Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ Пет работодателски и две синдикални организации са признати за национално представителни
Правителството призна пет работодателски организации за представителни на национално равнище за срок от 4 години.
Това са Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Българската
стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Съюзът за стопанска инициатива.
Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда „Подкрепа“ бяха признати за
национално представителни организации на работниците и служителите за срок от 4 години.
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.
Банкеръ
√ Електронни касови бележи ще заменят хартиените, обяви НАП
Електронни касови бележки ще заместят хартиените в определени икономически сектори, съобщи Националната агенция
за приходите.
Решението е било взето на заседание на работната група за внедряване на т.нар. софтуерна фискализация.
НАП се е обявила в подкрепа на промените и предстои да обсъди с бизнеса конкретни текстове за изменение в
законодателството.
"Паралелно с това продължава съвместната работа по създаването на алтернативен механизъм за отчетност при
електронните магазини. Работна група с представители на работодателските и браншови организации обсъжда
възможностите за т.нар. софтуерна фискализация, модел на която ще бъде представен до края на януари. На
днешното заседание на работната група бяха коментирани в детайли видовете електронни търговци, които ще
могат да ползват новия модел на отчетност, технологичните изисквания и процесите, които да осигурят
софтуерната фискализация, както и правната рамка, която ще е необходима за осъществяване на проекта", обяви
в четвъртък (14 януари) приходната агенция.
Засега намеренията са до края на януари да бъде предложен изцяло нов модел на фискална отчетност в електронната
търговия. Под софтуерна фискализация експертите разбират софтуерите на електронните магазини директно да могат да
изпращат фискален бон до НАП, без да са нужни касови апарати.
Представителите на бизнеса, които участват във въпросната работна група, вече подчертаха, че искат предвидима и
съобразена със световните тенденции среда за електронна търговия. Единствено така българските компании ще бъдат
конкурентни.
За фирмите ще е важно да се даде възможност за онлайн, софтуерна фискализация чрез директно обръщение на
търговския софтуер към сървъри на НАП или на доверени независими посредници. Тази алтернативна форма на
фискализация трябва да се дефинира така, че да е достъпна за всички фирми, извършващи електронна търговия,
включително и тези, които извършват и производствена дейност или физическа търговия.
Отделно ще е необходимо да се избегнат лошите практики и изгубено време в последните две години, които се случиха с
промените в Наредба Н-18. Например според Асоциацията на индустриалния капитал, ако страната ни не успее да създаде
добра среда, част от търговския оборот на фирмите може да премине към ползване на чуждестранни платформи като
Amazon и Alibaba. Това от своя страна ще доведе до изключително големи трудности при проследяване на оборотите и
съответно много ниски нива на данъчна събираемост.
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БНР
√ Правилата за втората пенсия - на дневен ред в пленарната зала
Три варианта за получаване на втора пенсия ще обсъдят народните представители с промените на първо четене в Кодекса
за социално осигуряване.
Така се урежда изплащането на пенсиите от задължителните частни фондове, които към момента управляват над 17
милиарда лева.
Пожизнена пенсия, срочна пенсия или еднократно изплащане на партидата - това са трите варианта, пред които ще се
изправят бъдещите пенсионери, които имат натрупани средства във втория стълб на пенсионната система.
Новите текстове са ключови за поне 17 хиляди жени, които ще се пенсионират тази година, както и за повече от три
милиона осигурени в частни фирми и фондове.
Изрично се предвижда, че допълнителните пожизнени средства за старост и на разсрочено плащане не могат да бъдат помалки от тези, които се получават на база на брутния размер на осигурителните вноски, за което се създава допълнителен
резерв.
Промените дават възможност на лицата, които навършват възрастта за пенсиониране от 2022 до 2025 година включително,
да могат да упражняват правото на избор на осигуряване до една година преди тази възраст.
Този период се увеличава плавно до 2038 година, когато осигуряването ще може да се променя не по-късно от пет години
преди навършването на възрастта за пенсиониране.
В днешния парламентарен контрол ще участват петима министри.
Десислава Ахладова, министър на правосъдието, ще отговори на въпрос на БСП относно политиката на правителството в
областта на съдебната реформа и изпълнението на препоръките, съдържащи се в доклада на Европейската комисия за
върховенството на закона в България.
Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще отговори и на въпрос относно изпълнението на оперативната
програма "Околна среда 2014-2020".
√ МЗ: България е осигурила и заявила към 5 производители Covid ваксини за 6 млн. души
2,3 млн. българи получават ваксината през първото полугодие
36% от населението на България може да бъде ваксинирано през първите шест месеца на тази година, съобщава за БГНЕС,
като цитира от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.
„Към края на първото полугодие, при допускането за 5 вида ваксини, ще може да се обхване население от 2,3 млн. души
или около 36% от населението на страната, без да включваме децата до 16-годишна възраст“, посочват от здравното
ведомство в отговор на въпроси на агенцията.
Министерство на здравеопазването е предприело политика по диверсификация на портфейла от Covid ваксини – тоест
избор да участваме в договорите за всички ваксини, за които ЕК има сключени договори.
България е осигурила и заявила към 5 производители „количества ваксини за 6 милиона души население, при допускането,
че всички ваксини са двудозови и че децата до 16 години не са показани на този етап като подходяща група за ваксиниране,
посочват от здравното министерство.
Уточняват още, че „за останалите две ваксини – а именно на „Санофи“ и „Новавакс“, с която се очаква ЕК да сключи
договор, също са предвидени количества и са разчетени за заплащане такива – за 3 млн. души население“.
Доставките се извършват съобразно план, определен в договорите с всеки производител, който е по тримесечия и е
съобразен със съответните количества ваксини заявени от България.
Този план показва, че по предварителни прогнози до края на януари ще пристигнат в нашата страна ваксини за 38 хил.
души, до края на февруари за 54 хил. души, до края на март за 322 хил. души или за първото тримесечие прогнозно за над
400 хил. души.
В зависимост от получаването на разрешение за употреба на ваксината на „Астра Зенека", количества от тази ваксина могат
да бъдат доставени и в края на февруари, а не през март, както е планирано първоначално.
Очакваното количество ваксини от „Пфайзер/Бионтех“ и „Модерна“ общо са 4,4 млн. дози, почти колкото и от ваксината
на „Астра Зенека”.
„На базата на тези разчети до първото полугодие на 2020 година ще бъдат покрити всички заявили желание рискови групи
население, лица над 65 години, а ще може да започнат да се ваксинират и останалите категории лица от населението. Така
и петте фази от Националния ваксинационен план могат да бъдат изпълнени и ще може да се продължи с всички
желаещи“, заявяват още Министерството на здравеопазването.
√ Избори на 4 април - реакции на водещите партии
Датата 4 април за провеждане на парламентарните избори е приемлива, обявиха от ГЕРБ.
Депутатът Тома Биков обаче заяви, че управляващите няма да внесат в парламента нито една от промените в Изборния
кодекс, които президентът Радев предлага:
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„Днес господин президентът показа, че не е в състояние да живее в среда на консенсус и насрочва изборите за 4 април. За
нас тази дата е напълно приемлива, но с някой притеснения. Ние няма да внесем нито една от промените, които господин
Радев предложи, няма и да ги подкрепим.
Президентът да прекрати линията си за саботиране на изборния процес с внушаване на недоверие в него. Ще му кажа, ако
не го е разбрал, че не машините и не пликовете гласуват. Гласуват хората и ние трябва да се борим за доверието на хората.
Който не го е разбрал, ще загуби и тези избори“, каза Биков.
От ВМРО заявиха, че датата на изборите не е от особено значение.
Заместник-председателят на партията Искрен Веселинов посочи, че призивът на държавния глава за промяна на изборното
законодателство са неприемливи и че "Обединените патриоти" също няма да го допуснат:
"Като всяка една друга дата. Изцяло в правомощията и изцяло отговорност на президента е да определи датата. По-скоро
смущаваща е останалата част от неговите послания към обществото и опитите да се променят изборни правила в
последната минута с очевидното желание да бъде облагодетелствано Движенето за права и свободи.
Надяваме се това да е само позив на популизъм от президента и някакъв опит на сформиране на мнозинство на
партниращите си добре в настоящия момент БСП и ДПС в следващия парламент.
Как си представяте да даде възможност на Ердоган да пусне няколкостотин хиляди бюлетини в полза на една етническа
партия на български избори. Ние трябва да сме се отказали от името патриоти за да го допуснем", коментира Веселинов.
БСП е готова за избори по всяко време и приема датата за тяхното провеждане да бъде 4 април, коментира Атанас Зафиров
- член на Националния съвет на социалистите.
По думите му БСП ще работи активно при промените в изборното законодателство, но идеята на държавния глава за
гласуване по пощата е трудно осъществима:
„Ние приемаме всяка законосъобразна дата, посочена от президента на Републиката. Възнамеряваме да защитаваме и в
дебатите в Народното събрание по отношение промените в Избирателния кодекс. Едни такива промени, които се правят
в последния момент, винаги крият своите рискове. Ние сме били принципни противници на такива, но явно в създадената
ситуация ще се наложат такива промени с цел гарантиране здравето на българските граждани.
Гласуване по пощата е една добра, разумна мярка, която за съжаление няма как да бъде приложена в тези избори, защото
времето за активна регистрация вече е безвъзвратно изтървано“, коментира Зафиров.
От парламентарната група на ДПС се въздържаха от коментар за президентското изявление и избраната дата пред
медиите.
Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ написа на Фейсбук страницата си, че "най-голямото предизвикателство е да се
проведат избори в условия на Covid кризата".
Той заявява още, че в близките седмици политиците трябва да свършат много работа.
Карадайъ не коментира дали датата 4 април за провеждане на вота удовлетворява Движението за права и свободи.
Лидерът на "Воля" Веселин Марешки обяви, че е удовлетворен от датата, посочена от държавния глава, и вече има идея
как трябва да протече предизборната кампания:
“От тук нататък искам да призова всички, които ще участва в следващите избори, в своите предизборни кампании, а и
предизборни програми да употребяват по-малко думичката “ще“. Нека да бъде сблъсък не на нови празни обещания, а на
отчети – кой какво е свършил през годините“.
Удовлетворение от датата и от идеите на президента за законодателни промени изразиха от извънпарламентарните
формации, които участваха в организираните от него консултации. Тошко Йорданов от партия "Има такъв народ"
коментира отказа на управляващите да променят изборното законодателство:
“Да очакваш от ГЕРБ промени в изборното законодателство в посока честност, е едно добро пожелание, което всички
знаем, че няма да се сбъдне“.
Христо Иванов от "Демократична България" напомни на управляващите, че парламентът вече разполага със законопроект
и може бързо да приеме необходимите промени, гарантиращи честен вот:
“Президентът постави редица въпроси относно действията на парламента. Всички тези теми ние сме изработи и
предложили на народните представители срещу законодателни предложения, имайте предвид тези законодателни
предложения отдавна са изработени. Това са необходими стъпки и те трябва да бъдат направени. Много е важно колкото
може по-бързо да бъде публикуван т.нар. Здравен протокол, така че да е ясно на всички участници в изборния процес, че
ще могат да гласуват и да участват в него без риск за тяхното здраве“.
Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов изрази съжаление, че управляващите отхвърлят президентските предложения за
промени в законодателството:
“Трябва да отидем на избори при сега действащите правила. Няма да може да се предава онлайн броенето на бюлетините,
което е основният кошмар на управляващите. Затова аз призовавам българските граждани – само масовото гласуване
срещу властта ще реши всички проблеми“.
Според лидера на "Изправи се.БГ" Мая Манолова с отсрочката с една седмица президентът дава възможност на
институциите да се справят с организацията на вота:
“Дали са се справили, ще разберем от избирателната активност. Ако хората отидат да гласуват, значи институциите са си
свършили работата“.
Цветан Цветанов от "Републиканци за България" призова изпълнителната и законодателната власт да се ангажират и да
направят необходимите промени, така че да бъде дадена възможност за гласуване на всеки български гражданин:
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“Външно министерство, към настоящия момент, няма абсолютно никаква готовност за гласуване на над 2 млн. български
избиратели в чужбина. Което означава, че правителството и респективно статуквото, има интерес от ниска избирателна
активност“.
√ Байдън с план: 1,9 трлн. долара за Covid мерки и 100 млн. ваксинации за 100 дни
Избраният за президент на САЩ Джо Байдън предлага пакет от мерки на стойност 1,9 трилиона долара за овладяване на
пандемията от коронавирус и стабилизиране на икономиката.
Те включват ускоряване на кампанията по ваксиниране на населението и финансова помощ за граждани, щати, местни
власти и бизнеси, пострадали в икономическите последици от здравната криза.
В речта, с която обяви спасителния план, Байдън заяви, че "трябва да се действа веднага":
„Ще посрещнем предизвикателството на пандемията и ще осигурим директна финансова помощ, за тези американци,
които най-много се нуждаят от нея.
Трябва да помогнем на милиони , които не по своя вина са загубили достойнството и уважението, свързани с работното
място и заплатата.
Приоритет е ефективната борба с двете кризи - едната, предизвикана от пандемията, а другата - от потъващата икономика“,
заяви Джо Байдън.
Той констатира, че около 18 милиона американци сега се принудени да живеят с помощи за безработни , а към 400 000
предприятия от малкия бизнес са фалирали.
Цел на бъдещия президент е до стотния ден от встъпването му в длъжност да бъдат направени 100 милиона Covid
ваксинации и да се работи и за отваряне на повечето училища до началото на пролетта.
Investor.bg
√ Комисията по бюджет и финанси прие промените в КСО за втората пенсия
В пленарна зала депутатите трябва да изчистят неясноти по механизма за осъвременяване на втората пенсия
Пенсионните фондове ще са длъжни да гарантират размера на вноските, постъпили през годините. Минимум 50% от
натрупаната доходност трябва да бъде изплатена на пенсионера, а останалите средства да отидат в резерва на фонда.
Това решиха депутатите от парламентарната Комисия по бюджет и финанси при първо четене на промените в Кодекса за
социално осигуряване, свързани с изплащането на втората пенсия.
След оживени дебати вчера и парламентарната комисия по труда и социалната политика одобри законопроекта,
предложен от Министерския съвет. Това стана с гласовете на депутатите от ГЕРБ и „Обединени патриоти“, от БСП и ДПС
гласуваха „въздържал се“, посочи БНР.
При обсъжданията обаче бяха поставени редица въпроси.
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 неправителствени организации 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 хиляди жени, които ще се пенсионират тази есен, както и за повече от 3 милиона, осигурени в частните
фондове.
Промените ще бъдат разгледани на първо четене в пленарната зала на парламента в петък.
√ Продължението на третия лъч на метрото в София ще струва 530 млн. лева
"Метрополитен" обяви обществената поръчка за участък с 6 метростанции, свързващи ул. "ШИпка" с болница "Св.
Анна".
Обявиха обществената поръчка за строителство на продължението на третата метролиния в София от ул. "Шипка" през
район "Слатина", зала "Арена Армеец" до болница "Св. Анна" (бившата Окръжна болница), съобщи Dnes.bg, позовавайки
се на "24 часа". Прогнозната стойност на новия участък е 530 млн. лева.
Според документацията общата дължина на участъка, включително метростанциите, е 5,6 километра. По проект се
предвижда изграждането на 6 подземни метростанции, като на последната, която ще е на кръстовището на бул.
"Цариградско шосе" с ул. "Йерусалим" се предвижда да има подземен двуетажен паркинг.
Разклонението на третата линия отново ще се изгражда с тунелно-пробивна машина и по нов австрийски тунелен метод.
Пероните на всички 6 нови станции ще са с преградни остъклени стени, отварящи се синхронно с вратите на пристигащите
влакове. Обществената поръчка, обявена от общинската фирма "Метрополитен", е разделена на пет обособени позиции.
Срокът за подаване на оферти е 14 април.
Първата станция ще е разположена на кръстовището на улицата "Гео Милев" и "Черковна". Следващата ще е на
кръстовището на улиците "Гео Милев" и "Н. Коперник", после метрото ще спира при кръстовището на ул. "Гео Милев" и
ул. "Слатинска".
Оттам следва метростанция на кръстовището на булевардите "Асен Йорданов" и "Шипченски проход". Петата станция се
планира да е при зала "Арена Армеец", а последната - от източната страна на съществуващия пешеходен подлез под бул.
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"Цариградско шосе". Там ще се изгради и паркинг с общо 230 паркоместа, 28 от които ще са за хора в неравностойно
положение.
Шестте нови метростанции трябва да бъдат изградени за срок от 4 г.
√ ЕК: Не наливайте само пари, създайте условия за наука
Държавата трябва да насърчи "комерсиализацията" на работата на научните институти и връзката им с
индустрията, посочват от Брюксел
Държавата трябва да оптимизира участието си в сектора на науката, пише в препоръка на Европейската комисия към
българските власти. Ролята на правителството не е просто да осигурява финансиране, а да създаде условия за
осъществяване на проучване и разработване на иновации, посочват от Брюксел във връзка с 14-те новосъздадени
научноизследователски и иновационни центъра в страната.
Тяхното създаване е финансирано от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" със 160 млн. евро. Голяма част от
тях са в областта на приложните научни изследвания с потенциал за внедряване в промишлеността.
Публикуваните препоръки имат за цел да подобрят финансовата устойчивост на тези центрове, както и за изграждане на
капацитет за трансфер на знания и засилване на сътрудничеството между изследователите и индустрията.
От ЕК посочват в своите препоръки, че създаването на условия за извършване на научна дейност е от ключово значение за
реализиране на потенциала на страната по отношение на иновациите, както и за успеха на тези 14 центъра.
Българското правителство в момента е в процес на изграждане на държавна агенция, която да се ангажира с проучванията
и иновациите, която ще бъде под прякото управление на Министерския съвет. Препоръката на Брюксел е тази агенция да
провежда централизирана и добре координирана политика за изграждане на капацитет и подобряване на
сътрудничеството между науката и индустрията.
От ЕК посочват още, че държавата трябва да насърчи "комерсиализацията" на работата на научните институти и връзката
им с индустрията.
Като цяло няма ограничения в законодателната рамка, в която оперират научните институти, за трансфер на знания - всичко
зависи от мотивацията, компетентността, ангажиментите и бюджетите на научните организации. Но добре организиран
национален механизъм ще бъде от полза за подобряването на координацията и изграждането на капацитети.
От ЕК препоръчват още по-устойчиви структури за управление на 14-те научни центъра. В момента повечето от тях създават
отделни юридически лица за управление, което да им донесе и известна автономност в действията.
За да бъде управлението устойчиво обаче насоката към повечето центрове е включването на фондации, асоциации и
организации с нестопанска цел в зависимост от ситуацията, целите и нуждите на отделните институти. Това е особено
важно след изтичането на периода на финансиране от ЕС през 2023 година.
√ Държавата подготвя символична подкрепа на трудовия пазар през бюджета
Средствата за заетост и обучения са с 10 млн. лева повече спрямо всяка друга предходна година
През тази година, в която се очакват сериозни сривове на заетостта и заплаха за работните места у нас в резултат на
блокадите заради пандемията, държавата се готви да финансира заетост и обучения в подкрепа на трудовия пазар с едва
10 млн. лева повече спрямо всяка друга предходна година.
Националният план за действие по заетостта, одобрен от социалните партньори, през тази година предвижда 83 млн. лева
от държавния бюджет за активни политики на пазара на труда. Обичайно в последните десет години по националния план
се заделят по 73 млн. лева годишно.
Предстои планът да бъде одобрен от Министерския съвет, съобщава БНР.
Очакванията са през 2021 г., при липса на рязко влошаване на стопанската конюнктура, да се осигури заетост със средства
от държавния бюджет на 14 495 безработни и обучение на 11 599 души.
В плана е заложено увеличение на възнагражденията на включените в различните програми и обучения безработни.
Във връзка с увеличението на минималната работна заплата от началото на тази година се повишава и размерът на
субсидираното трудово възнаграждение на включените в програми безработни лица - 650 лв. при пълен работен ден.
Националният план за действие по заетостта предвижда увеличение на възнаграждението и на включените в програмата
„Старт на кариерата“ младежи - от 700 на 800 лева, на младежките медиатори от общините - от 730 на 830 лева, на
ромските медиатори със средно образование - от 650 на 750 лева, а на тези с висше образование - от 700 до 800 лева по
програма „Активиране на неактивни лица“. Увеличават се и средствата за наставник от 180 на 200 лева.
За насърчаване на териториалната мобилност на безработните се увеличават парите за транспортни разходи за
представяне пред работодател - те са до 20% от трудовото възнаграждение за субсидирана заетост и се увеличават от 122
на 130 лева.
√ Потребителите, екологичният и цифровият преход
Гост статия от Дидие Рейндерс, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието
Европа е постигнала много в сферата на защитата на потребителите. През 1972 г. европейските министри приеха пет
основни права за потребителите. През 1997 г. на всеки потребител беше предоставено правото да връща стоките, закупени
онлайн. През 1999 г. потребителите получиха правото на безплатна двегодишна гаранция в случай на дефектна стока,
независимо дали тази стока е била закупена онлайн, в магазин или по пощата. През 2020 г. нова директива дава
възможност на потребителите да се обединят и да предприемат колективно действие в ЕС при транснационални случаи
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на измама, като например „Дизелгейт“. Благодарение на действията, предприемани в крак с развитията, европейските
потребители са в безопасност и днес разполагат с едни от най-силните права в света.
2020 г. беше изключителна, но Европейската комисия не допусна изключения по отношение на тази защита. Нарастването
на онлайн търговията през 2020 г., което според изчисленията е по-голямо от последните пет години, взети заедно, доведе
до драстично увеличаване на фалшивите реклами, фалшивите стоки и фалшивите отзиви за стоки. В отговор на това
Европейската комисия координира действията на ЕС и основните онлайн платформи за премахването на
милиони предложения за продукти.
За пореден път ЕС доказа, че може да окаже подкрепа на потребителите, когато нещо се обърка. Грижата за потребителите
обаче се изразява и в това те да разполагат с необходимите инструменти, за да могат да направят правилния избор. Този
месец милиони ще сърфират в световната мрежа в търсене на по-изгодна стока, но 42 % от населението на ЕС нямат
основни цифрови умения. Потребителите трябва да бъдат бдителни и наясно с рисковете. Невинаги може да се вярва на
онлайн отзивите и често „най-добрата сделка“ се оказва прекалено добра, за да бъде истинска.
Всяка стока, която купуваме, е избор, който правим и върху който влияят предимно цената, понякога удобството, а
понастоящем и все повече устойчивостта. Нормално е да се запитаме какви ще бъдат последиците, ако купуваме всичко
онлайн — могат ли малките търговци на дребно да се конкурират лоялно с големите платформи? Трябва ли да направим
поръчката онлайн и да я вземем на място или да поискаме доставка до вратата? При прехода към по-здравословно и
неутрално по отношение на климата бъдеще, в което ресурсите се използват ефикасно, устойчивостта е правилният избор,
но пътят е осеян с препятствия.
Потребителите могат да направят правилния избор единствено ако има достатъчно информация. Колко дълго е пътувала
стоката до мен? Какъв е отпечатъкът върху околната среда? Много потребители искат също да са запознати с жизнения
цикъл на продукта. Някои дори са по-склонни да платят повече, ако продуктът е устойчив. Какво се случва, когато има
достатъчно информация, но тя не е достоверна и потребителите не могат да кажат кои продукти са наистина екологични?
Много хора се тревожат за това. Сред начините за оказване на помощ на потребителите да направят своя избор е да се
изиска от производителите и търговците да предоставят повече информация. Друг начин е да се забрани заблуждаващата
информация за екологосъобразност.
Освен това потребителите могат да направят правилния избор единствено ако на пазара има устойчиви продукти. В една
здравословна кръгова икономика, която е неутрална по отношение на климата и в която ресурсите се използват ефикасно,
продуктите трябва да се произвеждат с оглед на трайното им използване, а не на тяхното счупване. Производителите
следва да бъдат задължени да произвеждат резервни части, които се сменят лесно, като същевременно гарантират, че
продуктът продължава да отговаря на стандартите на ЕС за безопасност. Ако прахосмукачката се счупи или мобилният
телефон реагира по-бавно заради нова технология, първият избор следва да бъде ремонт, а не замяна, и това не би
трябвало да бъде по-скъпо.
Новите цифрови технологии също могат да помогнат при избора с оглед на устойчивостта, например усъвършенствани
онлайн инструменти за съпоставяне или приложения за следене на потреблението на енергия. И в тези случаи обаче има
рискове, които трябва да бъдат взети предвид. Да вземем за пример интелигентните измервателни уреди, които могат да
помогнат на едно домакинство да контролира потреблението на енергията. Много малко от тях разполагат с лесен за
използване интерфейс. Освен това за интелигентните решения, насочени към повишаване на енергийната ефективност в
дългосрочен план, могат да бъдат необходими по-високи първоначални разходи и да се наложи потребителят да вземе
кредит. Необходимо е да се гарантира, че при наличието на кредит цялата информация се предоставя офлайн и онлайн,
както и че се предлагат консултации по въпроси, свързани със задлъжнялостта.
Устойчивият преход следва да бъде точно това — устойчив както за околната среда, така и за самия човек. Именно с тази
идея Европейската комисия прие наскоро нова Програма за потребителите, чрез която да подкрепи гражданите при
осъществяването на екологичния и цифровия преход. Целта е не просто да се защитят потребителите, а да им се
предоставят повече възможности за бъдещето. Потребителите биха могли да се оставят на течението, знаейки, че
създателите на политики ще продължат да ги защитават. Но те могат и да стимулират промяната, а създателите на
политики следва да им осигурят инструментите, с които да го направят.
В. Труд
√ Димитър Радев: Приемането на еврото ще допринесе за благосъстоянието в България
Управителят на Българската народна банка г-н Димитър Радев участва в дискусия в рамките на годишния форум на
Euromoney за Централна и Източна Европа. Заедно с други ръководители от централни банки от региона бяха обсъдени
различните подходи за присъединяване към еврозоната с фокус върху участието във валутния механизъм (ERM II) и
подготовката за приемане на единната валута, съобщават от БНБ.
Г-н Димитър Радев представи предисторията и стратегическата мотивация на България за включването на българския лев
в ERM II като ключова стъпка по пътя към еврото. Успешното функциониране на паричния режим на България, основан
върху валутния борд с фиксирания курс към еврото като резервна валута, предопределя логичността на процеса на замяна
на лева с евро. Анализите ни ясно показват, че приемането на еврото в България ще представлява един гладък процес,
заяви г-н Радев.
По думите на управителя на БНБ, приемането на еврото ще ускори реалната конвергенция на българската икономика и ще
има ключов принос за растежа и благосъстоянието в страната. Дори самият процес на подготовка за еврото дисциплинира
и стимулира добрите политики, които са необходими за постигане на висока степен на приближаване на икономиката на
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страната към еврозоната още преди присъединяването към нея. Заедно с това, подчерта г-н Радев, еврото не гарантира
само по себе си устойчива конвергенция. Поради това България следва да продължи с благоразумните
макроикономически политики, които да бъдат провеждани от целенасочени и ефективни институции.
В хода на дискусията г-н Димитър Радев засегна и въпроси, свързани с членството на България в Банковия съюз,
осъществено едновременно с включването в ERM II. Управителят разказа за успешното установяване на тясното
сътрудничество на Българската народна банка с Европейската централна банка. България участва в Банковия съюз
пълноправно със страните от еврозоната. Така практически сме се присъединили към институция на еврозоната още преди
въвеждането на еврото. Не на последно място, сподели г-н Радев, още първите месеци на участието в Банковия съюз ни
донесоха конкретни ползи, например свързани с надзорния капацитет и разширяване на достъпа до информация.
√ Сачева: Над 53 000 души в риск ще бъдат подкрепени по новата мярка "Патронажна грижа +"
Благодарение на новата мярка „Патронажна грижа +“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще
можем да подкрепим над 53 000 хора в риск в условия на пандемия. В предишните компоненти бяха подпомогнати над
35 000 души, което беше повече от очакваното, но сега предвиждаме да се обхванат повече. Това каза министърът на труда
и социалната политика Деница Сачева по време на откриването на информационен ден със Сдружението на общините, на
който бяха представени условията за кандидатстване по мярката и детайли за начина на изпълнението й до момента,
съобщиха от пресслужбата на социалното министерство.
Министър Сачева обясни, че новата операция е съобразена с обратната връзка, която е получена от общините и затова има
разширяване на обхвата и улесняване на кандидатстването. „Вече има възможност за адаптиране на социалните услуги,
делегирани от държавата дейности, с цел превенция от заразяване с коронавирус. Общините ще могат да включат в
проектите си дейности, свързани с дезинфекция на сградите, в които се предлагат услугите, тестване на персонала и
потребителите, преграждане на помещения с цел изолиране на заразени потребители, допълнителни възнаграждения за
персонала за извънреден труд и др.“, допълни тя.
С мярката се дава възможност за предоставяне на почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора
над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина заради COVID-19. Те могат
да разчитат на екипите на „Патронажна грижа +“ за доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост,
закупени със собствени средства, както и за съдействие за неотложни административни услуги.
Всички общини в страната могат да кандидатстват по операция „Патронажна грижа +“ до 31 май 2021 г. Бюджетът на
процедурата е 85 млн. лв., а проектите ще се изпълняват до 30 юни 2023 г. За всяка община има определен прогнозен
максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, който е съобразен с прогнозния брой нуждаещи се, които имат
нужда от услугите, и социалните услуги в съответната община.
√ Теменужка Петкова: Електроенергийната система на страната е стабилна
Всички язовири, стопанисвани от НЕК и съоръжения работят в пълна изправност. Това каза министърът на енергетиката
Теменукжа Петкова по време на изслушването си в пленарна зала за влошената метеорологична обстановка.
"НЕК стопанисва и управлява едни от най-големите комплексни, значими язовири на територията на страната. НЕК
притежва 31 водноелектрически централи, 28 водноелектрически и три помпеноакумулиращи водноелектрически
централи. Също така стопанисва 33 язовира заедно с 46 язовирни стени със съоръженията към тях. Общият завирен обем
на язовирите е 3.5 млрд. кубични метра", заяви министър Теменужка Петкова.
По думите й при реализирането на екстремно големи водни количества са предприети мерки за контролирано изпускане.
"Сега ще ви представя накратко информация за четирите големи каскади, засегнати от интензивните валежи. Каскада
"Баташки водносилов път, към 8.00 ч. на 1 януари 2021 г. в язовир "Голям Беклик" и "Широка поляна" са запълнени 72.5 %.
От началото на месеца са постъпили 17.4 млн. куб. метра вода, като последната седмица 13 млн. кубика вода, а
запълването е достигнало 87.98 %. Въведен е от 0.00 ч. на 13 януари 24-часов режим на работа на ВЕЦ - Батак с цел
максимално отработване на постъпващия приток", каза още министърът.
Тя уточни, че на 1 януари в 8.00 ч. язовир "Батак" е пълен на 65.5 %, а към 8.00 ч. на 13 януари е запълнен на 68.9 %.
"Има достатъчно свободен обем. Няма опасност от преливане. Каскадата "Доспат - Въча" към 8.00 на 1 януари завиреният
обем е 79.6 %, а постъпилият приток от началото на месеца е 40 млн. кубични метра вода - а към 8. ч. на 13 януари
процентът на запълване е 88.1. Свободният обем е достатъчен. Няма опасност от преливане", каза още Теменужка Петкова.
Министърът запозна депутатите и с каскада "Арда", както и с каскада "Белмекен- Сестримо" и уточни.
"Оранжев код за опасни валежи за голяма част от водосборите", каза Петкова.
При 4 електропровода са констатирани аварии, при 3 са отстранени, работи се при един в Чипровци. 9 екипа работят и на
Петрохан, стана ясно от думите й.
"Към 13 януари 40 населени места бяха без ток, понастоящем те са 26 - във високопланински територии. В рамките на
днешния ден авариите трябва да бъдат отстранени", увери министърът.
По нейните думи електроенергийната система на страната е стабилна.
Банкеръ
√ Депутатите ще обсъждат промени в Кодекса за социално осигуряване
Редовното пленарно заседание на Народното събрание ще започне в 9 часа. Остава и уговорката да се съберат 121
депутати. В програмата е първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално
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осигуряване (Вносител: Министерски съвет, 5.1.2021 г.) – точка първа за петък, 15 януари. Предвиден е и редовният
парламентарен контрол – след приключване на законодателната част от заседанието в петък.
Четирима министри ще отговарят на въпроси на народните представители.
Към Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, има най-много въпроси - пет. Тя ще отговори
на питания относно:
- състоянието на пътната мрежа в община Смолян.
- готовността на държавата за снегопочистването на републиканската пътна мрежа в област Благоевград.
- осигуряване на питейна вода и вода за битови нужди на жителите на селата Градежница и Глогово, община Тетевен,
област Ловеч.
- стопанисване, поддържане, експлоатация и отстраняване на теч от водопровод в землището на с. Велчево, община
Априлци, област Ловеч.
- разпореждането с поземлен имот с идентификатор 65766.702.4482 по кадастралната карта и кадастрални регистри на
землище гр. Свищов, с площ 11 974 кв.м. и сгради, представляващ застроен парцел XXXVII с площ 11 200 кв.м., кв. 66 и пет
броя сгради с обща застроена площ 1 204 кв.м. по предишен регулационен план, съгласно Акт за публична държавна
собственост № 753/05.11.2000 г.
- поземлен имот с идентификатор 65766.702.4482 (шест пет седем шест шест точка седем нула две точка четири четири
осем две), по кадастралната карта и кадастрални регистри на землище гр. Свищов, с площ 11 974 кв.м. (единадесет хиляди
деветстотин седемдесет и четири квадратни метра) и сгради, представляващи застроен парцел XXXVII (тридесет и седем),
с площ 11 200 кв.м. (единадесет хиляди и двеста квадратни метра), кв. 66 (шестдесет и шест) и пет броя сгради, с обща
застроена площ 1 204 кв.м. (хиляда двеста и четири квадратни метра), по предишен регулационен план, съгласно Акт за
публична държавна собственост № 753/05.11.2000 г.
Въпросът към Десислава Ахладова, министър на правосъдието, е относно политиката на правителството в областта на
съдебната реформа и изпълнението на препоръките, съдържащи се в Доклада на Европейската комисия за върховенството
на закона в България.
Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, ще отговори на въпрос относно управлението на качеството на
образование.
Към Боил Банов, министър на културата, има въпрос относно Художествената галерия "Борис Денев" - Велико Търново.
Емил Димитров, министър на околната среда и водите, ще отговори на два въпроса относно:
- изпълнението на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020", и
- наказателните процедури срещу България в областта на околната среда.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на 5 въпроса от народните представители Мария Цветкова;
Красимир Янков и Николай Иванов; Георги Михайлов (2 въпроса); и Лало Кирилов; и на 1 въпрос с писмен отговор от
народните представители Кристиан Вигенин, Николай Пеневи и Георги Йорданов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 1 въпрос от народния представител Лало
Кирилов.
Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- едно питане от народния представител Дора Янкова към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов;
- един въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към заместник министър-председателя по икономическата и
демографската политика и министър на туризма Марияна Николова;
- един въпрос от народните представители Кристина Сидорова и Виолета Желева към министъра на здравеопазването
Костадин Ангелов;
- един въпрос от народния представител Жельо Бойчев към министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията Росен Желязков.
√ Изплащането на втората пенсия е на финалната права
След оживени спорове депутатите от парламентарната социална комисия одобриха внесения от Министерския съвет
проект за промени в Кодекса за социално осигуряване, които уреждат така наречената фаза на изплащане на пенсиите от
допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
Това стана в сряда, 13 януари, с гласовете на народните представители от ГЕРБ и „Обединени патриоти“. Депутатите от БСП
и ДПС се въздържаха. Проектът влиза на първо четене в пленарната зала в петък, 15 януари.
От името на вносителя заместник-социалният министър Лазар Лазаров подчерта пред депутатите от комисията, че
внесеният законопроект е плод на продължила повече от две години експертна работа и е консенсусен. „Той е основа за
продължаване на процеса на изплащане на пенсиите от универсалните пенсионни фондове“.
Светлана Ангелова от ГЕРБ каза, че проектът е дългоочакван. „Тези текстове дават едно пълно и непротиворечиво и
детайлно урегулиране на фазата на изплащане“, каза още тя.
Основната критика на депутатите от БСП бе, че проектът е закъснял. „Това последното правителство, извинявайте за израза,
четири години се мота и проспива това уреждане на втората фаза за изплащане на пенсиите от втория стълб“, Георги
Гьоков.
Даниела Петкова от Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване подчерта на заседанието на
комисията: „Нашите клиенти наистина са нетърпеливи да бъде приет този закон, а това са 3 милиона и 800 хиляди човека“.
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Всички родени след 31 декември 1959 г. задължително се осигуряват в Универсален пенсионен фонд - т.нар. втори стълб.
Първите масови плащания по тези фондове предстоят през есента на тази година за близо 17 000 жени.
При обсъждането на промените в Националния съвет за тристранно сътрудничество от бизнеса и от синдикатите, отчетоха,
че проектът има редица достойнства, които са свързани с предвидените гаранции за брутните вноски на хората,
специалния фонд, който дружествата ще създават за тази гаранция, както и с осъвременяването, което се предвижда да
се прави.
Проектът регламентира видовете пенсионни продукти, които ще се изплащат от универсалните пенсионни фондове
според натрупаните средства в индивидуалната партида на всеки осигурен - допълнителна пожизнена пенсия, еднократно
или разсрочено изплащане. Предвижда се пожизнената пенсия да не е по-малко от 15 на сто от минималната пенсия за
стаж и възраст от ДОО.
Предлага се и промяна на срока, в който хората могат да правят промяна в избора на осигуряване и тези, които навършват
възрастта за пенсиониране от 2022 до 2025 г. да могат да упражнят правото на избор до една година преди тази възраст.
Този период се увеличава плавно до 2038 г., когато изборът на осигуряване ще може да се променя не по-късно от пет
години преди навършването на възрастта за пенсиониране.
√ "Ще размазват физиономии" с регулатори на стероиди
С наближаването на края на мандата сегашната власт започна съвсем директно да поощрява някои ключови, но и доказали
предаността си държавни регулатори. Независимо от това дали става дума за разширяване на правомощията им или за
повишаване на материалните стимули за персонала им .
На очи веднага се набиват агенции, които са под прекия контрол на министъра на финансите. Например финансовото
ведомство подготви законопроект, с който чувствително ще се увеличат правомощията на Агенцията за държавна
финансова инспекция (АДФИ). Идеята е
АДФИ да получи мандат
да прави проверки не само на обществените поръчки, но и на всички бюджетни организации, както и в държавните и
общински предприятия. Мотивът за това е леко странен, а афишираната цел е: да бъде намален рискът от безконтролно
харчене на пари. Казваме странен, защото е нещо като обществена тайна, че Министерският съвет е една от институциите,
които изразходват средства най-безконтролно, като от години харчат милиарди извън санкцията на парламента - с
постановления.
Още по-любопитното е, че инспекции ще се правят дори ако първоначално няма данни за нарушения. Това е доста
интересен подход, особено ако вземем предвид случаите, когато за АДФИ се е говорило публично.
Един такъв пример е изтеклият преди време запис с глас, силно наподобяващ този на премиера Бойко Борисов. Във
въпросния запис се чува следното: "Иначе раздуйте това, че вкарах АДФИ-то, не КФН по "Еврохолд" на тоя да му
размажа физиономията, че не се съобразява с мене".
Очаквано прокуратурата не откри данни за престъпление в този запис и не установи дали това е гласа на Борисов. Но пък
е добре да се знае какво е отношението към държавните институции на "човека с глас, силно наподобяващ този на
министър-председателя".
Другата "силна изява" на АДФИ бе работата й по случая Божков - инспекцията там скоростно потвърди версията за
неизплатени хазартни такси към държавата в размер на 700 млн. лв., което е основата на голяма част от обвиненията срещу
укриващия се в Дубай бизнесмен, а и повод за закриването на бившата Комисия по хазарта, станала впоследствие агенция
под шапката на изпълнителната власт и НАП.
Споменавайки НАП и КФН, стигаме и до чисто материалните стимули за финансовите регулатори. Само преди ден стана
ясно, че правителството отново е увеличило заплатата на председателя на приходната агенция Галя Димитрова, която вече
достига над 6000 месечно. Неотдавна "оправиха нещата" и със
заплатите в Комисията за финансов надзор.
С поправки между двете четения преди гласуването на Бюджет 2021, ГЕРБ записа трансфери в размер на 1.3 млн. лв. от
хазната към бюджета на КФН, които да послужат за възнаграждения и стимулиране на служителите. Бе отбелязано
специално, че става дума за възнагражденията на служителите, а не на ръководството, при все че през 2017 г. моделът, по
който Комисията за финансов надзор се финансира бе променен. Тогава бе решено КФН да попълва бюджета си от такси
от поднадзорните й лица - застрахователни дружества, пенсионни фондове, инвестиционни посредници. Като по този
начин част от събираните от нея такси скочиха 2-3 пъти.
Когато говорим за допълнително овластяване, няма как да минем без най-дръзките предложения - тези за
правомощията на Комисията за защита на конкуренцията.
Според последните идеи за промени в закона, ръководството на КЗК може да получи възможност за 14-годишен
мандат. Измененията предвиждат мандатът на комисията да стане седемгодишен, вместо сегашните пет години. Но и да
се даде възможност, каквато в момента няма, за преизбиране на състава за още седем години. Теоретично това означава,
че сегашното ръководство начело с Юлия Ненкова може да се задържи начело на антимонополната комисия до 2028
година. Ако пък не се стигне до приемането на тези промени, мандатът на сегашната комисия ще изтече през юни 2021
година.
Отделно законопроектът ще увеличи и правомощията на КЗК. Например инструментариумът на антимонополистите ще
бъде допълнен с правото за извършване на проверки на място в частни помещения, ако има основателно подозрение, че
в тях се съхраняват служебни документи и комисията е получила съдебно разрешение за извършване на проверката. Като
пример се дават домове на директори, управители и други членове на персонала на дружества.
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Не бива да забравяне, че реверансът към антимонополистите идва в твърде важен момент. Сега на "масата" на КЗК стоят
две доста интересни сделки. Бизнесменът и депутат Делян Пеевски опитва да продаде вестниците си на United Group собственик на БТК и кандидат-купувач на "Нова броудкастинг груп", която към момента е под контрола на братята Кирил
и Георги Домусчиеви. И двете сделки чакат одобрение именно от Комисията за защита на конкуренцията.
√ Взаимни фондове печелят от имоти
Недвижимите имоти, с изключение на офисите и хотелите, сравнително леко преминаха дотук през коронавирусната
пандемия. А към някои, като складовите площи, бе проявен изключително висок интерес. Голям стимул за тях беше пък
бързото развитие на електронната търговия, която изискваше помещения за съхранение на продуктите заради растящия
брой клиенти.
Ако погледнем към сектора на недвижимите имоти от по-друг ъгъл, казаното се потвърждава. Например, индексът BG REIT,
който следи борсовата търговия с акции на дружества от този сектор на "Българска фондова борса" АД, расте с 2.95% на
годишна база и в момента неговата стойност е 138.31 пункта. И е на зелена територия през всичките месеци на Ковид
кризата - след 23 март миналата година досега.
Седем са компаниите, които участват в базата за неговото изчисляване, като те имат инвестиции във всички сегменти от
пазара на недвижими имоти - те строят, продават или отдават под наем такива активи. Пет от тези дружества също са на
зелена територия в последните дванадесет месеца. При едно дружество има спад в котировките, а при друго едно - цената
се запазва без промяна.
Проучване на в. "БАНКЕРЪ" показва, че и договорните фондове с фокус в сектора на недвижимите имоти се представят
добре. Най-доволни от началото на тази година са клиентите на "ОББ Патримониум Земя". Този договорен фонд е
единствен по рода си, насочен към инвестиция предимно в акции на български компании, инвестиращи в земеделска
земя, както и в глобални компании от аграрния сектор и хранително-вкусовата промишленост в световен мащаб. Той е
донесъл на клиентите си печалба от 1.08%, като при това е привлякъл в рамките на една година около пет милиона лева.
"Конкорд Фонд-3 Сектор недвижими имоти" също е оправдал доверието на инвеститорите. Секторният фонд инвестира в
акции на дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ). Към момента той е донесъл печалба от 0.47%, като при
това е увеличил и нетната стойност на активите си с около 11 млн. лева. Те се влагат в акции на дружества със специална
инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, както и в акции на аналогичните международни акционерни
дружества. Портфейлът му включва: бизнес имоти, земеделска земя, жилищни и ваканционни имоти. Той е подходящ за
инвеститори, склонни на по-дългосрочен хоризонт на държане на своите вложения, които желаят да се възползват от
дългосрочните тенденции на пазарите на недвижими имоти.
Анализаторите предвиждат добро бъдеще за сектора на недвижимите имоти. Ваксинацията и евентуалното завръщане на
служителите в офисите в следващите месеци ще подпомогне и този сегмент от пазара.
√ Дистанционната работа повишава риска от бърнаут
Продължителната дистанционна работа засяга все повече различни направления, касаещи физическото и психическото
състояние на служителите. Според доклада Workspace ecosystems of the future, изготвен от консултантската компания
Cushman & Wаkеfield и Center for Real Estate and Urban Analyses, рискът от т.нар бърнаут (професионално прегаряне) расте
в резултат от продължителната работа вкъщи. Служителите посочват, че се чувстват по-изморени и натоварени заради
увеличения брой видео срещи и по-дългия работен ден.
Все повече компании инвестират в допълнителни придобивки, с които служителите да си осигурят оптималната среда за
работа от вкъщи. "В дългосрочен план този тип дейности за стимулиране на продуктивността, корпоративната култура и
чувството за принадлежност от разстояние ще са от съществено значение за бизнесите. А разходите за човешкия капитал
ще растат пропорционално на времето, в което служителите са извън офиса“, коментира Михаела Лашова, управляващ
партньор на Cushman & Wakefield Forton.
В световен план работният ден се удължава с 8.2% или 48.5 допълнителни минути, сочат изчисленията в доклада. Това,
заедно с потребността от социални контакти и поддържане на отношенията с колегите и компанията, е причина все повече
служители да искат да се върнат в офиса. Според експертите хибридният модел (възможност за работа от офиса, дома или
друга локация) ще повиши ефективността и удовлетвореността, като им осигурява гъвкавост и свободата да избират. Но
малцина са тези, които изявяват желание да работят изцяло дистанционно.
Безспорно е, че целта на офиса се променя. "Изминалата година доказа, че макар оперативната работа и видео срещите
да са възможни отвсякъде, работното пространство не може да бъде заместено, когато става въпрос за проява на
креативност, изграждане на екипи и междуличностни отношения, приобщаване на нови хора. А за успеха на компаниите
именно тези дейности са ключови“, допълва Йордан Кръстев, мениджър „Офис площи“ в Cushman & Wakefield Forton.
Според доклада явлениeто FOMO (Fear of Missing Out), което описва страха от пропускането на нещо интересно и създава
усещане за неудовлетвореност, започва да се появява сред част от работещите от вкъщи. Особено видимо е в компаниите,
където някои служители вече са се върнали в офиса. Напрежението се подсилва допълнително и от трудното балансиране
между работа и домашни задължения.
Според авторите на доклада очакванията са със създаването на ваксината хората да започнат да се чувстват в безопасност
на работното си място и това да улесни процеса по поетапното им връщане. Към октомври 2020 г. това вече е факт в Китай
и Корея. Бизнесът там обитава офисите на нивата отпреди пандемията, а прогнозите са това да се случаи и на другите
пазари след постепенното овладяване на разпространението на вируса.
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В България проучване на Cushman & Wakefield Forton от същия период показа, че под 30% от служителите работят от офиса.
Според анкетата, проведена сред наематели с над 42 000 служители в София, 15% от запитаните планират да върнат
служителите си в офиса през пролетта на 2021 г., а 84% нямат планове кога ще стане това. Прогнозите са ваксините да
спомогнат за по-бързото връщане на работните процеси в нормално русло.
√ Позабравената рефлация се връща в дневния ред
Инфлацията отсъства в живота на по-голямата част от хората на планетата през последното десетилетие, но
пък т. нар. рефлационна търговия се превърна в хит през последните седмици - след като политическите,
икономическите и здравните тенденции поеха в една посока.
Все повече водещи западни икономисти и анализатори прогнозират, че 2021-а ще се отличава като е годината на този вид
сделки. Което повдига резонният въпрос какво точно представлява рефлационната търговия и кой губи или печели от нея.
Рефлацията е термин, който, поне досега не се е явявал в българското битие. Просто защото нямаше услвия за това.
Казано най - просто (или опростено) рефлацията е по-добрата разновидност на инфлацията. Но всъщност това
зависи от гледната точка.
Рефлацията е фискална или монетарна политика (или и двете), предназначена да увеличи брутния вътрешен продукт, да
стимулира потреблението и да ограничи негативните ефекти от дефлацията, които обикновено възникват след период на
икономическа несигурност или рецесия. До това се стига чрез увеличение на харчовете от държавната хазна или
при данъчни редукции, и/или чрез повишаване на паричното предлагане и намаление на лихвените проценти, които
трябва да върнат стопанството (и по-специално ценовите равнища) на предишния им дългосрочен тренд след срив на
бизнес цикъла. Терминът се използва също и за да опише първата фаза на икономическото възстановяване след период
на спад.
Рефлацията цели да спре дефлацията, която се изразява във всеобщ спад на цените на стоките и услугите, възникващ
когато инфлацията падне под нулата. Това е дългосрочен преход, в повечето случаи придружен от продължително
ускоряване на икономическия просперитет, целящ да се редуцира излишния капацитет на пазара на труда.
Задачата на рефлационните мерки (пак казано в резюме) е да повиши търсенето на стоки като предостави повече
пари на индивидите и на компаниите, и мотивация да ги харчат по-охотно.
Рефлационната политика се прилага от правителствата в Америка още от началото на ХVІІ век като начин за рестартиране
на неуспели бизнес експанзии. Ярък пример за рефлация е политиката, водена от Федералния резерв по време на
Великата депресия, когато щатското стопанство се възстановява бавно и под потенциала си дори след като са
използвани рефлационни парични инструменти като по-ниски лихвени проценти и увеличено парично предлагане.
Оттогава насам едва след избора на Доналд Тръмп за президент на САЩ "замириса" на фискална рефлация - след като
той обеща трилиони долари за инвестиции в инфраструктурата и данъчни редукции, които да върнат икономиката на
страната на пълни обороти, да върнат целия й капацитет.
Как се търгува рефлацията?
Рефлационната търговия обикновено включва активи, които се влияят силно от по-бърз икономически растеж и от повисока доходност на дълговите книжа. По правило по-рисковите активи се възползват от тези условия много по-успешно,
за сметка на обикновените облигации или на онези, които не са защитени срещу инфлация.
На фондовите борси най-печеливши са фирмите с малка пазарна капитализация и тези от цикличните сектори като банки
и производители на енергия. В днешно време , заради "дискриминационните" изолации на дружествата от сферата на
услугите, на транспорта и туризма, в отбора на облагодетелстваните ще попаднат и авиолиниите, операторите на круизи и
други компании от туристическия и развлекателния бранш, които ще стартират на пълни обороти след края на
пандемичните ограничения.
За ориентираните към реализиране на доходност инвеститори най-популярни ще са сделките, които залагат на
разширяващия се спред между краткосрочните и дългосрочните облигации. Друг начин да се "отиграе" тренда е чрез
залози на инфлационните очаквания.
Според мнозинството пазарни анализатори особено печеливши ще са активите и валутите на развиващите се пазари, които
носят по-висок риск, респ. по-висока възвръщаемост на вложенията. На почит ще са и паричните единици на онези развити
стопанства, които зависят от търговията на борсови стоки и суровини, или примерно на австралийският и новозеландският
долар, на норвежката крона. От нишата на активите с авторитет на спасителни убежища най-висок шанс за успех имат
японската йена и швейцарският франк - заради положителния баланс на текущите им сметки и на бюджетите.
Кога рефлационната търговия има успех?
Това обикновено се случва, когато икономиките излизат от рецесия. Например през 2009-а, когато растежът започна да се
възражда след кризата, своят момент под слънцето получиха фирмите с малка пазарна капитализация и акциите на
подценените дружества. Но оттогава рефлационните сделки загубиха тяга, защото равнищата на инфлация и на растеж
останаха упорито ниски. Днес обаче двигателите изглеждат доста по-надеждни, благодарение на новия политически
пейзаж отвъд Атлантика и разпространението на ваксините срещу COVID-19 и на програмите за приложението им, което
вдъхва надежди за скок на индивидуалното потребление след отстъплението на вируса.
От политическа гледна точка победата на Джо Байдън и постигнатите мнозинства на Демократическата партия в двете
камари на американския конгрес означават много по-лесно прокарване на планове за по-щедри стимули - някои
наблюдатели очакват те да достигнат 1 трлн. щ. долара, от които 600 хил. долара - директна помощ за домакинствата.
Зелена светлина ще получат и инфраструктурните проекти на Байдън, както и намеренията му да тласне напред средната
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класа. След вота икономисти на "Голдмън Сакс груп" прогнозираха 6.4% ръст на БВП на САЩ - по-бърз от предишните им
предвиждания за 5.9 процента.
Къде са капаните на рефлационната търговия в сегашната действителност?
Пазарите вече са отчели в цените си края на пандемията. Първите "лястовички" на новата реалност са налице доходността на десетгодишните американски облигации излезе над 1%, което досега изглеждаше невъзможно, а индексът
на инфлационните очаквания надхвърли два процента. За съжаление ръстът на заразените хора и подновените
бизнескарантини в много държави могат да забавят връщането към нормален живот и да отложат във времето
икономическия подем и ценовия ръст.
БНТ
√ Румен Радев подписа указа за датата на парламентарните избори
Парламентарните избори ще се проведат на 4 април - обяви президентът Румен Радев в извънредно обръщение към
нацията тази вечер.
Държавният глава говори за това с какво тези избори са по-различни и какви са очакванията му към институциите до 4-и
април.
Народните представители за 45-ия парламент ще избираме на 4 април. Президентът Румен Радев взе това решение след
консултации с парламентарни и извънпарламентарни партии, както и с представители на различни организации и
институции, свързани с провеждането на вота.
Според държавния глава преодоляването на дълбоката криза, необходимите реформи и пълноценната европейска
интеграция изискват час по-скоро да имаме легитимен парламент и действено правителство.
"Събитията от отминалата година ясно показаха, че българите желаят промяна, която да се случи максимално
бързо и да върне страната ни в руслото на демокрацията - кауза, която винаги съм подкрепял. Днес подписах указ за
провеждане на парламентарните избори на 4 април. Една седмица след първата възможна дата за избори", заяви
държавният глава.
По думите на президента Радев институциите не са готови за провеждане на избори в условия на пандемия.
"Макар отдавна да бе известно, че тези избори ще се провеждат в условия на пандемия, никоя от отговорните
институции не предприе адекватни законови и организационни мерки за подготовка за избори в тези условия",
допълни президентът.
Подчерта, че отговорните органи трябва да обявят възможно най-рано ясни здравни мерки, които имат решаващо
значение за предизборната кампания, за набирането на членове на избирателни комисии и за избирателната активност.
Настоява държавата да осигури лични предпазни средства както на изборната администрация, така и на всеки гласуващ
българин. Категоричен е, че промените в Изборния кодекс не трябва са само за карантинираните, и изброи необходимите
според него промени.
"Гласуване по пощата на българите в чужбина, които в редица страни ще бъдат в силно затруднение и дори
невъзможност да упражнят конституционното си право на глас. Видеонаблюдение в изборните секции и излъчване
на процеса на преброяване на бюлетините и оформяне на изборните протоколи. Справедлив достъп до медиите от
всички в процеса на предизборната кампания. Премахване на ръчното броене на машинния вот", изброи Радев.
Държавният глава очаква ЦИК да даде възможност на независими експерти да участват в сертифицирането на машините
за гласуване, както и да разгърне широка разяснителна кампания.
√ Диян Стаматов: В България дистанционното обучение върви много добре
В България дистанционното обучение върви много добре в голямата част от училищата.
Това каза директорът на столичното 119-о средно училище "Акад. Михаил Арнаудов" Диян Стаматов, който е и
председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България.
"Не говоря за онези училища, в които има слаба мотивация. Там нещата са коренно различни. В случая тя става дватри пъти по-слаба. Но ако погледнем към училищата, в които има висока мотивация, възможност за много добро
справяне с дистанционното обучение, не бих направил разлика с присъственото обучение като начин на преподаване.
Но не така стоят нещата с комуникацията между учениците, защото тя реално липсва", подчерта Стаматов.
Той посочи, че в момента високата критичност на родителите става по-висока. И призна, че никой не е бил подготвен за
"екстремното преминаване в дистанционен формат“.
Може да се каже, че последните технически проблеми започнаха да заглъхват и едва ли има голям брой ученици, които
да са без лаптоп. Интернетът се оказа, че е много добър в нашата страна, обясни Стаматов.
Той уточни, че олимпиадите по математика и "Знам и мога“ ще бъдат присъствени при спазване на всички необходими
мерки. Другите олимпиади вероятно ще бъдат в дистанционен формат.
С края на първата вълна ваксинирани учители вероятно притеснението на колегите ще бъде далеч по-малко, за да се
върнат в присъствена среда, завърши Диян Стаматов.
√ Днес ще започне разчистването на плаващото сметище край Своге
Отделни махали в четири села в Община Своге вече четвърти ден са без ток.
Най-тежко е положението в селата Осеновлаг и Дружино. Екипите на ЧЕЗ продължават работа, но трудности при
отстраняването на повредите създават последствията от наводненията.
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Бедстващи хора на територията на общината към момента няма. Очаква се електрозахранването в цялата община да бъде
възстановено до днес.
Тогава трябва да започне и разчистването на плаващото сметище, което се образува до ВЕЦ-Своге от високите води на
Искър. От ВЕЦ-а се надяват до три дни съоръженията им да успеят да изчистят огромното количество боклук в реката.
√ Нормализира се обстановката в област Бургас
Нормализира се обстановката в област Бургас, след като две реки там излязоха от коритата си. Възстановено е движението
и по наводнените пътища в района. Жителите на Дебелт започнаха да оглеждат последиците от наводнението, което
остави под вода къщи и улици в селото. Хората ще могат да кандидатстват и по социална програма, за да покрият част от
щетите.
Водата в къщата на Мария Спасова е стигнала до 76 см. Следите от наводнението все още си личат, въпреки че са успели
да отводнят. И днес продължават да разчистват.
Много от домакинската техника на наводнените къщи е изгоряла. Започна и изготвянето на списъци, по които хората да
кандидатстват за социална помощ.
"375 лв. мисля, че беше точната сума, която ми казаха от социално подпомагане. Аз съм раздал декларациите. Токущо даже обсъждахме с хората. Предупредих ги по какъв начин, какво, ако трябва да им съдействам, за да ги изпратим
към социално подпомагане", заяви Ангел Ников, кмет на село Дебелт.
Според жителите на селото обаче тази сума е недостатъчна.
Възстановено е движението по всички пътни участъци в Бургаско, освен пътят между селата Димчево и Присад, който все
още е наводнен.
√ Ясни са одобрените проекти по програма "Култура" 2021 на Столичната община
Творческият съвет към Столична община одобри 134 проекта, които да получат финансиране по програма "Култура"
2021. Всички те трябва да бъдат реализирани през настоящата година.
Финансовата подкрепа е оценявана индивидуално за всеки проект, предложените суми са определяни с цел да се
гарантира неговата реализация. По програмата са кандидатствали рекордните в последните години 550 идейни
предложения.
Организациите, стоящи зад проектите, следва да предоставят в 10-дневен срок допълнителните документи, изискуеми по
правилата на Столична програма "Култура". Информацията за одобрените предложения и предложените в резерва може
да намерите ТУК.
Външните експерти в отделните области на изкуството, които оценяват проектите, отбелязаха, че тази година освен силно
увеличеното количество на подадените кандидатури, се забелязва и високото качество на по-голямата част от тях, както и
това, че повечето отговарят в голяма степен на целите и приоритетите на Столична програма "Култура" 2021.
Организаторите на събития, провокирани от ситуацията, породена от разпространението на COVID-19, задълбочено са
работили върху адаптиране на културни събития към реалностите на живота ни, демонстрирали са изобретателност и
гъвкавост при осигуряване на алтернативни решения за реализиране на идейните си проекти.
Експертите изтъкват, че голяма част от нефинансираните проекти са стойностни, но бюджетните реалности не позволяват
финансиране на по-голям брой.
√ Очаква се тежка обстановка заради снеговалежи. Пътувайте само при необходимост, призоваха МВР и АПИ
Очаква се ситуацията по пътната инфраструктура в страната да стане тежка подари валежите от дъжд и сняг.
Това съобщиха на брифинг пред медиите вътрешният министър Христо Терзийски и председателят на Агенция
"Пътна инфраструктура" Георги Терзийски.
Призоваваме гражданите да предприемат пътувания съобразно необходимостта, а когато се пътува, да са оборудвани за
зимни условия. Колегите от АПИ следят постоянно ситуацуята, каза вътрешният министър Христо Терзийски.
Пътищата от републиканската мрежа се обработват превантивно поради очакваното застудяване и снеговалежи през
нощта, което е предпоставка за хлъзгавост и заледяване.
200 машини в момента са на терен и обработват настилките с химически вещества и инертни материали, тъй като
обстановката се усложнява. На много места вали дъжд и го обръща бързо в сняг. Най-голяма опасност от заледяване има
във високопланинските проходи в Стара планина, Рила и Родопите, обясни Георги Терзийски.
Обстановката се усложнява - на места вали дъжд, като се очаква валежите да преминат в сняг. Единственият затворен
участък за движенуие е проходът Петрохан, допълни той. На Троянския проход има ограничения за преминаване на МСП
над 12 т.
Пътна и Охранителна полиция, както и служителите на пожарната са на линия за помощ при бедствия. Горските стопанства
също помагат на АПИ. Пътноподържащите фирми, служителите на АПИ и МВР са на терен и работят превантивно така, че
да няма затворени пътни участъци.
Днес е направена оценка и предприетите досега действия на ангажираните институции са адекватни след падналите
дъждове. Няма пострадали граждани, заяви министър Терзийски.
Очакваме снеговалежи в Североизточна България, където по традиция стават снегонавявания и почистването е
затруднено. Затова нека се предпиемат пътувания само при необходимост, категоричен е министърът.
Шофьорите трябва да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена с
пътните условия, да спазват дистанция, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата
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техника. Блокирането на движението затруднява работата на пътноподдържащите машини и възпрепятства пътуването на
всички шофьори.
√ Капризите на времето - крие ли изненади януари
Студено време ни очаква през почивните дни, което ще продължи до вторник. Затопляне от югозапад ще има в сряда.
Това прогнозира синоптичката Анастасия Стойчева от НИМХ.
На 17 и 18 януари ще бъде най-студено. В по-голямата част от страната температурите ще бъдат между -5 и 0 градуса.
Количествата на валежите са доста над климатичната норма за януари. В Южна България и Източна България климатичните
норми бяха надхвърлени над 4 пъти, обясни Стойчева.
След 23-24 януари отново очакваме валежи.
Гледайте цяла прогноза до края на януари във видеото.
√ Студът в Испания е нанесъл щети за 70 млн. евро
Испания остава в плен на студената вълна. Бурята Филомена, която стана повод за невиждани от половин век снеговалежи
и отне живота на петима, продължава да нанася щети.
Правителството обмисля да обяви районите на Мадрид и Кастилия-Ла Манча за "катастрофална зона". Непроходими
остават около 500 пътища. Затруднения има и при железопътните превози, но полетите се извършват по разписание.
Заради рекордно ниските температури, които в столицата достигнаха до минус 25 градуса, учениците няма да се върнат в
клас поне до 18 януари. Нанесените до момента щети се оценяват на 70 милиона евро.
√ Екип на Световната здравна организация пристигна в Ухан
Повече от година след началото на пандемията екип на Световната здравна организация пристигна в Ухан - китайския град,
където бяха регистрирани първите случаи на вируса. Целта на здравните експерти да открият как е започнала заразата.
След дълги преговори с властите в Пекин, дълго отлаганата мисия на екипа на Световната здравна организация започна.
Действията на 10-те експерти обаче ще е доста ограничена. Те са поставени под двуседмична карантина в хотела, откъдето
ще работят дистанционно. След това здравните експерти се надяват да открият отговора - как е започнала пандемията.
"Проучването ще ни помогне да се върнем назад във времето, за да идентифицираме райони, географски области и да
определим момента, когато вирусът е преминал в хората", заяви Петер бен Ембарек, председател на екипа на СЗО в
Ухан.
Учените са почти единодушни, че първоизточникът на вируса е прилеп. Неясен обаче остава преносителят, предал заразата
на човек. Според китайските здравни власти заразата вероятно се е появила много по-рано и много вероятно в друга
държава. В китайските медии все повече се говори, че вирусът е внесен със замразена храна.
Петер бен Ембарек допълни, че вероятно ще бъде едно дълго проучване преди напълно да разберем какво точно се е
случило.
Мисията на Световната здравна организация съвпада с първия смъртен случай от COVID-19 в Китай от 8 месеца и със скок
на заразените. Регистрирани са 138 нови случаи. Това е най-високият брой на заразени от март.
√ СЗО: Втората година от пандемията може да се окаже по-тежка
Световната здравна организация с предупреждение за втората година от пандемията. Според Майкъл Райън от СЗО,
годината "може да се окаже дори по-тежка, предвид динамиката на разпространението на коронавируса и някои от
проблемите, на които сме свидетели".
Междувременно, в Евриопа се наблюдава затягане на мерките. От събота Франция въвежда в цялата страна вечерен час
от 18 ч и засилва граничния контрол в опит да спре новите щамове.
По същата причина германският канцлер Меркел планира "мега-затваряне". Великобритания пък се затвори за идващи от
Южна Америка и Португалия.
Вечерен час от 18 ч до 6 ч сутринта за цяла Франция поне за 15 дни е пореден опит на правителството в Париж да
противодейства на заразата. Досега тази мярка действаше само в 25 от общо 101 департамента в страната с население 67
милиона.
Всички пристигащи във Франция от страна извън ЕС трябва да си направят PCR тест преди тръгване и да представят
негативен резултат преди качване на самолет или кораб, обяви премиерът Жан Кастекс.
При пристигането си във Франция тези хора трябва да поемат ангажимент да се самоизолират за 7 дни и след това
да направят втори PCR тест, обясни премиерът.
Властите в Германия ще обсъдят нови мерки на 25 януари. Болниците в 10 от общо 16 германски провинции са
претоварени, като 85% от леглата в спешните отделения са заети от пациенти с коронавирус. Досега ваксина са получили
едва 1%от германското население.
Турция днес започна от здравните работници масово ваксиниране с китайския препарат "Синовак". За няколко часа бяха
ваксинирани над 200 000 души - повече, отколкото във Франция за три седмици. Пред камерите своята първа доза получи
и президентът Ердоган.
Правителството прави всичко по силите си. След първите три милиона дози, надяваме се да пристигна още 25-30
милиона. Количествата от Китай ще достигнат 50 милиона, обясни Ердоган.
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95% от наличните дози ваксини срещу COVID-19 са в 10 страни по света и Европа трябва да прояви повече солидарност,
заяви днес Световната здравна организация. За месец са поставени около 28 милиона дози ваксини в 46 държави, обобщи
директорът на програмата за извънредни ситуации ва СЗО Майкъл Райън.
Мениджър
√ Електронни касови бележки ще заместят хартиените
Електронни касови бележки ще заместят хартиените в определени икономически сектори, стана ясно на поредното
заседание на работната група за внедряване на софтуерна фискализация. Това съобщиха от пресцентъра на НАП.
Промяната се подкрепя от Националната агенция за приходите, като в близките седмици приходната агенция ще обсъди с
бизнеса конкретни текстове за изменение в законодателството.
Паралелно с това продължава съвместната работа по създаването на алтернативен механизъм за отчетност при
електронните магазини. Работна група с представители на работодателските и браншови организации обсъжда
възможностите за т.нар. софтуерна фискализация, модел на която ще бъде представен до края на януари. На днешното
заседание на работната група бяха коментирани в детайли видовете електронни търговци, които ще могат да ползват
новия модел на отчетност, технологичните изисквания и процесите, които да осигурят софтуерната фискализация, както и
правната рамка, която ще е необходима за осъществяване на проекта.
Пълен запис на срещата можете да видите в YouTube канала на НАП.
√ "Топлофикация-София" се цели в 60% по-добър финансов резултат за 2021-ва
Столичният общински съвет прие бизнес плана на "Топлофикация-София" за 2021 г., в който се предвижда дружеството да
успее да постигне с 60% по-добър финансов резултат спрямо 2020 г. Заложено е продължаване на стратегическите цели за
цялостно стабилизиране и оздравяване на компанията. Фокусът е поставен както върху големите инвестиционни проекти,
така и върху подобряването на бизнес процесите и клиентското обслужване. За трета поредна година дружеството ще
намали загубите.
„Топлофикация-София“ предвижда да предоговори дългосрочните задължения и така да осигури възможност за
инвестиции в модернизация на производството, което е ключът към дългосрочното стабилизиране на дружеството.
През 2021 г. ще стартират и проектите за технологичната модернизация и увеличаване на електропроизводството.
Дружеството планира ръст на приходите съответно с 18% на електрическата енергия и с 9% на топлинната енергия основно
в резултат на увеличено производство. „Топлофикация-София“ предвижда да продължи тенденцията да продава 100% от
произведената електроенергия през БНЕБ, като по този начин осигурява предвидимост на бъдещите вземания от
търговията с електроенергия.
В бизнес плана са посочени и основните проекти за периода 2020 - 2024 г. Те включват изграждането на инсталацията за
оползотворяване на RDF, както и на когенерационни модули. Модулите ще осигурят производството на електрическа и
топлинна енергия и ще подобрят техническото и икономическото състояние на дружеството. Ефектът от замяната на
нискоефективни мощности със съвременни ко-генерации ще позволи произвеждане на почти три пъти поголеми
количества електроенергия за период от 4 години и повишаване на приходите от продажбата ѝ с до 2 пъти и половина.
Ще продължи и диверсификацията на доставките на природен газ, като средно 40% от количествата ще се закупуват от
газовата борса по свободно договорени цени, средно с 5% по-ниски от тази на обществения доставчик и при по-изгодни
условия с отложено плащане.
Програмата за рехабилитация на топлопреносната мрежа за тази година предвижда нови 25 км., което е с 3 км. повече от
2020 г., приключване на модернизацията на ТГ 3 в ТЕЦ „София Изток” и преобразуването ѝ от кондензационна в
противоналегателна турбина.
Сред основните приоритети е и надграждането на Мониторинг система за локализиране на пробиви по топлопреносната
мрежа, което ще намали загубите по мрежата и ще подобри качеството на услугата.
√ София ще тегли до 60 млн. евро заем от Европейската инвестиционна банка
София ще изтегли до 60 млн. евро инвестиционен заем от Европейската инвестиционна банка за изграждане на
вътрешните рингове, които ще изведат трафика от центъра, за ремонт на трамвайни линии и за първата част от зеления
ринг. Това решение бе одобрено на първото за годината заседание на Столичния общински съвет, съобщиха от
пресцентъра на Съвета.
Плановете са за срок от 5 години да бъдат изпълнени 10 стратегически обекта, а заемът да се изплати в период от 20
години, като лихвата по него ще е 0, 35%. Преди да бъде подписано споразумението за заема, проектът му ще бъде
разгледан от общинските съветници в комисиите по „Финанси и бюджет“ и „Икономика, собственост и дигитална
трансформация“.
Намаляване на трафика в центъра на града, повишаване на пътната безопасност и подобряване качеството на атмосферния
въздух са основните цели, които ще бъдат постигнати с изпълнението на предвидените обекти. При повечето от тях ще
бъдат реконструирани тежко натоварени пътни трасета и ще бъдат подобрени условията за градския транспорт.
Сред десетте проекта е завършване на булевардите „Тодор Каблешков“ и „Филип Кутев“ - част от третия градски ринг,
който свързва бул. „България“ и бул. „Симеоновско шосе“. Друг булевард, който ще се довърши със средствата от заема, е
„Копенхаген“, като се включва и трамвайно трасе. Това ще облекчи движението по бул. „Ал. Малинов“ и ще осигури нова
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връзка между „Младост“ и бул. „Цариградско шосе“. В списъка е и изграждането на бул. „Източна тангента“, който свързва
„Ботевградско шосе“, „Владимир Вазов“ и Северната скоростна тангента.
Строителството на бул. „Рожен“ пък ще осигури връзка на северните квартали с центъра. Предвижда се и разширение на
бул. „Ломско шосе“ от кръговото кръстовище при едноименната метростанция до околовръстния път. И още –
реконструкция на бул. „Скобелев“ заедно с ремонт на транспортния тунел на НДК, с което ще се отдалечи трамвайното
трасе от близките сгради.
Предвижда се и ремонт на тунела към „Люлин“, както и на пътните платна и трамвайната линия по бул. „Царица Йоанна“.
Ще се обнови и трамвайното трасе по бул. „Стамболийски“, както и пътната настилка. Предвидено е и изграждане на
първата част от зеления ринг на София – от „Слатина“ до Борисовата градина. Той ще заеме трасето на бившата жп линия
при гара „Пионер“, като се планира изграждането на 3,1 км велоалея, пешеходна зона и линеен парк.
Общата стойност на обектите е близо 195 млн. лв. Освен тези 10 е предвиден и списък с пет резервни, тъй като става дума
за рамков заем, който дава възможност в хода на изпълнение да бъдат подменяни обекти. Това означава, че ако
проектната готовност за един обект е по-напреднала от тази за друг, ще може да се заменят.
В резервния списък са включени: реконструкция на бул. „Рожен“ от надлез „Надежда“ до надлеза на жп линията,
изграждане на улиците „Войводина могила“ и „Народен герой“ в „Овча купел“, които ще се ползват като обходен маршрут
при изграждането на околовръстния път, реконструкция на бул. „Джеймс Баучер“ и трамвайната линия по него, Западната
тангента - от бул. „Ломско шосе“ до бул. „Сливница“, и ремонт от бордюр до бордюр на улиците, по които е предвидено
да се изгражда ВиК мрежа в следващите години по Оперативна програма „Околна среда“.
√ Пандемията срина доверието в правителствата
Доверието в правителствата, влиятелните бизнес лидери и медиите по цял свят е силно разклатено, заради усещането в
обществеността, че кризата с COVID-19 не се управлява правилно.
Това показват данните на глобално изследване, извършено от американската компания за маркетинг и връзки с
обществеността Edelman. Компанията провежда годишен анализ на общественото доверие за 21 път.
Изследването, наречено Барометър на доверието (Edelman Trust Barometer), показва, че 57% от хората считат, че
управляващите политици, бизнес лидерите и журналистите разпространяват заблуждаваща или преувеличена
информация. Изследването е проведено между 19 октомври и 18 ноември 2020 г. и в него са взели участие над 33 000
души, като част от тях са били препитани отново след изборите в САЩ.
Анализите показват, че хората, които се осведомяват предимно от социалните мрежи, са по-склонни да се колебаят
относно ваксините срещу COVID-19.
„Агресивният щурм на Капитолията в САЩ миналата седмица и фактът, че само 1/3 от хората са склонни да се ваксинират
ясно показват какви са опасностите от разпространяването на недостоверна информация“, коментира Ричард Еделман,
собственик на компанията. Той цитира данните в изследването, според които 33% от анкетираните биха се ваксинирали
незабавно, а други 31% отговарят, че ще го направят в рамките на следващата една година.
Според Ройтерс по-рано през годината е имало ръст в доверието в управляващите политици, тъй като хората са очаквали
от тях това и което направиха - спасяването на човешките животи да бъде приоритизирано над стабилността на
икономиката. Новото изследване обаче показва, че по-късно през годината хората са се разочаровали от управлението на
кризата и доверието в политиците рязко спада. През май доверието в управляващите е било рекордните 65%, а към края
на годината се е понижило до 53%. Най-голям спад се наблюдава в Южна Корея, Великобритания и Китай.
Подобно е положението и в доверието към медиите. Традиционните медии губят 8 процентни пункта, като в края на 2020
г. доверието в тях се изразява в 53% от анкетираните. Още по-зле е доверието в социалните медии – на тях се уповават
35% от хората. Най-голямо недоверие към медиите има в Япония, Италия, Аржентина. В САЩ доверието в медиите много
силно зависи от политическите настроения на анкетираните – 63% от поддръжниците на новоизбрания президент Джо
Байдън вярват на медиите, докато това важи само 21% от гласувалите за Доналд Тръмп.
Бизнесът все още запазва най-високи нива на обществено доверие в сравнение с правителствата и медиите. Девет от 10
респонденти от анкетираните очакват влиятелните бизнес лидери да заемат по-ясна обществена позиция относно ефекта
на пандемията, както и по социални въпроси и въпросите на заетостта. Около 2/3 от всички анкетирани очакват бизнесът
да се намесва по-активно и да решава проблемите, с които правителствата не могат да се справят.
√ ЕЦБ вече не е онази машина за пари, която беше
Паричната политика на Еврозоната субсидира финансовата индустрия до такава степен, че националните централни банки
трябва да ограничат паричните средстава, които обикновено предоставят на своите правителства, пишат Каролин Луум и
Арън Еглайтъс за Блумбърг.
Ефектът от мащабната програма за спешни пандемични помощи, и по-конретно от програмата за увеличаване
ликвидността на банките TLTRO, е че паричните власти от Естония до Австрия отчитат спад на приходите. Това означава, че
по-малко средства се насочват към националните хазни.
По-скромните печалби, а в някои случаи и загуби, са осезаемо доказателство за това, че паричната политика започва да
навлиза в територия , която по-често заемат фискалните власти. Това е източник на безпокойство за някои длъжностни
лица, които предпочитат ЕЦБ да се придържа към стандартната си роля, независима от политическите опасения, и да
остави правителствата сами да вземат подобни решения.
„Политиките като TLTRO са фискални мерки”, коментира икономистът от BNP Paribas Asset Management Ричард Баруе.
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„Напълно нормално е политиците да проявят интерес към тези мерки, а централните банкери да бъдат притеснени от
възможността за големи субсидии за институции или физически лица“, добави той.
Феноменът вероятно ще бъде широко разпространен, след като миналата година ЕЦб реши да подслади дългосрочните
условия за кредиторите с лихвени проценти на нива до минус 1% при условие, че те ще поддържат потока от заеми към
икономиката.
ЕЦБ и нейните членове печелят по-малко от отрицателните лихвени проценти от края на 2019 г. насам, когато освободиха
от част от таксите, за да облекчат натиска върху маржовете им.
Паричните власти на Еврозоната генерират пари от операции, прилагащи политики на ЕЦБ, като тези за количествено
облекчение. Те също така получават дял като акционери във Франкфуртската институция на база размера на икономиката
на страната, която представляват.
Щедри условия
Централните банки в Еврозоната предоставиха дългосрочни заеми за над 1,6 трлн. евро на банките през миналата година
при най-ниския лихвен процент.
Разхлабените изисквания по програмата TLTRO биха могли да позволят на около три четвърти от участващите банки да се
възползват от тези щедри условия, смята Риши Мишра, анализатор от Futures First.
Макар че всяка централна банка отчита печалби по различно време и с различно акцент върху детайлите, вече има такива,
които вече сигнализират за по-ниски приходи, включително централната банка на Естония, която миналият месец
прогнозира загуба от 10 млн. евро за 2021 г. Австрийското правителство очаква да не регистрира каквито и да е печалби,
като това стана ясно още по време на среща на управителния съвет на централната банка на страната през ноември.
По-ниският лихвен процент на TLTRO операциите „несъмнено“ ще навреди на печалбите на централните банки от
Еврозоната, включително и на тази на Латвия, прогнозира Янис Силкаланс, говорител на централната банка на страната.
Въпреки това институцията очаква да е на печалба през тази година.
Нидерландската централна банка също очаква по-ниска печалба от въздействието на отрицателните лихви върху нейните
операции, въпреки че все още очаква да регистрира печалба през 2021 г.
„Цената на стъпките, предприети за запазването на възможно най-благоприятните условия на кредитиране за бизнеса и
за хората, е рязък спад на приходите“, коментира управителят на Централната банка на Естония Мадис Мюлер.
Германското правителство все още разчита на изплащане в размер на 2,5 милиарда евро от Бундесбанк, съгласно
проектоплановете за 2021 г. Това е сумата, която централната банка обикновено отпуска към бюджета си всяка година,
като всяка сума, превишаваща този праг, се използва за намаляване на дълга. Говорител на Бундесбанк отказа да
коментира финансовата позиция на централната банка преди публикуването на официалния й доклад през март.
Справяне със загубите
Макар че финансовите министерства може да посрещат радушно всички пари, до които могат да имат достъп във време
на постоянно нарастващ бюджетен дефицит заради разходите свързани с кризата, причинена от пандемията от
коронавирус, тези суми могат да бъдат сравнително незначителни.
По-важният въпрос е дали загубите, които регистрират паричните власти, са до голяма степен академични, както твърдят
наблюдатели на колебанията в печалбите на Швейцарската национална банка. На теория централните банки могат да
печатат пари, за да възстановяват капитала си. Те също така могат да пренесат загубите си за следващите години, както
Бундесбанк често правеше през 70-те години на миналия век.
Идеята, че правителствата печелят по-малко от своите централни банки поради решения на длъжностни лица за това как
да бъде подкрепяна финансовата индустрия, обаче има политически заряд – особено встрани като Германия, където
периодично се разпалват дискусии за опасения относно паричната независимост.
„Субсидиите за отпускане на заеми не са непременно грешен подход“, коментира Баруел от BNP Paribas. „Въпросът е кой
орган трябва да отговаря решението кой да получи тази субсидия?“, добавя той.
√ САЩ с рекорден бюджетен дефицит за декември
Американското правителство отчете бюджетен дефицит от 144 млрд. долара за декември – най-голямата стойност в
историята на показателя за последния месец на годината, предаде Ройтерс.
Този резултат се дължи най-вече на по-високите разходи, свързани с пандемията от коронавирус и помощите за
безработица, поясниха от Министерството на финансите.
Финансовото министерство припомни, че декември миналата година дефицитът е бил отчетен дефицит от 13 млрд.
Πocтъплeниятa зa мeceцa ca се повишили c 3% cпpямo предходната година дo 346 млpд. дoлapa, дoĸaтo paзxoдитe са
нараснали с 40% до 490 млрд. долара.
Общият дeфицит нa CAЩ зa пъpвитe тpи мeceцa нa фиcĸaлнaтa 2021 г., ĸoятo започна нa 1 oĸтoмвpи, дocтигнa 573 млpд.
дoлapa cпpямo 357 млpд. дoлapa за периода преди пандемията от предходната година.
Πocтъплeниятa зa пъpвитe тpи мeceцa нa фискалната година останаха почти без промяна – 803 млрд. долара, докато
разходите нараснаха с 18% до 1,376 трлн. долара.
√ Международната търговия на Китай с най-голям излишък от пет години насам
Положителното салдо на търговския баланс на Китай през 2020 г. достигна 535,03 млрд. долара (440,5 млрд. евро) - найвисоката цифра от 2015 г. Това се случва въпреки въздействието върху икономиката на пандемията от Сovid-19 и
напрежението върху световната търговия, засилвайки позицията на азиатския гигант да е единствената голяма световна
икономика с положителен растеж през 2020 г., предава eleconomista.es.
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Обемът на търговския обмен в Китай като цяло за годината достигна 4,64 трилиона долара (3,8 трилиона евро), което е с
1,5% повече в сравнение с 2019 г., отчитайки увеличение от 3, 6% от износа до рекордните 2,59 трилиона долара (2,1
трилиона евро).
Износът на азиатския гигант за Европейския съюз се е увеличил с 6,7% през 2020 г., до 390,9 млрд. долара (321,8
млрд. евро), а вносът е нараснал с 2,3%, до 258,5 млрд. долара (212,8 млрд. евро).
В случая със САЩ износът от Китай се е увеличил със 7,9% през годината до 451,8 млрд. долара (371,9 млрд. евро), докато
вносът от САЩ се е увеличил с 9,8% до 134,9 млрд. долара (111 млрд. евро), с търговски излишък от 316,9 млрд. долара
(260,8 млрд. евро).
През декември обемът на китайската търговия е нараснал с 12,9% в сравнение спрямо предходния месец до 485,6
млрд. долара (399,8 млрд. евро), включително 18,1% увеличение на износа и с 6,5% на вноса. По този начин през
последния месец на 2020 г. Китай регистрира рекорден търговски излишък от 78,17 млрд. долара (64,3 млрд. евро).
√ ОПЕК прогнозира нарастване в световното търсене на петрол тази година
Търсенето на петрол в света през 2021 г. ще се възстанови с 5,9 милиона барела дневно след спада с 9,8 милиона барела
дневно миналата година, като прогнозата остава без промяна спрямо предишната оценка. Това посочва ОПЕК в месечния
си доклад, публикуван вчера и цитиран от ТАСС. Това означава, че търсенето на петрол тази година ще достигне 95,9
милиона барела дневно след понижението до 90 милиона барела дневно през кризисната 2020 година.
ОПЕК очаква, че в страните от ОИСР търсенето ще се повиши с 2,6 милиона барела дневно, но все още няма да се върне на
предкризисното ниво. За развиващите се страни се очаква растеж от 3,3 милиона барела дневно, пише БТА.
Страните извън картела през 2021 г. могат да увеличат предлагането си с 0,8 милиона барела дневно след намаляването с
2,5 милиона барела дневно миналата година, посочва картелът. За 2020 г. държавите извън ОПЕК са намалили доставките
за световния пазар до 62,7 милиона барела дневно.
В доклада се посочва, че възстановяването на цените на черното злато съществено ще подобри условията за
производителите на шистов петрол от САЩ и може да се очаква те да се върнат на пазара през втората половина на 2021
година. През декември страните от ОПЕК са увеличили добива си до 25,36 милиона барела петрол дневно, като
споразумението за регулиране на предлагането е било изпълнено на 102 процента.
√ Повишения на борсите в Европа
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа вчера бяха на път да завършат трета поредна сесия с ръст, след
като надеждите за приемане на повече икономически стимули от администрацията на Джо Байдън в САЩ и
оптимистичните данни за китайския износ подкрепиха пазарите, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 вчера отчете ръст от 1,56 пункта, или 0,38%, до 410,63 пункта. Немският показател
DAX се повиши с 38,21 пункта, или 0,27%, до 13 977,92 пункта, след като експресна оценка на немската официална
статистика Destatis показа, че германската икономка се е свила 5% през 2020 г., което е по-малък спад от очакваното.
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 41,88 пункта, или 0,62%, до 6 787,4 пункта. Френският
измерител CAC 40 се повиши с 10,27 пункта, или 0,18%, до 5 672,94 пункта.
Световните пазари увеличиха печалбите си, след като Си Ен Ен събщи, че избраният за президент на САЩ Джо Байдън
може предложи пакет от допълнителна държавна помощ за 2 трлн. долара. Той трябва да представи своя план.
„Съществува усещането, че пакетът от икономически стимули ще бъде много по-голям от очакваното, както и че няма да
има негативни движения от централните банки, особено от Федералния резерв. Междувременно, икономическите данни
в световен мащаб изглежда се подобряват. Всичко това помага“, коментира Едуард Парк от Brooks Macdonald
Същевременно с това Китай отчете по-добър от очакваното ръст на износа с 18,1% на годишна база през декември, след
като пандемията от коронавирус подкрепи търсенето на китайски стоки в световен мащаб.
Европейските производители на полупроводници бяха подкрепени от новината, че тайванският гигант TSMC е постигнал
рекордна печалба за последното тримесечие на фона на силното търсене на устройства с чипове от висок клас. Акциите на
ASML, STMicroelectronics поскъпнаха с 0,03% и 0,48%.
Книжата на френският автомобилопроизводител PSA (Peugeot – Citroen) поскъпнаха с 4,22%, след като компанията съобщи,
че продажбите и в Европа са се възстановили през втората половина на 2020 г. и са се върнали към растеж през четвъртото
тримесечие. Акциите на Renault поевтиняха с 1,12%, след като компанията обеща да съкрати разходите и да се фокусира
върху производството на по-малък брой модели, които носят повече печалби.
Акциите на търговеца на дребно Carrefour поевтиняха с 5,44%, след като френското правителство изрази опасения относно
потенциалното му поглъщането от канадският оператор на бензиностанции и денонощни магазини Alimentation CoucheTard Inc.
Смесени резултати в САЩ
Американските борсови индекси регистрираха смесени резултати, като S&P 500 и Nasdaq Composite успяха да се задържат
в зелената територия, подкрепени от технологичния сектор. Същевременно с това вниманието на инвеститорите остана
фокусирано върху събитията във Вашингтон, където Камарата на представителите на САЩ подкрепи импийчмънта срещу
Тръмп, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 8,22 пункта, или 0,03%, до 31 060,47 пункта. Широкообхватният показател
Standard & Poor’s 500 напредна с 8,65 пункта, или 0,23%, до 3 809,84 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества
Nasdaq отчете ръст от 56,52 пункта, или 0,43%, до 13 128,95 пункта.
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Акциите на Intel поскъпнаха с 6,97%, на фона на новината, че главният изпълнителен директор на производителя на чипове
Боб Слоун се оттегля от поста си. Той ще бъде заменен от досегашният шеф на софтуерната компания VMWare Пат
Гелсингър на 15 февруари.
Същевременно с това нижата на Netflix, Amazon и Apple поскъпнаха с 2,74%, 1,44% и 1,62%.
Резултатите от сряда дойдоха, след като доходността по 10-годишните американските държавни ценни книжа падна с над
5 базисни пункта до 1,092%, след като по-рано достигна най-високите си нива от месец март насам. Въпреки това
доходността по 10-годишните облигации остава с над 15 базисни пункта над нивото от 0,92%, при което завърши 2020 г.
Очакванията за допълнителни фискални стимули са една от основните причини за нарастването на доходността на
държавните ценни книжа.
Предвид очакваното повишаване на лихвените проценти през тази година, Credit Suisse съветва инвеститорите да се
насочат към цикличните сектори, включително финансите и енергетиката.
Разнопосочна търговия в Азия
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион отново не успяха да намерят единна
посока въпреки позитивните търговски данни от Китай, предаде Си Ен би Си.
Митническата администрация на Пекин съобщи, че китайският износ е нараснал с 18,1% на годишна база през декември,
докато очакванията на анализаторите бяха за ръст от 15%. Същевременно с това вносът е нараснал с 6,5% на годишна база,
като прогнозите бяха за повишение с 5%.
Въпреки тези резултати борсите в континентален Китай се оцветиха в червено, като бенчмаркът Shanghai Composite отчете
спад от 32,75 пункта, или 0,91%, до 3 565,9 пункта, докато по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 33,34 пункта от
стойността си, или 1,39%, достигайки ниво от 2 360,4 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng напредна с 261,26 пункта,
или 0,93%, до 28 496,86 пункта.
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 241,67 пункта, или 0,85%, до 28 698,26 пункта.
Южнокорейският показател Kospi записа ръст от 1,64 пункта, или 0,05%, до 3 149,93 пункта.
В Австралия индексът ASX 200 се повиши с 28,7 пункта, ли 0,43%, до 6 715,3 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX
отчете ръст от 0,25 пункта, или 0,05%, до 455,02 пункта. BGBX40 напредна с 0,09 пункта, или 0,09%, до 103,12 пункта. BGTR30
се повиши с 0,19 пункта, или 0,04%, до 507,45 пункта. BGREIT записа ръст от 0,31 пункта, или 0,22%, до 138,62 пункта.
Cross.bg
√ Туроператорите ще могат да кандидатстват за 51 млн. помощ до края на януари
През Системата за Управление на Националните Инвестиции (СУНИ) трябва да мине държавната помощ от 51 млн. лв. за
туроператорите, съобщи Димитър Попов, председател на Асоциацията на туроператорите и туристическите агенти (АБТТА).
Тя е нова за държавата и през нея ще минават националните средства, които ще се отпускат на бизнеса, по подобие на
работещата с европейски средства - ИСУН. Попов се чуди от август 2020 г. до момента защо не е пусната в действие новата
система, когато е приключил договорът с изпълнителя.
„В момента системата се тества и предстои да бъде пусната. Туроператорите са първите, които ще могат да кандидатстват
през нея и да получат национални средства от бюджета", каза за TravelNews Марияна Николова, вицепремиер и министър
на туризма.
СУНИ ще заработи вероятно до края на януари и много бързо ще отворим кандидатстването. Процедурата отново ще бъде
опростена, без много документи, подчерта Николова.
Постоянно сме в контакт със сдруженията на туроператорите и почти сме готови с изискванията по отпускането на
средствата, допълни тя.
През декември беше прието изменение в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, което
регламентира въвеждането на нова мярка за държавна помощ и нейното прилагане. Общата стойност на тази субсидия,
която се отпуска от националния бюджет, е в размер на 51 млн. лв., с които се предвижда да бъдат подпомогнати
безвъзмездно близо 1600 туроператори и агенти. Държавната помощ e предвидена под формата на безвъзмездни
средства в размер на 4% от техния оборот без ДДС през 2019 г. за ликвидна подкрепа. Приоритетно трябва да се използват
за компенсиране на загуби, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, както и суми, удържани от доставчиците на
услуги.
Относно екскурзоводите вицепремиерът обяви, че Министерството на туризма е в готовност за действие по одобрения
вече проект за предоставяне на 3 млн. лв. по ОПИК, като се очаква предоставяне на необходимата информация от страна
на представители на сдруженията на екскурзоводите и планинските водачи. Плановете са след 22 януари да е готова
пълната документация на обществената поръчка, която ще се провежда за предоставяне на средствата. Очакваме в срок
до 31.03.2021г. да се пристъпи към подписване на договорите с четирите организации, а реализацията на дейностите по
споразуменията да започне през април, посочи Николова.
√ Отпускат 129 млн. лв. от ОПРР за борба с COVID-19 и възстановяване на здравната система
Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще предостави 129,3 млн. лв. чрез Оперативна програма
„Региони в растеж" 2014-2020 г. за борба с разпространението на COVID-19 в страната и за създаване на устойчивост на
здравната система при работа в условия на пандемични кризи. Средствата се осигуряват от общия финансов ресурс,
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определен за България, по новия инструмент на ЕС - REACT-EU, като за целта в ОПРР се създава нова Приоритетна ос - 9
„Подкрепа за здравната система за справяне с кризи". Решението бе взето на онлайн заседание на Комитета за
наблюдение на оперативната програма, председателствано от заместник-министъра на регионалното развитие и
благоустройството и ръководител на Управляващия орган Деница Николова. Участие взеха и Рейчъл Бюмонт - заместникначалник на отдела за България, Хърватия и Словения в Европейската комисия, и Йо Говаертс от Генерална дирекция
„Регионална и градска политика" в ЕК.
Със средствата ще се финансират проекти на Министерството на здравеопазването, което като бенефициент ще работи в
партньорство с общините или общинските лечебни заведения за прилагането на адекватни мерки в условията на
извънредна епидемична обстановка. Сред проектите, които ще се подкрепят са разкриване на сектори за лечение на
коронавирус с нужното медицинско и болнично оборудване. „Целта ни е да постигнем цялостно и пълно модернизиране
на звената за лечение на пациентите с COVID-19", посочи зам.-министър Николова.
По новата приоритетна ос ще се финансират и мерки за повишаване на капацитета на центровете за трансфузионна
хематология в София и Варна за диагностика на COVID-19. Освен тестове за коронавирус в двата центъра ще се доставят
уреди за извличане на кръвна плазма, която се ползва за лечение на заболели от вируса.
През м. г. МРРБ пренасочи 40,4 млн. лв. ОПРР към Министерството на здравеопазването за осигуряване на найнеобходимото медицинско оборудване и консумативи за борба с коронавируса в страната.
На заседанието зам.-министър Николова представи и информация за напредъка и актуалното състояние на ОП „Региони в
растеж" 2014-2020 г. Към днешна дата програмата е изпълнена на 97.4 %, договорени са проекти за над 100% от общия
бюджет, който е 3,1 млрд. лв., 62% са разплатените средства, а потвърдените и изплатени средства от страна на ЕК са 43%.
Само за м. г. в условията на пандемия са сключени 126 договора за 400 млн. лв. „Програмата се изпълнява с ускорени
темпове, няма никакви рискове от загуба на средства или неизпълнение на договорите", посочи зам.-министър Николова.
Въведено е и 100% електронно обслужване от страна на Управляващия орган, което максимално улеснява
бенефициентите.
Рейчъл Бюмонт приветства добрия напредък на ОП „Региони в растеж" 2014-2020 г. и посочи, че няма риск от
неизпълнение на дейностите по нея, както и някакви заплахи или проблеми, свързани с работата ѝ.
√ Таня Цанева, говорител на ЦИК: В момента 13 държави в Европа имат гласуване по пощата
В момента 13 държави в Европа имат гласуване по пощата. В случай на пандемия това е най-удобната форма, но тя крие
много рискове. Това заяви говорителят на ЦИК Таня Цанева в студиото на „Здравей, България". При такъв тип гласуване
трудно се идентифицират гласоподавателите, физическото транспортиране също е трудно. Трябва да има сериозни
пощенски служби. Изобщо гласуването не протича в контролирана изборна среда, коментира тя.
И в момента провеждаме частични избори по места. Спазват се всички препоръки на здравното министерство и на
съответните РЗИ-та. Освен мерките, които ще се въведат в изборния ден, очакваме и протокола на министерството, защото
това е най-важният документ за необходимите мерки, каза още Цанева. По думите й предложението за осигуряване на
лични предпазни средства за всички гласуващи е ново. Ако се въведат такива изисквания, общините ще трябва да снабдят
секциите с такива.
Относно това дали могат да бъдат ваксинирани участниците в организацията на изборния процес, тя коментира, че
практически това й е струва невъзможно това да се случи, защото в организацията на изборите има около 120-130 000
души. И допълни, че членовете на секционните комисии се назначават най-късно 25 дни преди изборния ден.
Предварително няма как да се знае кого ще номинират политическите субекти за членове на комисиите.
√ Болниците се подготвят за възстановяване на плановите операции
Неизцяло правим реорганизация за закриване на масов брой легла в коронавирус отделението, готвим се и за трета вълна
на болестта", заяви директорът на „Александровска болница" д-р Борис Богов в БТВ „Тази сутрин". По думите му се очаква
известно покачване на случаите в края на месец януари до средата на февруари - 14 до 21 дни след Коледа и Нова година.
Натискът отслабна няколко пъти. При нас тежките пациенти са 44, а интубираните са четирима. Отдавна нямаме починал
пациенти, това са много добри данни, казва Богов. Той уточни, че в болницата се освобождават сто легла на хартия, но
планов прием в сградата, където се намира коронавирус отделението, няма да има. Всеки пациент ще се приема след
триаж - ще бъде тестван за COVID-19 и ще му бъде правен клиничен преглед.
Плановият прием в болницата ще бъде възстановен от понеделник. По думите на д-р Богов всички медици на първа линия
в болницата вече са ваксинирани. С първата доставка са ваксинирани 136 души, а с втората - 145. Предстои днес да започне
поставянето на ваксината на „Модерна".
Общо за болницата 47% от служителите искат да бъдат ваксинирани, обясни лекарят. По думите му част от нежелаещите
имат антитела и изчакват да минат три месеца преди да си направят количествени тестове, за да вземат решение. Д-р
Богов коментира, че мерки в страната ще се разпускат на базата на анализ от следващата седмица и ако данните сочат
намаляване, тогава ще започне разпускане на мерките.
√ Могат ли хеликоптерите "Кугър"да станат въздушни линейки?
През последните дни много се спекулира с темата за "Кугър"-те. В момента нямаме пътна карта или решение на проблема
с медицинските хеликоптери, каза в "Денят започва" пилотът любител Димитър Димитров. Ако България смята да купува
нови хеликоптери, ни трябват 5-6 години - ако в момента ги поръчаме, да ги получим, да ги въведем експлоатация, да
обучим екипажи, да имаме оперативни процедури, да правим нещо, продължи той.
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В същото време техниката на Министерство на отбраната, за която са дадени доста сериозни пари, в по-голямата част от
времето е приземена, а екипажите не могат да направят нальота си. Тоест имаме всичко необходимо, за да започнем
работа веднага, а това означава спасени хора, подчерта пилотът любител.
Според ръководителя въздушно спасяване в ПСС Красимир Стоянов "Кугър"-ите са подходящи и за спасителни операции в
планините. Начинът, по който те могат да бъдат използвани, е описан в инструкция от 80-те години, която е осъвременена.
Инцидентите в планина, обаче, са 10-15 в година. В същото време по пътищата на България загиват хора, а 20% от тях могат
да бъдат спасени, ако получат навременна помощ. Правилото за златния час, което е медицински термин, третира точно
това, отбеляза той.
√ Икономическа полиция запечата "Местни данъци и такси" във Видин
Започна цялостна проверка в Отдел "Местни данъци и такси" на община Видин. Икономическа полиция запечата отдела
сутринта. Разследването се води под надзора на Окръжната прокуратура и е във връзка с подадени сигнали от граждани и
от кмета д-р Цветан Ценков, съобщават от пресцентъра на администрацията.
По информация на Радио Видин сигналите са за данъка върху превозните средства.
До приключване на проверката Отдел "Местни данъци и такси" няма да работи. Данъкоплатците ще имат възможност да
заплащат задълженията си към Общината на касите на обслужващата я банка, както и във всички останали банкови
клонове и в офисите за финансови плащания.
Видинската общественост ще бъде своевременно информирана за резултатите от проверката и действията, които ще се
предприемат на база констатациите на разследващите органи, уточняват от пресцентъра.
√ Водата от язовир "Студена" вече е годна за пиене
Водата от язовир "Студена" е годна за пиене, съобщава РЗИ Перник.
В продължение на два дни са взети 21 контролни проби от водопроводната мрежа на Перник и населените места,
захранвани от язовир "Студена". Резултатите от анализите отговарят на изискванията на Наредба 9 за качеството на водата,
предназначена за питейно-битови цели по контролираните физико-химични и микробиологични показатели.
По време на обилните валежи водата бе замътена и контролната институция препоръча да не се пие.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
Председателят на щаба генерал майор професор Венцислав Мутафчийски. За мерките, ваксините и уроците от
кризата;
Президентът насрочи парламентарните избори за 4 април. Готови ли са партиите;
На живо от Сандански: Кой реши да се ваксинират общински съветници и техни близки;
Роси от Пазарджик получи животоспасяващото лекарство, обещано от държавата. Как продължава лечението?;
Директно от Своге: Кой ще изчисти боклука от реката? В студиото отговаря областният управител Илиан Тодоров;
Кой и защо асфалтира дупки в дъждовно време?;
Очакват ли ни снежни бури през почивните дни? Прогнозата на синоптиците;
БТВ, "Тази сутрин"
Парламентарни избори на 4 април. Какво препоръча президентът на депутатите и очакват ли се промени в
Изборния кодекс? В студиото Тома Биков и Иван Ченчев;
На живо от Шумен - трима въоръжени мъже нападнаха и пребиха 92-годишната жена. Какво е състоянието ѝ?;
Как ще се възстановят плановите операции в лечебните заведения? Разговор с директора на Александровска
болница проф. Борис Богов;
В рубриката „Чети етикета" с Биляна Гавазова четем листовките на одобрените ваксини срещу COVID-19. На
зрителски въпроси отговаря проф. Доброслав Кюркчиев;
На живо от Созопол - какви са щетите на плажовете след проливните дъждове и наводнения?;
Нова телевизия, „Здравей България"
Готова ли е държавата за провеждането на изборите на 4 април - как ще гласуват карантинираните, ще има ли
видеонаблюдение при броенето и гласуване по пощата;
Правен абсурд с открадната лична карта - 85-годишен мъж може да бъде осъден в Гърция на 27 години затвор за
трафик на мигранти, без никога да е стъпвал в южната ни съседка. Как ще му помогне българската държава коментира омбудсманът Диана Ковачева;
Защо „Обединени патриоти" не отидоха на консултациите за изборите при президента и приемлива ли е за тях
новата дата на вота. Разговор с Валери Симеонов.
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Широка коалиция - възможна ли е?;
в. Монитор - Младите у нас се топят с 10 000 на година;
в. Телеграф - 1700 българи чакат на опашка за болница;
в. Труд - Времето застудя, парното поевтиня;
Водещи заглавия на вътрешните страници
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в. 24 часа - Жоро Милионера скоро излиза на свобода, чакат го откраднатите 1,5 млн. лева;
в. 24 часа - Възстановяват плановите операции;
в. 24 часа - Преболедувалите коронавирус са защитени поне 5 месеца;
в. 24 часа - Големите вериги без касови бележки на хартия;
в. Монитор - Язовирите и реките - под денонощно наблюдение;
в. Монитор - В болница само с антигенен тест;
в. Монитор - Гласуваме за парламент на 4 април;
в. Монитор - Бури отнесоха плажовете на Созопол;
в. Монитор - Дават 4 г. гратис за прехвърляне на втората пенсия;
в. Телеграф - Гаражът по-скъп от апартамент;
в. Телеграф - Метрото стига Цариградско шосе през 2024 г.;
в. Труд - Учителите могат да се пенсионират 2,5 г. по-рано;
в. Труд - "Антикорупция" с нови искове за 2 млн. лева;
в. Труд - Училищни автобуси тръгват в София;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Бойко Рановски, директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация": Стикер с чип ще
съхранява данни колко замърсява колата и минала ли е преглед;
в. Монитор - Александър Бочев, зам.-председател на Национално сдружение "Недвижими имоти" (НСНИ): Пандемията
удари най-силно наемането на жилища;
в. Телеграф - Климатологът проф. Георги Рачев: Валжите са над нормата навсякъде освен на Мусала;
в. Труд - Финансистът Румен Гълъбинов пред "Труд": Еврото няма как да направи двойни цените в България;
в. Сега -Любомир Дацов, бивш заместник-министър на финансите: Само за месец правителството изхарчи рекордните 7.7
млрд. лв.;
Водещи анализи
в. 24 часа - Мечтаният граждански контрол на изборите ще се изроди в обидно селски драми;
в. Монитор - Едни прозрения на една баба;
в. Труд - Овластяването на либералния екстремизъм;
в. Сега - Кризата отстъпи място на паниката;
в. Сега - Горещи печалби в студените резерви;
в. Сега - И Гьобелс може да завиди на Борисов;
в. Сега - Сбърка ли България в поръчката на ваксините?
√ Предстоящи събития в страната на 15 януари
София
От 09.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
От 10.00 ч. в митрополитската катедрала „Св. Неделя" ще бъдат отслужени Свети Киприянови молитви. Вечернята
ще започне в 16.00 часа.
От 11.00 ч. пред Министерски съвет ще се проведе протест срещу продължаването на извънредните мерки в
страната.
Oт 11.00 часа в зала 5 на Столична община ще бъде представен проектът за бюджет на Общината за 2021 година.
В пресконференцията ще участват кметът на София Йорданка Фандъкова и зам.-кметът Дончо Барбалов.
От 11.00 ч. в платформата Webex ще се проведе пресконференция на коалицията от граждански организации "За
зелен рестарт".
От 12.00 ч. в сградата на областната администрация на бул. "Витоша" 6 , ет. 5, Заседателна зала областният
управител на Софийска област Илиан Тодоров ще се срещне с кмета на гр. Своге Емил Иванов, директора на РИОСВ
- Софийска област Ирена Петкова и собственика на ВЕЦ-Своге във връзка с решаване на проблема с плаващите
отпадъци по р. Искър.
От 13.30 ч. чрез платформата ZOOM ще се проведе онлайн брифинг във връзка с предстоящото пленарно
заседание на Европейския парламент.
***
Бургас
От 11.30 ч. на Терминал 2 на летището вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова ще даде
брифинг.
***
Видин
От 20.00 ч. в митрополитския храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец" ще започне всенощно бдение за
празника на св. Ромил Видински.
***
Разград
От 14.00 ч. в Центъра за работа с деца на улицата (бивш Дом за медикосоциални грижи за деца в ж.к. „Орел") ще
се състои официална церемония „Откриване на обект" по проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за
енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата".
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***
Сливен
От 8.00 ч. на Огневи комплекс „Батмиш" ще се проведат планирани стрелби.

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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