитали в чужбина.
Мediapool.bg
√ Без такса във ВУЗ при петгодишен договор за работа по специалността
Държавата дава 2 млн. за нови програми за студентите, готвещи се за учители
Държавата ще заплаща напълно или частично таксите на студенти, които имат сключен договор с работодател за
осигуряване на стаж по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешното му
завършване. Това предвижда одобрена от правителството Наредба за условията за сключване на договорите и начина на
финансиране обучението на студентите.
За да ползват това облекчение, се изисква от бъдещите висшисти да се ангажират, че ще останат да работят при
работодателя поне 5 години след дипломирането си.
Студентите не във всяка специалност ще имат право да се възползват от новата мярка.
Предвижда се всяка година министърът на образованието да утвърждава списък със специалностите, за обучението в
които ще се осигуряват средства от държавния бюджет по новата наредба. Списъкът ще се изготвя по висши училища,
форми на обучение и брой студенти, за които се осигурява напълно или частично заплащане на разходите за обучение.
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Министерският съвет пък ще приема списък с работодатели, регистрирани у нас, които ще имат право да сключват
договори със студентите. Компаниите трябва да имат поне 20 служители. В списъка ще бъдат посочвани също така
специалностите и броят на студентите, за които работодателят е заявил готовност за сключване на договор.
Студентите, сключили договор с работодател, няма да заплащат такси за времето на обучението си в университет, като в
същото време ще имат стаж при съответния работодател по специалността си. След успешно завършване същите студенти
трябва да продължат работата при работодателя си за минимум 5 години, в които ще получават възнаграждение в размер
не по-малко от средната основна заплата в предприятието.
Договорът между студент и работодател ще може да се прекратява по осем различни причини, сред които при отписване
на студента, прекъсване (ако не е по болест или майчинство), при системно непосещаване на стажа, по взаимно съгласие,
при обективна невъзможност на някоя от страните да продължи да изпълнява задълженията си по договора и други.
2 млн.лв. за нови програми за студентите, готвещи се за учители
Министерството на образованието ще финансира с 2 млн.лв. обучения на преподаватели и създаването на нови учебни
програми за студентите, които се подготвят за учители. Това ще става чрез новата национална програма "Повишаване
компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители". Целта е бъдещите
учителите да бъдат обучени, още докато са студенти, как да преподават не само знания, но и умения на учениците си,
съобщи правителствената информационна служба.
Отдавна педагози и експерти сигнализират, че подготовката на студентите по педагогика не е на ниво, че им липсват
новаторски подходи, умения за работа с децата със специални потребности и т.н. Дори просветният министър Красимир
Вълчев разкритикува учебните програми и планове по педагогика в някои университети, тъй като на места те са направени
така, че "да има до пенсия хорариум за преподавателя от катедрата". Едва в последните месеци се забелязват някакви
усилия на централно ниво картината да се подобри.
По програмата ще бъдат финансирани университети, които актуализират програмите си за подготовка на бъдещите
учители и разкриват нови хибридни специалности в областта на педагогиката. Предвиждат се и обучения за
преподаватели, обучаващи учители, по приоритетни теми - като компетентностен подход, съвременни и иновативни
образователни технологии, предприемачество и интелектуална собственост, приобщаващо образование.
Обученията ще бъдат финансирани чрез МОН и организирани на национално ниво. В края на всяко обучение ще се издава
сертификат, въз основа на проведен тест и представена актуализирана собствена учебна програма, отразяваща
компетентностния и - където е приложимо - интердисциплинарния, подход в обучението (особено в т. нар. "хибридни
специалности"), посочват от МС.
Програмата цели също да насърчи екипната работа между преподавателите, подготвящи учители, да се създаде мрежа за
споделяне на опит, включително и междууниверситетски центрове. По нея ще се финансира изработването на наръчник,
видео презентации, лекции и ресурси, споделени във виртуална библиотека, подпомагаща подготовката на бъдещите
учители.
Директно финансиране за университетите е предвидено за изграждането на обучителни центрове и за оборудване на зали
за обучения на студентите. Общият бюджет на програмата от 2 млн. лв. трябва да бъде разпределен между вузовете в
следващите две години.
Наскоро МОН предложи нови, по-сериозни изисквания, които да подобрят качеството на подготовката на бъдещите
учители с промени в наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител". Те
са свързани с диференциране на подготовката на педагозите в зависимост от етапа, в който ще преподават (начален,
гимназиален и т.н.), както и с въвеждане на нови задължителни и избираеми дисциплини и различни хорариуми.
БНТ
√ Старт на последната сесия на 44-ото НС: Караянчева призова да се избягват внушенията за манипулация на изборите
Започна последната 11-а сесия на 44-ото Народно събрание. Тази сесия се очертава да бъде най-кратка, особено ако
президентът издаде указ за насрочване на избори на най-ранната дата. Това означава, че депутатите ще работят само до
края на февруари, защото ще излязат в предизборна ваканция.
Традиционно вчера всички парламентарни групи и непарламентарно представените направиха своите изявления.
От ГЕРБ призоваха всички формации да спрат с внушенията, че има опасност от изборни манипулации. Заявиха, че има
нужда от консенсус и отговорни решения.
БСП и ДПС определиха управлението на ГЕРБ като провалено и поискаха смяна на модела.
Председателят на НС Цвета Караянчева припомни за това, че през тази последна година срещу парламента сме видели
"бесилка", визирайки протестите, което според нея било доказателство, че всички могат да станат жертва на
конфронтацията и призова да няма внушения за изборни манипулации.
"Призовавам всички по време на предизборната кампания да избягваме внушенията, че има опасност от манипулация
на изборните резултати. Най-големият губещ от това ще бъде българската демокрация", каза председателят на
44-ото Народно събрание Цвета Караянчева.
Председателят на ПГ на ГЕРБ Даниела Дариткова призова президента да насрочи най-ранната дата за избори, за да може
да има следващ легитимен парламент, който да приема решения в условията на пандемия.
"Наясно сме, че предизборната кампания предполага не само политически дебат, но и политическа конфронтация,
въпреки това изразяваме надеждата, че докато се опитва да спечели доверието на българските граждани, всеки от
нас ще има съзнанието, че след изборите предизвикателствата и изпитанията пред българското общество ще
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продължат. Който и да получи възможността да управлява, ще се нуждае не само от коректив, но и от съюзници.
България има нужда от единство и отговорни решения", категорична беше тя.
От БСП казаха, че България е водена от ГЕРБ досега на две паралелни реалности - телевизионна и реална. Заявиха още, че
това управление е изчерпано и казаха, че ще потърсят сметка за всеки лев, похарчен от това правителство.
"Разбираме, че здравето на хората е най-важно в този момент. Изхарчиха се стотици милиони. Искаме информация
за всеки похарчен лев. Настояваме да стане публично известно колко стотици милиони се изхарчиха и до колко
български граждани, домакинства и фирми стигнаха. Искаме отчет на правителството в какво състояние остава
България. Не онзи телевизионния отчет, а истинския. Ние ще го направим и ще търсим отговорност. Пропиляхте
последните 11 години за България, не можем да ви позволим да пропилеете и следващите 11", каза Корнелия Нинова.
От ДПС определиха като хаос управлението. Казаха, че ще бъде затворена страницата на един странен период от
българската история и че това е управление с повече пиари и самохвалство. Мустафа Карадайъ заяви, че последната година
ще бъде запомнена с бюджет за предизборни цели. Според него предстоят най-важните избори след 1989 г. насам.
"От тези избори зависи дали и за колко време ще се справим с кризата, създадена от ГЕРБ. Ако ползваме
терминологията на COVID кризата как и за колко време ще се справим с вируса ГЕРБ, който унищожава демокрацията
и свободата в България", каза той.
От Обединени патриоти казаха, че няма да позволят отваряне на изборни поправки, особено гласуване по пощата в
навечерието на избори.
"Ние, Обединени патриоти, няма да допуснем промяна на изборните правила в навечерието на парламентарния вот.
Категорично сме против идеята за гласуване по пощите и за премахване на лимита от 35 секции извън страната",
каза Искрен Веселинов от Обединени патриоти.
От "Воля" определиха, че следващата година ще е съдбовна.
"Не чакаме за дата за избори, за да даваме полезни управленски идеи и решения. Както всички в тази зала знаят, много
пъти в изминалия мандат са прозвучали прагматични и ефективни предложения на "Воля". Някои ги чухте, колеги, за
други се ослушвахте. И все още го правите. Някои ги отхвърлихте. Други започнахте да ги представяте като свои.
Като свои предизборни обещания най-вероятно, както сега виждаме, че се случва с нашата инициатива за въвеждане
на безплатни лекарства за деца до 4 клас и безплатни лекарства за пенсионери", каза Кръстина Таскова от "Воля".
В първия ден на последната сесия на това НС се закле нов депутат - той взе мястото на починалия от коронавирус Валентин
Касабов от "Обединени патриоти".
√ Осигуриха още 40 млн. лв. в помощ на туризма и транспорта
Два милиона лева за изграждане и реконструкция на ясли, детски градини и училища гласува кабинетът. Други милион и
800 хиляди лева ще отидат за закупуването на нова медицинска апаратура за болницата в Гоце Делчев.
По мярката 60/40 вече са изплатени 700 милиона лева, а по програмата за затворени бизнеси са получени заявки на
стойност над 20 милиона лева.Това стана ясно на вчерашното правителствено заседание. Кабиненът отпусна нови 40
милиона лева за туризма и транспорта заради пандемията, над 2 милиона лева за училища и детски градини и милион и
800 хиляди за болницата в Гоце Делчев.
За подпомагане на най-засегнатите сектори хотелиерство и ресторантьорство, туризъм и транспорт, правителството е
помогнало до момента на 1785 работодатели и самоосигуряващи се лица. Запазени са над 26 000 работни места.
"Това са 26 000 семейства в условията на пандемията. Така че очаквам данните, които имаме за намаляването на
пандемията много внимателно да ги следиме. Имайте предвид, че всеки ден задържане означава допълнителни
огромни пари, които вървят по посока на всичките тези организации", каза министър-председателят Бойко Борисов.
По програмата на образователното министерство, за която днес бяха отпуснати над 2 милиона лева пък се предвиждат
общо 210 млн. лв. - по 70 млн. лв. за всяка от трите години. Със средствата ще бъдат изградени 11 изцяло нови училища, а
36 ще бъдат надградени. Ще има нови 35 детски градини и ясли.
"Така че с министър Каракачанов не даваме само пари за танкове и самолети и хеликоптери и за всичко останало, а и
за образователната инфраструктура", каза министър-председателят Бойко Борисов.
Премиерът добави, че в най-голямата финансова криза в света от войната насам правителството успява да намери средства
за всички сектори.
"Всичко това е възможно, защото и приходните агенции, и правителството през годините е било спестовно и е било
отговорно. Спестените пари ни помагат в момента", каза премиерът Борисов.
С отпуснатите милион и 800 хиляд лева за болницата в Гоце Делчев ще бъде закупена най-модерна техника за образна
диагностика. Ще се и направи ремонт на помещенията, където апаратите ще бъдат инсталирани. Борисов припомни, че
при посещението си в Гоце Делчев е поел този финасов ангажимент и днес той е факт. Подчерта, че за него няма значение
партийната принадлежност на кметовете. Важно е единствено здравето и спокойствието на хората.
"Решавате важен проблем за Гоце Делчев и за целия район. 70 000 души обслужва нашата болница", каза кметът на
Гоце Делчев Владимир Москов. "Защо Гоце Делчев - най-близката болница, където има подобна апаратура, е над 100
км и то по планински път", каза Борисов.
По програмата за развитие на селските региони са осигурни 42 милона евро за изграждане на широколентов интернет в
максималния му обхват, стана ясно още от правителственото заседание.
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√ 700 милиона лева вече са изплатени по мярката 60 на 40
По мярката 60 на 40 вече са изплатени 700 милиона лева, а по програмата за затворени бизнеси са получени заявки на
стойност над 20 милиона лева. Подпомогнати са 1785 работодатели и самоосигуряващи се лица, запазени са над 26 000
работни места. Това информира на днешното правителствено заседание социалният министър Деница Сачева.
С допълнителни 40 млн. лв. от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ще се обезпечат до края на март
мярката за запазване на заетостта в секторите "Туризъм" и "Транспорт". Досега в този инструмент за подкрепа са вложени
40 милиона лева.
На пострадалите граждани от наводненията, които са подали заявки, ще бъдат отпуснати 375 лева еднократна помощ,
хранителни пакети и продукти.
√ Туризмът остава приоритет в отношенията България – Япония
Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова разговаря с Н. Пр. Нарахира Хироши, извънреден и
пълномощен посланик на Япония в България.
Нашата страна отдава голямо значение на българо-японските отношения. България и Япония имат изградени отношения
на приятелство, произтичащи от активното развитие на търговските връзки между двете страни, взаимната симпатия и
уважение между двата народа, заяви вицепремиерът.
Министър Николова информира, че през 2019 г. над 11 000 туристи от Япония са посетили страната ни, а ръстът в
посещенията на български граждани в Япония през миналата година е 36,3%. И допълни, че основната част от посещенията
на туристи от Япония е с цел почивка, ваканция и бизнес.
По думите ѝ предпочитанията на туристите от Япония за посещение на България са свързани и с културно-историческия
туризъм и по-малко посещавани дестинации, традиционни визити за класически концерти и опера, за Празника на розата
в Казанлък и Розовата долина и др.
За съжаление през миналата година поради настъпилата пандемия отбелязваме спад от над 80% в посещенията, уточни
още тя.
Вицепремиерът коментира още, че въпреки пандемията от коронавирус за България остава приоритет насърчаването на
двустранното сътрудничество в областта на туризма. За това ще допринесе и подписването на Меморандум за
сътрудничество между Министерството на туризма и Японската туристическа агенция през настоящата година, поясни
министър Николова.
Н. Пр. Нарахира Хироши сподели мнението на министър Николова, че е от изключително значение България и Япония да
поддържат доброто сътрудничество помежду си.
Важно е да развиваме обмена в областта на туризма, уточни още той. По думите му България има много какво да покаже
пред японските граждани - природа, история, минерални води и вкусни ястия.
По време на срещата беше обсъдена и възможността България да вземе участие в международно изложение в Япония
през 2025 г.
√ Отбелязваме 120 години градски транспорт в София
Отбелязваме 120 години градски транспорт в столицата. По този повод на площад „Александър Невски“ ще се състои
изложение на превозни средства за обществен транспорт - както на реставрирани, така и на последно поколение
транспортни средства, които обслужват градския транспорт в София и други европейски градове. След това всеки
който иска може да се включи и в организираните турове с автобус или трамвай.
Зам.-кметът по транспорта на Столична община Кристиан Кръстев честити празника на всички работещи в градския
транспорт и на всички софиянци.
За тази година е планирана доставка на 25 трамвайни мотриси, 30 тролейбуса, 30 електробуса. Работи се върху
синхронизация, изграждане на повече бус ленти, намаляване на интервалите.
√ Ердоган иска подобряване на отношенията с ЕС
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изрази готовност да подобри отношенията с Евросъюза и Франция. Той заяви,
че ще приеме председателите на Еврокомисията и Европейския съвет в Турция в края на месеца.
Ердоган предложи да покаже на Урсула фон дер Лайен жилищата, изградени от страната му в сирийската провинция Идлиб
за прокудените от домовете им.
Същевременно турският президент се оплака, че НАТО оставя Турция сама срещу Ислямска държава.
Надяваме се, че подновяването на преговорите с Гърция по споровете в Средиземно море на 25-ти януари е начало на
нова ера, отбеляза Ердоган пред посланиците на Евросъюза.
Готови сме да върнем нашите отношения в релси и да създадем позитивен дневен ред. Очакваме нашите европейски
приятели да демонстрират същата добра воля. Искаме да свалим напрежението в отношенията си с нашия
средиземноморски съсед Франция с визионерски подход, подчерта турският президент.
√ Скандал между роботи-библиотекари
Два робота се скараха в китайска библиотека. Спорът е бил кой от тях да насочи читател.
Роботите са асистент-библиотекари и се казват Туту и Ванбао. Тяхната функция е да помагат на читателите да намират
търсените книги.
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Посетител искал да попита нещо и затова сканирал QR кода на единия робот. Вторият робот също пожелал да се притече
на помощ и започнал да спори с първия. В крайна сметка Ванбао признава, че не е прав. Туту в отговор го обвинява, че
често сменя настроението си, но все пак накрая колегите роботи се помиряват.
Мениджър
√ Министър Ангелов: Обмисляме промяна на мерките от февруари
Обмисляме промяна на мерките. Тя ще стане най-рано от началото на февруари. Към настоящия момент единственото
нещо, което ще бъде променено, са практиките в системата на средното и висшето образование. Това заяви здравният
министър Костадин Ангелов, който посрещна първата пратка с 2400 дози от ваксината на Moderna, предаде bTV.
По думите му България се намира на задоволително място по ваксинация сред останалите страни в ЕС.
„Ако се използва капацитетът на всички лични лекари, които на територията на страната са близо 4500, ако всеки от тях
прави по 10 ваксини на ден, което е допустимо, това са само от тях 45 000 ваксинирани лица на ден. Ако добавим и още
екипи, ще дойдат дни, когато ще правим много повече ваксини, отколкото в момента“, каза здравният министър.
Той обясни, че от 25 януари ще започне масово тестване на българските учители, за да види каква е скритата заболеваемост
сред тях и да се прецени каква е готовността на системата за стартиране на частично присъствено обучение по-големите
ученици.
Министър Ангелов уточни, че тестване на учителите в страната ще се прави с антигенни тестове.
По думите му има готовност да бъдат ваксинирани и желаещите в секционните избирателни комисии на предстоящите
избори. Основната цел е да бъдат ваксинирани участниците в т.нар. мобилни секции, тъй като те ще имат основната задача
да осъществяват гласуването на карантинираните лица.
„Ако знаем конкретната дата на изборите, ще може да представим до месец-месец и половина конкретния медицински
протокол. Ако говорим за избори на 28 март, ситуацията ще е една. Ако говорим за избори през май, ситуацията ще е
друга. Няма в света агенция или учен, който да може да предвиди“, каза още здравният министър.
√ Спад на българския внос и износ за периода януари - ноември 2020 г.
Очаквано, стокообменът на България регистрира спад в годината на повсеместни локдауни. За периода януари - ноември
2020 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 50 011.9 млн. лв., което е със 7.8% по-малко в сравнение със същия
период на 2019 година, сочат предварителните данни на Националният статистически институт (НСИ).
През ноември 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 4 847.4 млн. лв. и намалява с 9.6% спрямо същия месец на
предходната година.
През периода януари - ноември 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 54 484.0 млн. лв. (по цени CIF), или с
9.9% по-малко спрямо същия период на 2019 година.
През ноември 2020 г. общият внос на стоки намалява с 0.5% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5
677.0 млн. лева.
Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - ноември 2020 г. и е на стойност
4 472.1 млн. лева. През ноември 2020 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на
стойност 829.6 млн. лева.
Търговията с ЕС
През периода януари - октомври 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 5.6% в сравнение със същия период
на 2019 г. и е в размер на 29 762.1 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия,
Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.0% от износа за държавите - членки на ЕС.
През октомври 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 5.0% спрямо същия месец на предходната година и е
в размер на 3 321.9 млн. лева.
Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - октомври 2020 г. спада с 10.9% в сравнение със същия период на
2019 г. и е на стойност 29 823.2 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия,
Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.
През октомври 2020 г. вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, намалява с 12.3% спрямо същия месец на
предходната година и е в размер на 3 347.4 млн. лева.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - октомври 2020 г. е отрицателно и е
на стойност 61.1 млн. лева
Търговията с трети страни
През периода януари - ноември 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 12.3% в сравнение със
същия период на 2019 г. и е на стойност 16 958.2 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай,
Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония и Руската федерация,
които формират 54.9% от износа за трети страни.
През ноември 2020 г. износът на стоки от България за трети страни спада с 20.5% спрямо същия месец на предходната
година и е в размер на 1 555.8 млн. лева.
Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - ноември 2020 г. намалява с 9.6% в сравнение със същия
период на 2019 г. и е на стойност 21 133.1 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от
Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия и Украйна.

17

През ноември 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 3.6% спрямо същия месец на предходната
година и е в размер на 2 149.3 млн. лeвa.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - ноември 2020 г. е
отрицателно и е в размер на 4 174.9 млн. лева.
През ноември 2020 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност
593.5 млн. лева.
√ Европейският фонд за финансова стабилност набра 5 млрд. евро дълг при рекордно ниска лихва
Европейският фонд за финансова стабилност обяви, че е пласирал 2 емисии облигации на обща стойност 5 млрд. евро.
Емисиите са пласирани при рекордно ниски лихвени нива. По този начин дружеството със специална инвестиционна цел
ще финансира част от планираните си дейности през първата четвъртина на 2021 г., които са с общ бюджет от 7 млрд. евро.
Институцията беше създадена през 2010 г., за да кредитира държави от Еврозоната, изпаднали във финансови
затруднения, като най-много средства тогава бяха отпуснати за Гърция, Ирландия и Португалия.
Общият обем на поръчките, които ЕФФС е получил от инвеститорите, е бил 70 млрд. евро, тоест 14 пъти повече от търсената
сума. При това тези поръчки са получени при рекордно ниска доходност.
Първата емисия е на стойност 3 млрд. евро, като облигацията е с 10 годишен падеж, а доходността -0,317%. Останалите 2
млрд. евро са по 31-годишна облигация с купон от 0,05% и доходност 0,126%.
Мениджъри на емисиите са били британската банка Barcleys, германската Deutsche Bank и американската JPMorgan.
Книжата на ЕФФС са оценени с АА от S&P, с Аа1 от Moody’s и с AA от Fitch.
√ Тримата претенденти за поста на Меркел
Трима мъже са водещите кандидат за лидерската позиция на Християндемократическият съюз (ХДС). Победителят в
партийната надпреварата ще стане ясен на 16 януари, като той най-вероятно ще бъде и следващият канцлер на Германия,
замествайки Ангела Меркел, която няма да се кандидатира за нов мандат, пише Си Ен Би Си.
Основният въпрос, на който консервативната партия трябва да отговори в събота, е каква е посоката, в която тя иска да
поеме. Ще бъдат ли партийните делегати достатъчно смели, за да подкрепят истинска промяна?
Самата Меркел, която бе избрана за канцлер през 2005 г., внесе драстични промени в партията. Oт една изключително
ĸoнcepвaтивнa и дoминиpaнa oт мъжe парията, XДC се превърна в по-центристка група, в която двата пола имат равно
участие.
Тези промени невинаги бяха приемани радушно от по-консервативното крило на партията и неговите поддръжници,
голяма част от които сега гласуват за ĸpaйнoдяcнaта Aлтepнaтивaтa зa Гepмaния (АзД).
Успехът на Меркел се дължи в голяма степен на нейната политическа интелигентност – разбирането на това какво е
популярно сред хората и промените на курса на управление в съответствие с тези тенденции, било то прекратяването на
ядрената енергетика в страната, узаконяването на еднополовите бракове или въвеждането на минимална работна
заплата.
Сега, след 16 години управление, Меркел няма да вземе участие в предстоящите през септември парламентарни избори.
Има трима мъже, които се борят за нейния пост:
Фридрих Мерц
Според социологическо прочуване, проведено от Іnfrаtеѕt dіmар, Мерц е най-вероятния победител в надпреварата. Той
може да разчита на подкрепата на консервативните и бизнес крилата на партията, но не среща голямо одобрение сред
жените в ХДС. Обещава да направи партията по-консервативна, което може да върне в редиците и голяма част от
гласоподавателите, които се пренасочиха към АзД.
Бившият гepмaнcĸи пpeдceдaтeл нa ВlасkRосk има обширни връзки c бизнec eлитa нa cтpaнaтa и e eĸcпepт пo иĸoнoмичecĸи
въпpocи. Ако той е лидерът на Християндемократическият съюз на следващите избори, Мерц би подкрепил коалиция с
либералите – комбинация, която не би донесла парламентарно мнозинство при настоящите нагласи на гласоподавателите.
Той не се разбира със Зелените, като неговата победа в надпреварата за лидерския пост в ХДС най-вероятно би означавала
продължаване на Гoлямaтa ĸoaлиция cъc Социалдемократическа партия (СДП).
Армин Лашет
Армин Лашет е човект на приемствеността, който би запазил партията на мястото, на което се намира в момента – по
средата. Той би продължи политиката на Меркел за съобразяване с нагласите на хората и внимателни промени в курса на
политиката.
Лашет е опитен политик и министър-председател на провинцията Северен Рейн-Вестфалия, която е най-населената в
Германия. Той иска да модернизира Германия и да трансформира ХДС в по-млада партия, в която участват повече жени.
Лашет си партнира с здравния министър Йенс Шпан, който е сред най-младите водещи политици в страната.
Ако спечели надпреварата, той най-вероятно ще влезе в коалиция със Зелените, известна като коалиция „Ямайка“.
Възможно е да потърси и подкрепа от страна на либералите.
Норберт Рьотген
Рьотген има най-малки шансове за победа, но той може да навакса позиции, ако се изправи директно срещу Лашет. В
момента той е ръководител на ĸoмиcиятa пo външни paбoти нa Бyндecтaгa.
Рьотген също иска да модернизира ХДС и да я превърне в партия, която поставя по-голям фокус върху климатичните
промени – нещо, което според него би накарало по-младите гласоподаватели да подкрепят групата. Ако спечели, той със
сигурност ще потърси коалиция със зелените.
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√ Европа постепенно удължава covid-мерките
Удължаване с поне още месец-два на строгите ограничения се задава в редица европейски страни. Повечето от тях на
няколко пъти редуваха по-твърди, с по-меки мерки до последното затваряне преди Коледа с намерение то да приключи
към края на януари. Броят на заразените в тях обаче продължава да расте, най-вече заради новата мутация на
коронавируса, открита във Великобритания. Рязкото изолиране на Острова малко след официалните съобщения от
канцеларията на Борис Джонсън за засечената нова мутация, включително със спирането на полети и сухопътния трафик,
главно през Ламанша явно не успяха да възпрат новата сила на мутацията, а именно, десетократно по-високата ѝ
заразност.
Италианските власти предлагат извънредната ситуация, обявена до 31 януари заради пандемията, да бъде продължена до
30 април. Това обяви днес в парламента здравният министър Роберто Сперанца, цитиран от ТАСС и БТА. Този режим,
въведен преди година в Италия, вече два пъти беше продължаван. Новите мерки на правителството, които ще влязат в
сила на 16 януари, предвиждат да се запази забраната за придвижване между италианските области дори със средно и
ниско ниво на епидемиологичен риск. Според Сперанца, в 12 от 20-те области на страната рисковете в момента са
високи. Броят на смъртните случаи поради усложнения след заразяване с коронавируса в Италия достига почти 80 000.
Инфектираните с КОВИД-19 в страната досега са общо над 2,3 милиона.
Белгия удължава мерките заради COVID-19 до 1 март, съобщи Евроактив, цитиран от БНР. Настоящите мерки, въведени на
18 декември, ще останат в сила за още 6 седмици, според ново министерско постановление, публикувано във вторник.
Ако обаче има значително подобрение на ситуацията, Консултативният комитет може да вземе решение за облекчаване
на мерките по-рано. Следващото заседание на органа е насрочено за 22 януари.
Вчера Нидерландия също удължи противоепидемичните мерки с още три седмици. Училищата и много магазини в
страната бяха затворени в средата на декември, а два месеца по-рано затвориха всички ресторанти и барове. Премиерът
на страната Марк Рюте обяви, че ограниченията ще останат в сила най-малко до 9 февруари. Рюте нарече "много, много
обезпокоителна" появата на новия щам на коронавируса във Великобритания. Броят на заразените през последните 7 дни
е спаднал с 12% до 49 400 и това е втора поредна седмица на спад. Според министъра на здравеопазването между 2 и 5
на сто от новите случаи са от британския вариант на вируса. Според премиера въпреки спада на заболеваемостта броят на
новозаразените все още остава твърде висок, за да се мисли за разхлабване на мерките.
Преди ден стана ясно, че Япония се опитва да изолира нова мутация на коронавируса, открита при четирима души - двама
възрастни и две деца, пристигнали в страната от Бразилия. "За да изучим по-добре мутацията, най-напред трябва да я
изолираме", заяви пред Франс прес представител на японското здравно ведомство. По думите му, това ще отнеме няколко
седмици, дори месеци, но засега не могат да бъдат дадени повече подробности.
Във връзка с мутациите на коронавируса, открити в света, японското правителство планира практически да забрани
влизането на чужденци в страната, съобщава телевизионният канал NHK. От 28 декември до края на януари японските
власти не издават нови визи на граждани на всички страни и региони по света във връзка с откриването на нов щам на
коронавируса.
Испания обяви вчера, че ще удължи с още две седмици действието на рестрикциите за пътниците, пристигащи със самолет
и кораб от Великобритания поради запазващата се несигурност около британския вариант на коронавируса, предаде
Франс прес, цитирана от БТА. В момента е разрешено влизането от Великобритания само на хора, живеещи в Испания и
Андора и това ще продължи до 2 февруари. Епидемичната ситуация в Обединеното кралство продължава да се влошава,
а същевременно в Испания се увеличава броят на случаите, свързани с новия вариант на вируса, отбелязва
правителството. По данни на испанското здравно министерство досега в Испания са установени около 70 заразени с новия
щам.
Също вчера Румъния одобри удължаване с 30 дни на състоянието на тревога на територията на страната, считано от 13
януари, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА. Остават в сила мерките за ограничаване на разпространението на
коронавируса, включително задължително носене на предпазни маски в обществените пространства, в търговските
обекти, в обществения транспорт и на работното място, както и мерките за предотвратяване на струпване на хора в
обществените пространства. От началото на пандемията в страната са потвърдени 676 968 случая на COVID-19, като 605
045 души са обявени за оздравели, а 16 881 души са починали.
Новият щам явно притесни и Ирландия, която от 16 януари въвежда изискване всички пътници, пристигащи в страната да
представят отрицателен тест за коронавирус, направен до 72 часа преди пристигането си. Досега ирландските власти
изискваха отрицателен тест от хора, идващи от Великобритания и Южна Африка, като пътниците от тези две
страни трябваше да се самоизолират за 14 дни, дори ако си направят втори тест след пристигането си. Ирландия
съобщаваше за нарастващо разпространение в последните три седмици на новия, по-заразен щам на коронавируса, открит
в съседна Великобритания. Установени бяха и три случая на щама, открит в Южна Африка.
√ ЕЦБ запазва прогнозата за растеж на Еврозоната. Засега
Европейската централна банка запазва прогнозата си за растеж на икономиката на Еврозоната въпреки новите
ограничителни мерки срещу разпространението на короанвируса на континента, които могат да се отразят негативно на
бизнес активността, предава Си Ен Би Си.
„Смятам, че прогнозите ни от декември все още много ясно правдоподобни”, заяви президентът на Европейската
централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард по време на онлайн събитие, организирано от Ройтерс.
През декември ЕЦБ публикува прогноза за растеж от 3,9% на брутният вътрешен продукт на Еврозоната през 2021 г.,
следвайки свиване с 7,3% през 2020 г. Официалните данни за предходната година все още оповестени.
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След публикуването на прогнозата обаче много европейски правителства въведоха по-строги карантинни мерки и удължи
вече съществуващите блокади.
Вчера Нидерландия съобщи, че ще удължи ограничителните мерки в страната най-малко до 9 февруари, а Германия, която
е в локдаун от ноември, обмисля да наложи още 8 до 10 седмици на пълно затваряне. Франция удължи вечерния час в
осем департамента, а Португалия анализира възможността за нов локдаун.
Тези мерки идват след ръст на броя на новозаразените с COVID-19 и на смъртните случаи, свързани с вируса, през
последните седмици.
„Серизони ограничения ще останат в сила и след края на януари. В някои страни може да започне постепенно отваряне по
някое време през февруари. В други това няма да се случи преди месец март.“, коментира икономистът от Barenberg
Флориан Хенс.
Основните притеснения на Лагард обаче са свързани именно с периода след март.
„Би било тревожно, ако след края на март тези страни членки все още се нуждаят от ограничителните мерки и ако е
програми за ваксинация бъдат забавени“, каза Лагард.
Колкото по-дълго продължат блокадите, толкова по-голямо ще бъде въздействието върху икономиките на страните от
региона на единната валута.
Експерти от частния сектор вече понижиха прогнозите си за икономиката на Еврозоната. Bank of America сега очаква
нарастване на БВП на Еврозоната с 2,9%, което е с цял процентен пункт под предишната прогноза.
В подкрепа на икономиката на еврозоната ЕЦБ вече разшири свръхлибералната си парична политика и за 2022 година.
Лихвите по кредитирането обаче вече са на рекордни минимуми и доста под нулевото равнище в някои страни от
еврозоната, което ограничава инструментите на ЕЦБ да се бори с кризата.
По думите на Лагард институцията може отново да разшири програмата си за изкупуване на облигации, ако това е
необходимо, но също така може да се въздържи от използване на целия портфейл от 1,850 трлн. евро, който бе заделен
за тази цел, ако кризата отмине.
„Ако договореният пакет е твърде голям и ние нямаме нужда от целия му капацитет, така да бъде. Ще купуваме адекватно,
за да се придържаме към целта си за благоприятни условия за финансиране. Ако са необходими повече средства, ще
извършим повторно калибриране“, коментира Лагард.
√ Кристин Лагард призова за въвеждане на глобални регулации за биткойн
Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард призова за въвеждане на глобална регулация за биткойн,
предаде Ройтерс. Според Лагард в някои случаи основната криптовалута се използва за пране на пари и всички настоящи
вратички в регулациите към момента, позволяващи това, трябва да бъдат затворени.
Криптовалутата привлича все повече интерес, след като компании като PayPal обявиха, че ще я използват, а хеджфондове
все по-често местят част от управляваните от тях активи в биткойн. Към 4 часа българско време стойността на всички
биткойни възлиза на 650 млрд. долара. Цената на децентрализираната валута, която се поддържа единствено от мрежата
на своите потребители и позволява бързи, евтини и анонимни парични трансфери, се повиши драстично от 20 000 долара
в началото на декември 2020 г. до 34 800 долара в момента.
Именно възможността да се правят анонимни преводи обаче засилва притесненията на централните банкери, които
управляват паричното предлагане на стандартните пари, наричани от потребителите на биткойн „фиатни пари“.
„Биткойн е силно спекулативен актив, който се използва и за напълно осъдиделна дейност по пране на пари“, коментира
Лагард в интервю по време на конференцията Reuters Next.
Тя не описа примери на подобно пране на пари, но сподели, че знае за провеждани подобни криминални разследвания,
без да разкрива подробности.
„Трябва да се постигне консенсус за въвеждане на регулации на глобално ниво. Защото докато има възможност за
злоупотреба с даден финансов инструмент, тази възможност винаги ще бъде използвана“, добави тя.
√ Глобалните доходи от труд намаляха с близо 11% през първите 9 месеца на 2020-а
Дълбоките промени на пазара на труда по света, причинени от пандемията на коронавируса, вероятно ще останат за подълго време. Пандемията, която досега е заразила поне 90,5 милиона души и е убила 1,9 милиона по целия свят, е
засегнала драстично индустриите и работниците в почти всички страни в света от ранните етапи поради налагането на
локдауни и произтичащите от тях последици.
Според Международната организация на труда (МОТ), огромните загуби на работни места по света заплашват да увеличат
неравенството между най-богатите и най-бедните страни. МОТ изчислява, че глобалните доходи от труд са намалели с
10,7%, или 3,5 млрд. долара през първите три тримесечия на 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г., като в сумата
не са включени мерките за държавна подкрепа, предава eleconomista.es.
"Мисля, че би било заблуда да се мисли, че ще се върнем там, където бяхме", казва управителят на централната банка на
Филипините Бенджамин Диокно, който настоява за по-широка визия за това каква ще бъде новата нормалност.
Диокно твърди, че е ясно, че някои индустрии няма да оцелеят, други няма да бъдат толкова динамични, както преди, а
трети ще бъдат движени от огромни промени. "Вече бяхме ориентирани към безконтактни цифрови индустрии. Това ще
определи новото нормално", на мнение е Диокно.
Председателят на австралийската комисия за конкуренцията и потребителите (ACCC) Род Симс е песимистичен по
отношение на перспективите за авиационната индустрия, една от най-засегнатите в световен мащаб. Той прогнозира, че
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международните пътувания до и от страната няма как да се върнат към нормалните си нива през 2021 г. "Мисля, че
безплатните международни пътувания между Австралия и чужбина ще отнемат много време, за съжаление", казва той.
ACCC публикува оптимистичен доклад за авиационната индустрия в началото на декември, когато Австралия изглежда
овладя местните коронавирусни инфекции. Това се промени в края на декември, когато работник в хотел за международни
карантинирани пътници в Сидни даде положителни резултати за COVID-19, след като се придвижи свободно в града.
"Това ни напомня колко трудно е да се отървем от този вирус и колко бързо той може да расте", признава Симс.
По отношение на работещите пандемията е променила ежедневния трудов живот, тъй като десетки милиони са били
тласнати към дистанционна работа. Мнозина приветстваха промяната от дълго пътуване с обществен транспорт към подълъг престой вкъщи. Глобално проучване на над 9000 служители, реализирано от Slack показа, че повечето биха
предпочели комбинация от отдалечена и офис работа в бъдеще.
√ Смесени резултати на борсите в Европа
Европейските борсови индекси регистрираха смесени резултати в ранната търговия в сряда, след като информация за
мащабни сделки, включващи френския търговец на дребно Carrefour испанския телеком Telefonica, засенчи слабото
представяне на банковия сектор и опасенията около ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса
на континента, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,19 пункта, или 0,05%, до 408,8 пункта. Немският показател DAX се
понижи с 15,36 пункта, или 0,11%, до 13 909,7 пункта, след като германският здравен министър Йенс Шпан заяви, че
страната няма да премахне всички карантинни мерки в началото на февруари. Водещият индекс на Лондонската борса
FTSE 100 изтри 0,64 пункта от стойността си, или 0,01%, достигайки ниво от 6 753,47 пункта
Френският измерител CAC 40 се повиши с 0,19 пункта, или 0,05%, до 5 656,47, подкрепен от поскъпването на акциите на
Carrefour с 13,22% до най-високото им ниво от август 2019 г., след като канадският оператори на бензиностанции и
денонощни магазини Alimentation Couche-Tard Inc. Съобщи, че е бил потърсен от френската компания за преговори за
сливане. Акциите на френската верига супермаркети Casino също поскъпнаха с 3,89%.
Същевременно с това книжата на испанския телеком Telefonica поскъпнаха с 9,95%, след като компанията се съгласи да
продаде телекомуникационните си кули в Европа и Латинска америка на American Towers за 7,7 млрд. евро
Най-големите губещи бяха от банковият сектор, като индексът SX7P се понижи с 1,08% на фона на опасенията, че
удължаването на ограничителните мерки срещу COVID-19 в Европа ще забави икономическото възстановяване.
„Блокадите няма да бъдат премахнати в скоро време, а това предизвика страхове от спад на икономическата активност.
Колкото по-дълго време икономиките останат под локдаун, толкова по-голяма е вероятността да имаме неизпълнения на
задълженията по заемите, а това се отразява на банките.“, коментира Дейвид Мадън от CMC Markets.
Вчера нидерландското правителство съобщи, че ще удължи карантинните мерки, включително затварянето на училищата
и магазините, с най-малко три седмици.
Инвеститорите наблюдават внимателно и политическите сътресения в Рим, където бившият премиер Матео Ренци
заплаши да се оттегли от управляващата коалиция, ако правителството на министър-председателя Джузепе Конте не
кандидатства за заем от спасителния фонд на Еврозоната, за да стартира възстановяването на икономиката на страната.
Водещият италиански индекс FTSE MIB се повиши с 22,08 пункта, иили 0,09%. До 22 668,62.
Лек ръст в САЩ
Основните индекси на Нюйоркската фондова останаха почти без промяна във вторник, регистрирайки минимален ръст,
докато инвеститорите анализираха политическите сътресения във Вашингтон и потенциалните нови икономически
стимули в САЩ, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 60 пункта, или 0,19%, до 31 068,69 пункта. Широкообхватният показател
Standard & Poor’s 500 напредна с 1,58 пункта, или 0,04%, до 3 801,19 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества
Nasdaq се повиши с 36 пункта, или 0,28%, до 13 072,43.
Доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа достигна 1,187%, което е най-високото ниво от месец
март насам. Това подкрепи банковият сектор, като акциите на на Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Bank of America
поскъпнаха съответно с 2,78%, 1,57% и 1,78%.
„Имаше краткосрочна корекция на тона на пазара. Нагласите на пазарите се промениха, след като демократите спечелиха
контрола над сената. Сега фокусът се обръща към растежа и инфлацията, а може би и към комбинацията от
двете“, коментира Грегъри Фаранело от AmeriVet Securities.
Миналата седмица избраният за президент на САЩ Джо Байдън обеща, че ако демократите имат контрол на Конгреса, той
ще представи икономически стимули за „трилиони долари“.
Междувременно загуби бяха регистрирани в технологичния сектор, където акциите на Facebook, Alphabet, Microsoft и
Apple поевтиняха съответно с 2,24%, 1,07%, 1,18% и 0,14%.
Миналата седмица трите основи индекса достигнаха рекордни върхове, пренебрегвайки безредиците във Вашингтон,
които доведоха до внасянето на резолюция за импийчмънт на президента Тръмп.
След щурма на Капитолия редица социални мрежи блокираха профилите на президента, като това се отрази негативно на
техните акции. Във вторник акциите на Twitter поевтиняха с 2,35% и са надолу с 8,6% за седмицата. Цената на книжата на
Facebook се е понижила с 6% от началото на седмицата.
Разнопосочна търговия в Азия
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Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в сряда,
като инвеститорите продължават да следят отблизо развитието около опита за нов импийчмънт на президента на САЩ
Доналд Тръмп заради безредиците във Вашингтон от миналата седмица.
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 292,25 пункта, или 1,04%, до 28 456,59 пункта.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 9,69 пункта, или 0,27%, до 3 598,65 пункта, докато
по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 26,23 пункта от стойността си, или 1,08%, достигайки ниво от 2 393,74
пункта. Хонконгският измерител Hang Seng се понижи с 41,15 пункта, или 0,15%, до 28 235,6 пункта. Листнатите в Хонконг
акции на технологичния гигант Lenovo поскъпнаха с 9,69%, след като компанията съобщи, че планира да предложи свои
акции платформа за технологични акции STAR Market на борсата в Шанхай.
Южнокорейският показател Kospi записа ръст от 22,34 пункта, или 0,71%, до 3 148,29 пункта.
В Австралия индексът ASX 200 напредна със 7,5 пункта, или 0,11%, до 6 686,6 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX
отчете ръст от 1,14 пункта, или 0,25%, до 453,64 пункта. BGBX40 напредна с 0,34 пункта, или 0,33%, до 103,11 пункта. BGTR30
се повиши с 1,15 пункта, или 0,23%, до 506,98 пункта. BGREIT записа ръст от 0,14 пункта, или 0,10%, до 137,67 пункта.
Cross.bg
√ Европейският съюз, България и руските ваксини
Българските медии съобщиха, че Европейската агенция по лекарствата водела преговори с Русия за ваксината „Спутник".
Медиите се позовават на изявление на говорител на Европейската комисия. Говорителят бил казал още, че досега руската
страна не е подала документи за осигуряване на достъп на препарата до пазара на ЕС.
Преговорите на Европейския съюз за използването на негова територия на руски ваксини трябва да бъдат приветствани.
Проблемът с ваксините е медицински и всички ограничения при решаването му от политическо и геополитическо естество
са антихуманни и недопустими.
Твърдението обаче, че досега Русия не е подавала документи за осигуряване на достъп на нейни ваксини до Европейския
пазар са неверни. Процесът за регистрация на руска ваксина в Европейската агенция по лекарствата е стартиран в края на
октомври миналата година. Заявката за получаване на разрешение за спешна употреба ((EUА, emergency use authorization)
на ваксината «Спутник V» е подадена от Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) на 22 декември 2020 г. На 19 януари ще
приключи първият етап за получаване на разрешение за спешна употреба на руската ваксина срещу коронавирус «Спутник
V» в Европейския съюз (1).
***
България не е длъжна да чака европейските преговори, които са в доста начална фаза, да приключат. България би могла
самостоятелно да води преговори за използването на руска ваксина. И тук не става дума само за «Спутник V».
Бих желал да обърна внимание и на друга руска ваксина, която доказано е подходяща за хронично болни от най-широк
спектър, в това число и преживели битката с рака. В българските онкодиспансери това са около 270 хиляди регистрирани.
Става дума за руската ваксина „ЕпиВакКорона". Тя е доказано подходяща и за хронично болни с други диагнози и техният
брой също е от порядъка на 300 хиляди души. Към тези цифри ще добавим и хората във възрастовия диапазон 60 - 80
години, които не са в обсега на хронично болните. „ЕпиВакКорона" е произведена от Центъра по биотехнологии и
вирусологии "Вектор".
Аргументите:
Противовирусната ваксина „ЕпиВакКорона" е с възможно най-пълния спектър клинични изследвания и проверки чрез
доброволци, прекарали както онкология, така и страдащи от други хронични заболявания. Експериментални проверки са
преминали специални групи за възрастовия диапазон 60 - 80 години, а също и групи от алергично болни и хора, застрашени
от алергии. Руският център по вирусология и биотехнологии „Вектор"е доказан авторитет в борбата с вируси - в последните
15 години няма нито една голяма пандемична или епидемична вирусна опасност, при която те да не са се намесили
успешно. Създатели са на ваксини срещу тежките форми на грипа, специално срещу птичия грип, срещу хепатит А. Пак
„Вектор" с ваксините си премахна опасността от сибирска язва, пребори голямото африканско бедствие от едра шарка и
най-вече спомогна за потушаването на възникналата епидемия от „Ебола".
Обобщено казано, ваксината „ЕпиВакКорона" е създадена за най-рисковите групи от населението, които са и най-тежко
засегнатите от Ковид-19 и при които смъртността е най-висока.
Изследванията са показали, че „ЕпиВакКорона" гарантира защитна имунна реакция над 92 процента за период от години
напред и не изисква свръхскъпо съхранение, защото нейната стабилност се запазва в диапазона плюс 2 - плюс 8 градуса.
Оправдание, че руските ваксини все още не са одобрени на територията на EС, е неприемливо. В българското здравно
законодателство съществува Наредба № 10 от 2011 г. (2) за внос на неразрешени на територията на Република България
лекарствени продукти.Тази наредба се прилага вече цяло десетилетие у нас.
Най-верният подход е българското правителство да предостави правото на внос на ваксината на Българския червен кръст.
Като гражданин на една цивилизована европейска страна съм дълбоко убеден, че ваксинирането не може да бъде
политическа акция. То трябва да се подчинява изцяло на медицински съображения и трябва внимателно да отчита
предимствата и недостатъците на всяка ваксина, независимо къде е разработена и произведена тя.
Здравето на българските граждани трябва да бъде на първо място - преди политическите обвързаности и лоялността към
чужди партньори.
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(1) Вж в. „Коммерсантъ" статията от днес „РФПИ: первый этап получения разрешения на применение «Спутника V» в ЕС
запланирован на 19 января"
(2) Наредба № 10 от 17 ноември 2011 г. За условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в република България
лекарствени продукти и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване,
промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (Обн. ДВ. бр.95 от 2 Декември 2011г., доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., изм. ДВ. бр.25 от 26 Март
2019г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 25 Октомври 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 15 Ноември 2019г.)
√ Пловдив сред 10-те най-древни, но процъфтяващи градове в света
Българският град Пловдив е сред 10-те най-древни, но процъфтяващи и продължаващи да се заселват градове в света,
идентифицирани от турския вестник “Сабах”.
Датиращ от 4000 г. пр.н.е., град Пловдив е сгушен между три планини, представя вестникът града, станал Европейска
столица на културата на 2019 г.
Ето и останалите древни градове, попаднали в полезрението на “Сабах”.
Библос, Ливан
Наричан също Джубейл, той е родното място на финикийската азбука и може да се проследи неговия произход до 5000 г.
пр.н.е.
Шуш, Иран
Датиращ от 4500 г. пр.н.е. Името на този град означава „водна лилия“ на иврит.
Йерихон, Западния бряг
Разположен в окупирания Западен бряг, Йерихон е обитаван вече повече от 10 000 години.
Атина, Гърция
Столицата и най-големият град на Гърция са се сдобили с първите селища между 11 и 7 век пр.н.е.
Аргос, Гърция
Родното място на олимпийските игри, историята на Аргос датира от 5000 г. пр. н. е.
Дамаск, Сирия
Наричан Столица на арабската култура, историята на Дамаск датира от 9000 г. пр. н. е.
Газиантеп, Турция
Разположен близо до сирийската граница, а първите му жители се заселват там около 3600 г. пр.н.е.
Луксор, Египет
Градът датира от 3200 г. пр.н.е. Луксор е бил столица на Египет през 12 век.
√ Учени: Ще изпуснем от контрол изкуствения интелект
Учени от общността на Макс Планк се страхуват, че човечеството никога няма да може да контролира свръхинтелигентния
изкуствен интелект. Има опасност, когато бъде създаден такъв AI, да се сбъдне сценарият с Терминатор
(научнофантастичния екшън с Арнолд Шварценегер), предава technews.bg.
Неконтролируемият изкуствен свръх-разум отдавна притеснява учени и философи. Човечеството все още не е създало
подобен интелект, но общността на Макс Планк отсега се опасява, че хората никога не биха могли да го контролират.
В ново изследване, публикувано в Journal of Artificial Intelligence Research, учените използват теоретични изчисления, за да
определят фундаменталната невъзможност за контрол на свръхинтелигентния AI. Те разглеждат въпроса за
ограничаването на изкуствения разум. Ако алгоритъм, който надминава човешкия интелект и има достъп до всички данни,
реши, че трябва да навреди на хората или да унищожи напълно човечеството, тогава как може да бъде предотвратено
това?
Учените предполагат, че създаването на "алгоритъм за ограничаване", който блокира свръхинтелигентния AI, може да
реши проблема. В този случай обаче алгоритъмът за ограничаване трябва да бъде не по-малко "умен" от свръх-умния AI.
А това означава, че проблемът не може да бъде разрешен.
Разбира се, разсъжденията за изкуствен свръх-разум остават само теория, тъй като човечеството все още е далеч от
създаването на такива алгоритми. Но според изследователите, хората трябва да се подготвят предварително, тъй като вече
има машини, които самостоятелно изпълняват задачи, докато програмистите не разбират как са научили това.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
Кой ще е първият ваксиниран с новата ваксина на Модерна! И още - как се изпълнява ваксинационният план и
кога да очакваме промяна на противоепидемичните мерки? Гост проф. Тодор Кантарджиев;
Продават на търг помещенията на Спешния център в Бобовдол. Как ще се осигурява медицинското обслужване
на пациентите?;
Жандармерия в Мездра - след трагичния инцидент с простреляното 8-годишно момче. Каква е ситуацията - на
живо;
Възможно ли е военен „Кугър" да бъде превърнат в медицински хеликоптер?;
За какво да внимаваме, когато пътуваме при зимни условия - съветите на експертите;
Нова телевизия, „Здравей България"
Защо предстоящите избори са най-важните за ДПС от 1989 година насам? Гостува Хамид Хамид;
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Веселин Марешки в президентството - лидерът на ВОЛЯ коментира сблъсъка си с президента;
Саморазправа заради убийството на 8-годишното дете в Мездра. Продължава ли напрежението?;
Плаващо сметище до ВЕЦ Своге. Кога боклуците ще бъдат изчистени?;
На кого в България ще бъде сложена първата доза от ваксината на "Модерна" - гледайте на живо;
Ще се ваксинираме ли всяка година заради мутациите на коронавируса? Д-р Аспарух Илиев;
Може ли съобщение от любимата ти звезда в социалните мрежи да доведе до кражба на лична и банкова
информация? Всичко за най-новата фишинг измама - в „На твоя страна";
На Банго Василий с "Карандила". И още - как ще празнуват ромите в Буковлък?

√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - От утре почват ледени дни;
в. Монитор - Домашните насилници без право на оръжие и в регистър;
в. Телеграф - Айтита лапнаха 380 млн. лв. в пандемията;
в. Труд - Стягат примката за домашно насилие;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Анкета на големите търговци показва: Месото в магазините само българско, а зарзаватът – вносен;
в. 24 часа - Дойде и ваксината на Модерна, слагат я още от днес;
в. 24 часа - Вторите пенсии да се вдигат на 1 юли като тези от НОИ, иска КФН;
в. 24 часа - 17,7 млн. лв. нераздадени печалби от лотарията на Божков;
в. Монитор - МС пусна още 40 млн. лева в помощ на туризма и транспорта;
в. Монитор - Здравният министър обяви: Чакаме поне още 7,5 млн. ваксини срещу COVID-19;
в. Монитор - Плаващо сметище тръгна по Искър;
в. Монитор - Изнесохме стоки за над 50 млрд. лева;
в. Телеграф - За осигуряване на стаж: Без такси за студенти с договор за работа;
в. Телеграф - По-евтино море, ако резервираме сега;
в. Труд - Депутатите седят още 10 седмици;
в. Труд - ББР е одобрила антикризисни кредити за над 268 млн. лв.;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Проф. Георги Рачев, климатолог: Леко се разминахме сега, преди 10 години Струма отнесе Е79;
в. Монитор - Д-р Момчил Баев, експерт по обществено здраве: Можем да наваксаме пропуските в образованието, но не
и да върнем загубените животи;
в. Телеграф - Шефът на дирекция "Вътрешна сигурност" в МВР старши комисар Стефан Банков: Тримата катаджии
представяха рушвета като легална такса;
в. Труд - Николай Велчев, зам.-председател на Комисията по инженерна инфраструктура в СОС, пред "Труд": Човек може
да се разведе с жена си, но с "Топлофикация" – не;
Водещи анализи
в. 24 часа - Максим и Македония;
в. Монитор - Идва ли краят на Звяра насилник вкъщи;
в. Телеграф - Лъжица катран в кацата с мед;
в. Труд - Социалните медии - мека цензура и изкуствен монопол;
в. Труд - Българският бизнес и Брекзит.
√ Предстоящи събития в страната на 14 януари
София
От 09.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
От 8.30 часа ще бъде извършена първата имунизация с ваксината срещу COVID-19, произведена от "Модерна".
От 10.00 часа в Гранитната зала в Министерски съвет министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов
ще даде брифинг във връзка с актуалната обстановка с разпространението на COVID-19 у нас.
От 14.30 часа в зала 232 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по отбрана.
От 14.30 часа в зала 134 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по бюджет и финанси.
От 14.30 часа в зала 356 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по регионална политика,
благоустройство и местно самоуправление.
От 14.30 часа в зала 242 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията за контрол над службите
за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по
Закона за електронните съобщения.
От 15.00 часа в зала 456 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията за наблюдение на
приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.
От 8.30 ч. на площад „Александър Невски" ще се проведе изложение на превозни средства за обществен
транспорт по повод 120 години от създаването на столичния градски транспорт.
От 10.00 часа чрез платформата CISCO Webex Meeting ще се проведе заседание на Столичния общински съвет.
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От 11.00 часа чрез видеоконферентна връзка ще се състои представяне на доклада с резултатите и препоръките
на Съвместния изследователски център за Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност,
финансирани от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Наука и образование за интелигентен
растеж".

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.
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