Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

ТВ+
√ Васил Велев в "ДЕНЯТ с В. Дремджиев", 14.1.2021
Какви са причините за притеснителния скок на регистрираните безработни в първата седмица на 2021? И защо се сбъднаха
предупрежденията на работодателите - в бюджета за текущата година, за чието качествено съставяне правителството
Борисов 3 не искаше да подаде оставка, не са предвидени средства за помощ на действително пострадалите сектори. Сега
властта преразпределя евросредства, които се отнемат от бизнеса и обричат конкурентоспособността и развитието на
икономиката във времето след епидемията.
„Имаше скок на безработицата при второто затваряне на някои сектори на икономиката, в края на ноември. След това
започна леко подобряване, но въпреки предприетата „помощ“ от държавата, „ножицата“ между безработни и наети „не
се затвори напълно“. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България в предаването
"ДЕНЯТ с В. Дремджиев" по ТВ+
Целия разговор може да видите тук.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНР
√ Разхлабване на противоепидемичните мерки ще се обсъжда тази седмица
Властите обсъждат поетапно разхлабване на мерките в страната, което ще се изяснява тази седмица, съобщи за „Нова
телевизия“ социалният министър Деница Сачева.
По думите има предложения да се започне със зимните курорти, защото за тях сезонът почти приключва. Има вероятност
от средата на февруари да отворят ресторанти и заведения в големите градове.
За моловете рестрикциите ще продължат засега.
Министър Сачева уточни, че не се предвижда затварянето да продължи до датата на парламентарните избори.
√ Обсъждат кои горни класове да се върнат в училищата за присъствено обучение
Министърът здравеопазването Костадин Ангелов и министърът на образованието Красимир Вълчев ще обсъдят на среща
дали от февруари част от учениците да се върнат за присъствено обучение в училищата.
Решението ще засегне учениците от пети или осми клас, както и тези от 7-ми и 12-и клас.
Според здравния министър условие за завръщането в клас е заболеваемостта да се задържи под 120 на 100 000 души
население.
Министерството на образованието и науката обмисля от 4 февруари първо учениците от 7-ми и 12-ти клас да се върнат
присъствено в училище, съобщи днес пред БНТ заместник-министър Таня Михайлова, като добави:
„Това, което ние обмисляме, наистина е присъственото (обучение) да започне от четвърти февруари, защото на трети е
междусрочната ваканция.
Кои класове - тук трябва наистина отново да се види приоритетно. Безспорно 7-ми и 12-ти клас са класовете , които са в
края на съответния етап и заради това, като че ли повече клоним към тези класове.
Но пак казвам, все още обсъждаме - на този етап с оглед на епидемичната обстановка никак не е изключен вариант,
обмисляме и това, да има редуване - тоест да бъдат в училище, после пак да бъдат в електронна среда.“
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√ Емил Димитров: Всички язовири в страната са пълни заради валежите
Всички язовири в страната са пълни заради обилните валежи пред изминалите седмици. Това обяви в интервю за "Нова
телевизия" министърът на околната среда и водите Емил Димитров.
Според него България няма да има проблеми с питейната вода в следващите поне две или три години.
Димитров смята, че преливането на реките става заради системното им замърсяване и липсата на почистване.
Голям проблем създават и незаконните изкопни дейности от строителни фирми, за които и прокуратурата е назначила
проверки.
√ Спират сайтове на фирми, представящи се за инвестиционни посредници
Председателят на Софийския районен съд се е разпоредил за спиране на достъпа до интернет страници на фирми,
представящи се за инвестиционни посредници, съобщават от Комисията за финансов надзор.
През декември миналата година КФН взе решение да изпрати искане до председателя на Софийския районен съд да
постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и услуги, да спрат достъпа до
четири интернет страници, описани в Решение на КФН 862-ИП/19.11.2020 г., припомнят от Комисията.
Списъкът със сайтове е публикуван на страницата на КФН.
Според решението на регулаторната комисия интернет страниците трябваше до 23 ноември 2020 г. да са преустановили
предлагането на инвестиционни услуги, защото са на лица, които нямат право да извършват тази дейност.
Разпореждането на председателя на Софийски районен съд е в срок до 24 часа, смятано от 14.01.2021 г., да се спре
достъпът от територията на България до 4-те изрично посочени в искането на КФН интернет страници.
√ Русия започва масова ваксинация срещу Covid-19
Масова ваксинация срещу коронавируса започва в Русия от днес. Руснаците ще могат да си поставят безплатно една от
двете регистрирани в страната ваксини - "Спутник V" и "ЕпиВакКорона".
Миналата седмица президентът Владимир Путин разпореди преминаване към масова имунизация. От 10 декември в
Русия тече мащабна ваксинация, която започна с медици, учители, хора с хронични заболявания и други групи.
Властите предвиждат колективен имунитет да се формира до началото на есенния епидемичен сезон. През първата година
ваксинацията може да обхване 60% от населението на 145-милионната страна.
Investor.bg
√ Илияна Йотова: Поне три партии извън НС могат да влязат в новия парламент
Вицепрезидентът очаква силна предизборна кампания в социалните медии
Поне три партии, които в момента не влизат в рамките на парламента, имат шансове да се преборят за места в следващото
Народно събрание, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред БНР.
„Този път заявките на участниците са много сериозни. Има поне три партии извън парламента, които имат сериозни
шансове за участие в следващото Народно събрание“, посочи вицепрезидентът.
Тя прогнозира, че ако в изборния ден се допуснат фалшификации и не се въведе видеонаблюдението, „могат да станат
неприятни инциденти“.
„Датата 4 април беше избрана от президента след мащабни консултации. Датата е седмица бонус след 28 март, за да може
да се организират и реализират необходимите промени за безопасни и прозрачни избори“, изтъкна Илияна Йотова.
Тя поясни, че президентът Румен Радев е започнал с консултациите още през декември.
„Но нито правителството, нито ГЕРБ се отзоваха на поканите. Има сякаш мълчалив отказ през последната година да се
направят сериозни промени в законодателството, за да бъдат изборите прозрачни, честни и достъпни за българските
граждани... Пет години въпросът за машинното гласуване не е приключен - прави се крачка напред, две назад като при
танго танц... Нямаше политическа воля и за организиране на гласуването на българската общност зад граница“, изтъкна
вицепрезидентът.
Йотова очаква една различна предизборна кампания с фокус върху социалните медии.
„Необходимо е да се осигури равнопоставеност на партиите. Ваксините като участник в тези избори ги забравяме. Сега съм
по-голям оптимист за провеждането на изборите, отколкото в началото на консултациите“, изтъкна вицепрезидентът.
Според Йотова ГЕРБ си търси предварително алиби за изборите. Тя нарече „бягство от политическа отговорност“
прехвърлянето на организацията на изборите на Централната избирателна комисия.
„Учудвам се защо не се отваря Изборният кодекс, където могат да бъдат регулирани и други текстове, а се прави поправка
за гласуване с подвижните секции през Закона за извънредните мерки. Това е несериозно“, изтъква Йотова.
√ Марияна Николова: Очакваме по-малък спад на туристите за зимния сезон в Пампорово
От началото на настоящия зимен сезон общият спад на туристите е между 65 и 70%, показват анализи на
министерството на туризма
Курортът Пампорово традиционно е предпочитана дестинация за пътувания на българите. И от началото на този сезон се
запазва тенденцията основно родни туристи да пътуват в региона. Очакваме това да се запази, благодарение на което
нашите прогнози са за по-малък общ спад на посещенията за целия сезон. Това заяви вицепремиерът и министър на
туризма Марияна Николова, цитирана от пресслужбата на ресорното министерство.
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Тя информира още, че от началото на този зимен сезон анализите показват общо намаление на туристите между 65 и 70
на сто. Моментните данни сочат още, че броят на късните записвания не е на нивата, които традиционно се наблюдават, и
затова текущата прогноза е, че през зимен сезон 2020/2021 не е изключено спадът да достигне 75%, посочи още Николова.
От началото на сезона българските туристи са около 60 на сто по-малко спрямо миналата година, докато намалението при
чуждестранните посетители е близо 90%.
За момента анализите не показват възможности за голямо изменение на тези данни. Чуждестранните граждани, отседнали
в места за настаняване от началото на зимния сезон, са предимно от Румъния, Турция, Украйна, Германия. Все още са в
сила ограничения на международните пътувания за редица страни в Европа. За съжаление сред тях са и традиционни за
зимния ни туризъм пазари като Великобритания и Гърция, затова особено неблагоприятно е, че броят на посещенията на
англичани и гърци е изключително малък, заяви Николова.
По думите ѝ прогнозите показват, че хотелите ще бъдат по-тежко засегнати в сравнение с къщите за гости. Според текущите
данни от ЕСТИ от началото на зимния сезон спадът в броя на туристите в къщи за гости е малко над 30%, докато в хотелите
е около и над 70 на сто.
√ Ниските температури ще подкрепят цените на енергията в Европа и през пролетта
Снежната буря „Филомена“ и рекордните пикове на британския пазар на електроенергия показаха, че времето е
основният двигател на ценовото рали
Първият мразовит епизод тази зима, който повиши европейските цени на електроенергията и природния газ до найвисоките им стойности от години, може да е напът да приключи, но въздействието му ще се усети и през следващите
месеци, пише Bloomberg.
Снежната буря „Филомена“, която удари Испания, до рекордните пикове на британския пазар на електроенергия, когато
вятърът утихна – показаха, че времето е основният двигател на ценовото рали.
Прогнозите за бичи цени на газа от Goldman Sachs Group и Wood Mackenzie показват, че ентусиазмът още не е приключил.
„Началото на годината беше много вълнуващо и има всички шансове и следващите няколко седмици и месеци да бъдат
изключително волатилни“, коментира Бо Палмгрен, главен оперативен директор на датската търговска компания MFT
Energy, ситуирана в град Орхус.
Това е ярка промяна отпреди година, когато пандемията парализира индустриалната активност и дори доведе до
опасения, че цените на газа ще последват тези на петрола от изминалата пролет, когато преминаха на отрицателна
територия заради безпрецедентното свръхпредлагане.
Сравнително рядкото метеорологично явление с потенциал да наруши полярния вихър - ветровете, които обикновено
задържат студения въздух в далечния север - заплашва да причини допълнителен арктически студове в Северна Америка,
Европа и Азия от края на януари.
Хората, които усилват отоплението си, биха могли да ускорят изчерпването на газовите запаси в региона, което ще настъпи
през пролетта. Ефектът е, че цените през лятото ще се стимулират от търсенето да се запълнят тези запаси преди
следващата зима.
„Настоящото застудяване в северното полукълбо проправя път за по-стегнат глобален пазар на газ през цялата година“,
изтъква Масимо Ди Одоардо, директор европейски газ в Wood Mackenzie.
В сряда Goldman повиши прогнозата си за холандските фючърси за месец напред, регионалния бенчмарк, с 19%. Wood
Mackenzie очаква средната цена да бъде със 75% по-висока от миналата година.
Ако студеното време се запази през следващия месец, цените на електроенергията в Германия и скандинавския пазар
могат да нарастат с до 10% поради повишаването на търсенето, посочва Арне Бергвик, главен анализатор в шведската
компания Jamtkraft AB.
Очаква се температурите в Северозападна Европа да са предимно под сезонните норми през следващия месец. Това би
трябвало да подкрепи цените на газа и електроенергията, както и фючърсите върху въглерода, които достигнаха нови
върхове в рамките на миналата седмица.
В. Труд
√ Българската асоциация на заведенията пита: какви трябва да са следващите действия на затворените бизнеси
От Българската асоциация на заведенията (БАЗ) пуснаха допитване на страницата си във фейсбук. Браншовата
организацията пита какви трябва да са следващите действия на затворените бизнеси при евентуално удължаване на
мерките и дава 4 възможни варианта.
От БАЗ добавят, че екипът им ще анализира отговорите и моли всеки да обясни къде и на каква позиция работи, при
даването на предложение.
Ето какво точно пишат те на страницата си в социалната мрежа:
"Днес ви питаме: Какви трябва да са следващите действия на затворените бизнеси, не само заведенията, ако щабът реши
да удължи забраната за работа и след 31.01.?
- Организиране на национален протест.
- Обявяване на Гражданско неподчинение по примера на Италия.
- Национален протест, а ако исканията ни не бъдат удовлетворени, последващо отваряне на обектите по примера на
Италия.
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- Съгласяваме се да останем затворени, но ако изплатят компенсациите на всички до 31.01, и до същата дата има разписани
и приети нови мерки за февруари. В коментарите, които до един ще бъдат прочетени и анализирани от нашия екип,
попълвайте обекта, който представлявате и вашата длъжност. В противен случай, той няма да бъде взет под внимание!"
√ В условията на кризата: Централните банки активно кредитират правителствата
БНБ предотврати възможността за недостиг на ликвидност на междубанковия пазар
Депозитите в банковата ни система нарастват до 102,3 млрд. лв.
След края на 2020 г. вече е налице информация за промяната в отделни показатели. Едни от първите данни, които вече са
достъпни, са балансите на централните банки. Тук по-конкретно ще обърна внимание на балансите на управление
“Емисионно” на Българската народна банка (т. е. на валутния борд), на Евросистемата и на Федералния резерв на САЩ.
Освен това ще използвам данни за салдата в платежната система TARGET2. Задачата ми е да проследя реакциите на
централните банки и тяхното отражение върху съответните икономики чрез изменението на балансовите показатели в
края на 2019 и 2020 г.
България
Поради наличието на валутен борд в България липсата на множество типични за централната банка операции опростяват
баланса на управление “Емисионно”. През 2020 г. размерът на активите/пасивите нараства с 24,2% на годишна база, което
е сериозно постижение за година, характеризираща се като кризисна за икономиката. Това означава, че размерът на
официалните валутни резерви, които гарантират стабилността на валутния борд, достига 30,8 млрд. евро при 24,8 млрд.
евро в края на 2019 г. Следователно коефициентът на покритие на пасивите с валутни резерви слабо се понижава - от
114,5% в края на 2019 г. до 112,9% в края на 2020 г. Стойностите над 100% показват, че е налице свръхпокритие с валутни
резерви.
От страна на привлечените средства се регистрира значително нарастване (с 68,8%) на позицията “Задължения към банки”.
Това е важен показател от най-ликвидните активи на търговските банки, които са част от техните резерви и активно се
използват при разплащанията в страната. Размерът на тези средства се увеличи след решение на БНБ през март, което
беше част от пакета от мерки спрямо последиците от кризата, причинената от пандемията COVID-19. БНБ изиска от банките
да върнат в страната голяма част от средствата си, инвестирани в чужбина. По този начин се повишиха свръхрезервите в
банковата система и това оказа натиск върху лихвения процент на междубанковия пазар, който беше започнал да нараства.
Така БНБ предотврати възможността за недостиг на ликвидност на междубанковия пазар, което е особено важно предвид
фактическата невъзможност на централната банка да осигурява резерви за кредитните институции дори при крайна
необходимост. Разбира се, за това банките плащат съответната цена - лихвеният процент по свръхрезервите, държани при
БНБ, е отрицателен. Тоест в случая цената на сигурността се изразява и в немалки разходи за банковата система.
БНБ предприе и друга адекватна мярка, като не позволи на търговските банки да разпределят дивиденти. При положение,
че значителен дял от банковата система в страната е притежание на чуждестранни собственици, това би означавало в
кризисна година да се реализира и отчете значително изтичане на капитали от страната. Така можеше да бъде излъчен
негативен сигнал за българската икономика, но той беше предотвратен.
Друг фактор, който допринася за по-големия размер на банковите резерви, е нарастването на депозитите през годината.
Към края на ноември депозитите в банковата система достигат 102,3 млрд. лв. и нарастват с 6,9% на годишна база
(увеличение с почти 6,6 млрд. лв.). Същевременно броят на депозитите намалява, което означава, че средният размер на
един депозит нараства. Факторите за това са свързани с кризата в някои сектори на икономиката, която води до използване
на част от спестените преди това средства за потребление при домакинствата и за оборотни нужди при предприятията.
Поради това намаляват малките депозити. От друга страна продължаващият процес на повишаване на банковите такси и
понижаване на лихвените проценти по депозитите ограничава стимулите за държане на по-малки суми в банка.
Следващият компонент на пасивите на валутния борд са банкнотите и монетите в обращение. Техният размер се повишава
с над 2,1 млрд. лв. през 2020 г. и достига 21,2 млрд. лв. Липсата на номинален растеж на икономиката през годината и
използването на повече налични пари обаче означава, че е налице по-голям общ размер на сделките с плащане в брой.
Тъй като доверието в банковата система е запазено, това е признак за увеличаване на неформалната икономика.
Задълженията към правителството и други бюджетни организации са друга важна част от този баланс. Те представляват
значителен дял от фискалния резерв на правителството. Размерът им в края на 2020 г. е приблизително 8 млрд. лв. и се
понижава с 1% на годишна база. Интересен факт е, че новоемитираният дълг през 2020 г. е близък по размер до това число
(т. е. може да се твърди, че фискалният резерв към момента е изцяло от заемни средства). Принос за това развитие имат
най-вече последните 2 месеца от годината, когато от средствата при БНБ правителството е похарчило над 4,6 млрд. лв.
(тоест тази сума е превишението на разходите над реализираните приходи през ноември и декември).
Баланс на Евросистемата (ЕЦБ)
Евросистемата се състои от Европейската централна банка и националните централни банки на държавите от еврозоната.
Посочените банки заедно са отговорни за провеждането на единната парична политика. Поради това активите им се
разглеждат също заедно. Техният размер в края на 2020 г. достига почти 7 трилиона евро и се повишава с 48,7% на годишна
база. Това е израз на опита за стимулиране на европейските икономики в период на криза. Характерно за еврозоната (както
и за някои други икономики) е, че се очакваше тя да изпадне в рецесия и без пандемията. Икономическият спад обаче
съществено се задълбочи поради нея. Това беше оправдание за силно разхлабване и на паричната, и на фискалната
политика.
Съществен принос за разширяването на баланса има кредитирането на банките от еврозоната, чийто размер почти се
утроява през 2020 г. и достига 1,8 трилиона евро, докато другият основен източник е изкупуването на активи.
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Притежаваните от Евросистемата ценни книжа на емитенти от еврозоната достигат 3,9 трилиона евро и се увеличават с
над 1 трлн. евро през 2020 г. Подобно на България и тук наличните пари нарастват (с 10,9% на годишна база), което също
може да се тълкува като увеличаване на дела на неформалната икономика.
TARGET баланси
Салдата по сметките на съответните национални централни банки в платежната система TARGET2 представляват
допълнителен източник на риск в еврозоната освен официалната задлъжнялост на правителствата. Всъщност с течение на
времето в тази система възникват все по-сериозни дисбаланси между отделните държави, които са резултат от външната
търговия и капиталовите потоци между тях. Те се превръщат на практика в постоянни и, за съжаление, все по-големи салда
при основните потребители.
От едната страна е Германия. Вземанията на централната є банка през 2020 г. надхвърлят 1 трилион евро и трайно се
задържат над тази граница. Вторият най-голям кредитор е Люксембург. Най-големите длъжници са Италия и Испания - към
края на ноември задълженията им в тази система са съответно 494,9 млрд. евро и 480,4 млрд. евро. Самата ЕЦБ също е
сериозен длъжник, чието салдо е -330,7 млрд. евро.
Салдата обикновено се повишават в периоди на по-бързо нарастване на емисията на пари и се асоциират с нарастване на
недоверието към еврозоната. Също така е възможно те да са причинени от фрагментирането на финансовите пазари в
еврозоната, което допринася за неравномерно разпределение на ликвидността и по този начин представлява риск за
ефективността на провежданата парична политика.
Балансът на ФЕД
Федералната резервна система, наричана накратко ФЕД, е централната банка на Съединените щати. Подобно на ЕЦБ и тук
ситуацията през 2020 г. е на силно раздуване на баланса. В края на годината активите достигат 7,36 трилиона долара, като
нарастват със 76,4% на годишна база. Тоест само за 1 година ФЕД почти удвоява балансовото си число, като причината за
това е експанзивната парична политика.
През март и април в САЩ беше регистрирано рекордно високо нарастване на нормата на безработица, което предизвика
мащабна по размер реакция. Увеличаването на паричната база и оттам на активите на централната банка е равносилно на
емисия на допълнителни пари или по-просто казано печатане на пари.
Това нарастване е за сметка на покупката на различни финансови инструменти. По този начин централната банка става
кредитор на правителството, банковата система и други институции. Така притежаваните от ФЕД държавни ценни книжа,
емитирани от американското правителство, нарастват през 2020 г. с над 2,3 трилиона долара, докато гарантираните с
ипотечни кредити облигации се увеличават с над 0,6 трилиона долара. За разлика от ЕЦБ, ФЕД не прилага отрицателни
основни лихвени проценти.
Резултатът от политиката на ФЕД и на ЕЦБ обаче не съвпада с мандатите на двете най-големи централни банки в света.
Целите им са да поддържат ниска и стабилна инфлация, а освен това стабилност за финансовите пазари и институции.
Заедно с това те се стремят да поддържат икономиките близо до потенциала им, тоест при пълна заетост. И двете
икономики регистрираха сериозен спад през годината, докато потребителските цени се повишиха по-бавно от поставената
цел. Най-силно въздействие се получи фактически върху финансовите пазари. Правителствата се финансират при
изключително ниски лихви спрямо рекордната си задлъжнялост. Цените на акциите и на криптовалутите достигнаха
рекордно високи стойности, като основният фактор за това е именно изобилието от ликвидност на пазарите в резултат от
паричната политика.
Ликвидна криза и паническа разпродажба на активи този път не се случи, но това не означава, че състоянието на
финансовата система е добро. Неслучайно ЕЦБ (съответно и БНБ) удължи срока на мораториумите по банковите кредити.
Към момента фактически липсват данни относно състоянието на кредитните портфейли. Вероятно в резултат от
икономическата криза качеството им съществено се е влошило, което ще се прояви след време.
Важен факт за дейността на централните банки е, че те могат да предоставят ликвидност, но не би трябвало да се намесват
при недостиг на собствен капитал. Те активно кредитират правителствата и търговските банки, които от своя страна
задлъжняват все повече и по този начин увеличават системния риск за икономиките.
√ Шарл Мишел не изключва въвеждане на ваксинационни паспорти в ЕС
Ръководителят на Европейския съвет Шарл Мишел не изключи въвеждането в Европейския съюз на паспорти за
ваксинация срещу Covid-19, позволяващи свободното пътуване, което ще е достъпно само за ваксинираните, предава
БГНЕС.
Той добави, че тази тема е чувствителна и трябва да бъде обсъдена, което ще бъде направено от лидерите на страните от
Европейския съюз следващата седмица.
Пресслужбата на Съвета на Европа представи пред журналисти цитати от интервю на Мишел, което той направи за
обществена телевизия в Нидерландия.
Мишел смята, че подобна дискусия може да има два аспекта. Първият е дали държавите от съюза се съгласяват по принцип
да въведат сертификат за ваксинация.
Второ - ако е така, кога може да се направи това.
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Дневник
√ Президентът: Партиите нямат основания за претенции за датата на вота
Партиите нямат основания за претенции по отношение на датата на вота, заяви пред медиите президентът Румен Радев,
цитиран от БТА, и припомни, че става дума за редовни избори.
Преди дни той насрочи изборите на 4 април и поиска поне няколко промени в Изборния кодекс, от ГЕРБ казаха, че няма
да изменят изборните правила (освен за да гласуват карантинирани - бел. авт). Датата съвпада с деня, в който католици и
арменци посрещат Великден, и двете общности изразиха недоволство от това.
"Да си пожелаем 4 април да бъде Великден за католици и арменци, но да е Великден и за възкръсващата демократична
България", посочи Радев и добави, че по негово мнение най-добрата дата за избори е била през септември, след като като
през юли властта изчерпа търпението и хората масово поискаха нейната оставка.
"Последните месеци отнеха живота на хиляди българи, защото правителството не подготви страната за втората вълна на
пандемията", заяви президентът и допълни, че през тези месеци били източени милиарди от държавния бюджет. Според
него тези загуби е можело да бъдат предотвратени, ако изборите са били навреме.
"Сега въпросът вече не е толкова кога, а как ще се проведат изборите. Управляващите отказват да предприемат
належащите действия за оздравяване на изборния процес. Затова всички ние трябва да бдим за спазването на закона",
заяви президентът.
Той присъства в римокатолическата катедрала "Св. Йосиф" в София на светата литургия и церемонията по епископско
ръкоположение на Негово преосвещенство монсеньор Румен Станев, назначен от папа Франциск за помощен епископ на
Софийско-Пловдивската епархия от римски обред с постоянно седалище в столицата.
По-късно говорителят на междуритуалната епископска конференция на Католическата църква в България Ива Михайлова
коментира пред журналисти определената дата за парламентарни избори - 4 април, когато е католическият Великден."Ние
уважаваме решенията на компетентните органи и не е наша работа да ги коментираме или да участваме в тях. Католиците
винаги са били активни граждани и се надяват на добър диалог и взаимно сътрудничество с всички институции в България",
каза тя, цитирана от БТА.
√ Туристическият бизнес иска подкрепа в обучението на кадри
Туристическият бизнес в Смолян поиска от вицепремиера Марияна Николова подкрепа в политиката за подготовка на
кадри за сектора. Представителите на бизнеса коментираха, че се очаква да има сериозен недостиг на персонал и би било
добре да се помисли за внос на кадри и страната ни да има по-активна политика по отношение на образованието и
подготовката на професионалисти за сектора.
"Един от основните приоритети на правителството на Бойко Борисов е именно образованието, а по-доброто и качествено
образование е основа и гарант за по-доброто бъдеще", каза в отговор вицепремиерът и министър на туризма Марияна
Николова, цитирана от пресцентъра на министерството. Тя припомни, че на последното правителствено заседание бяха
отпуснати нови нас 2 млн. лв. на министерството на образованието за подобряване на образователната инфраструктура.
Парите са за изграждане и реконструкция на ясли, детски градини и училища.
В дискусията участваха и Даниела Дариткова, народен представител на ГЕРБ от Смолян, Недялко Славов, областен
управител на област Смолян, Николай Мелемов, кмет на община Смолян, Боран Хаджиев, кмет на община Чепеларе, и
представители на туристическия бизнес.
Д-р Даниела Дариткова коментира, че заболеваемостта в Смолянска област е ниска и че това ще доведе до допълнителна
сигурност за туристите, които ще посетят региона.
"Правим всичко възможно да развием областта като четирисезонна дестинация", посочи Николова. Тя отбеляза, че в сряда
кабинетът реши да отпусне допълнителни 40 млн. лева от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", с
които до края на март ще бъде обезпечена мярката за запазване на заетостта в туризма и транспорта в условията на
пандемия.
През декември беше одобрена нова разпоредба, регламентираща прилагането на нова мярка за държавна помощ на обща
стойност 51 млн. лв. от националния бюджет за безвъзмездно субсидиране на близо 1600 предприятия в сферата на
туризма, подчерта Николова и уточни, че Министерството на туризма е разработило наредба, регламентираща реда за
предоставяне на безвъзмездни средства, която е изпратена за съгласуване в Министерството на финансите. Субсидията e
в размер на 4 на сто от оборота без ДДС през 2019 г., които ще трябва да се използват приоритетно за компенсиране на
загуби, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, както и суми, удържани от доставчиците на услуги.
По оценки на НСИ през 2020 година общо туристите в област Смолян ще надхвърлят 200 хиляди, като очакванията са
българските посетители да са над 170 хиляди, а чуждестранните - над 30 хиляди, съобщи вицепремиерът. По думите й за
цялата 2020 г. спадът на българите в област Смолян ще е около 35%, а на чуждестранните туристи - близо 25%, което е
далеч по-малко спрямо средното за страната.
Според текущата информация за сезон 2020/2021 спадът на туристите в област Смолян от началото на зимния сезон е 54%.
Намалението на българските гости е 42%, а на чуждестранните - 91 на сто, като малкото чужденци са предимно румънски
граждани. Повече от 95% от туристите в областта са българи от началото на сезона, което се очаква да се запази като
тенденция и до края.
Собственици на обекти на пистите обясниха, че има сериозен проблем с туристите, на които не може да се предложи
качествена услуга и възможност за отдих. Тяхната позиция е, че тези места би могло да минат под един знаменател с
ресторантите на хотелите или да се търси друг начин за осигуряване на работа на обектите и обслужване на гостите.
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Представителите на бранша поставиха въпроса за стопанисването на пещерите в района, които трябва да се социализират
и рекламират, за да бъдат достъпни за туристи. Според тях това е ресурс, който трябва да се развива и може да допринася
за развитието на отрасъла.
√ Всички язовири в страната са пълни
Всички язовири в страната са пълни заради обилните валежи пред изминалите седмици - това обяви в интервю за "Нова
телевизия" министърът на околната среда и водите Емил Димитров - Ревизоро. Според него България няма да има
проблеми с питейната вода в следващите поне две или три години."Рано или късно ще се насочим към язовирите. От нито
един от язовирите няма да има режим тази година. Имаме вода за една, две, три години", обяви министърът.
Според него причини за преливането на реките е системното им замърсяване и липсата на почистване. Голям проблем
създават и незаконните изкопни дейности от строителни фирми, за които и прокуратурата е назначила проверки.
"Ако не бяхме изчистили пестицидите край Своге, всичко щеше да отиде в питейната вода. Сега не само щяхме да имаме
трансгранично замърсяване, а и всичката риба до Дунава щеше да е измряла", смята Димитров. "МВР също се включи.
Имаме няколко случая и вече са създадени актове. Съвсем скоро имахме случай до газопровод. Образувал се е остров от
наноси до газопровода, реката идвайки се отклонява и бие по газопровода. Защо трябва да се случва това? А случаят в
Своге, всички казват, че тези отпадъци не са от него. А ние много добре знаем, че идват от София. Водата е отмила
незаконни сметища и всичко е отишло в Своге", добави той.
"Всеки хвърля където си иска", заяви екоминистърът в коментор за боклуците в Искър край Своге.
Димитров информира, че е създадена организация за плавно изпускане на язовирите, за да може хем да се задържи
водата в тях, хем да не бъде предизвикано наводнение в Пловдив, както и в Турция, където обстановката също е
изключително сериозна.
√ Видеонаблюдение в изборния ден – възможност с редица неизвестни
В началото на месеца се проведоха серия от срещи със заинтересовани страни при президента Румен Радев във връзка с
предстоящите парламентарни избори.
Редица политически партии, участващи в тези консултации, лансираха идеите за осигуряване на видеонаблюдение и/или
излъчване в реално време през изборния ден и/или при преброяването на резултатите. Сред техните основни аргументи
в защита на тези предложения е повишаване прозрачността в изборния процес.
В тази публикация екипът ни представя накратко предимствата и недостатъците, свързани с видеонаблюдението в
изборния ден. Те са базирани на становища и документи на международни организации и експерти, свързани с
прилагането на подобна практика в други държави. Този текст цели да представи аргументи за и против
видеонаблюдението в изборния ден, които според нас трябва да са в основата на дебата за евентуално въвеждане на такъв
способ.
Две са основните линии, по които се предлага да се случи видеонаблюдение в изборния ден у нас. Едната е то да бъде
институционализирано - осигурено чрез камери и технически средства от държавните органи (например Централната
избирателна комисия). Втората - за предоставяне на възможност на различни лица - участници в процеса (наблюдатели,
застъпници, кандидати, представители на партии и дори членове на секционни комисии), да излъчват в реално време от
различните секции, в които се намират.
Кои са предимствата на видеонаблюдението в изборния ден
На първо място експертите изтъкват възможността за повишаване на доверието в изборния процес и особено по
отношението на определянето и отчитането на крайните резултати в секциите. Те допълват, че наличието на камери може
да е предпоставка за ограничаване на порочни практики, свързани с купуване и продаване на гласове и други форми на
натиск над избирателите.
Видеоизлъчването дава възможност на всеки желаещ да види как е организирано изборното помещение по всяко време
- разположение на кабината за гласуване, машините в секции с машинен вот, разпределение на дейностите между
членовете на секционната избирателна комисия (СИК) и т.н. В страни, където политическите права на гражданите не са
добре защитени, видеонаблюдението може да помогне срещу евентуални политически репресии.
Всички експерти, посочващи тези предимства, ги обвързват с въвеждането на ефективна правна и административна
рамка, която да очертава достатъчно ясно правилата за използване на средства за видео излъчване в изборния ден и
всички произтичащи от това последици.
В страната се застъпва тезата, че видеонаблюдението ще има дисциплиниращ ефект за членовете на секционните
избирателни комисии. Припомняме, че в български условия СИК се съставят на квотен принцип от партиите, представени
в българския и европейския парламенти. Гражданско наблюдение чрез излъчване в реално време от секциите позволява
известен контрол върху действията на изборната администрация и достъп до процеса на по-широк кръг участници
(например извънпарламентарните партии, наблюдатели, медии и др.).
Опитът на Института за развитие на публичната среда (ИРПС) като организация, която е регистриран наблюдател на
изборите повече от 10 години, показва, че снимането в секционните комисии е възможно и към този момент (но не и
излъчването на живо). То обаче следва да не нарушава тайната на вота, да не накърнява правото на избирателите да не
бъдат снимани и да не е в разрез с процедурите на изборната администрация.
В случаите, когато наши наблюдатели са ни изпращали снимков и видео материал като доказателство за различни видове
нарушения, сигналите до отговорните институции са подавани от името на организацията. Аргумент в тази насока за нас
винаги е било запазването на анонимност за подателите на сигнала, за да не се излага на риск тяхната безопасност. Едва
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след започването на работа по сигнал от съответните институции и при съгласие на подателя сме разкривали неговата
идентичност. Опитът ни обаче показва, че сигналите, които са подкрепени със съответния снимков/видео материал, не
се приемат като доказателства за последващи действия от съответните органи.
Кои са недостатъците на видеонаблюдението в изборния ден
Според експерти, въпреки че видеонаблюдението цели да изгради доверие в изборния процес, то може да има и редица
недостатъци. Най-често се изтъква например, че ако не са строго регламентирани процедурите при които се извършва
видеозаснемането, то може сериозно да засегне осигуряването тайната на вота и да допринесе за оказване на
натиск върху избирателите. В българския контекст това е съществен риск в малките населени места, където често има
един основен работодател - административна структура или бизнес предприятие.
В международните документи се предупреждава, че заснемането в изборните помещения може да представлява
предпоставка за последващ натиск не само върху избирателите, а и върху независимите наблюдатели.
Като практически недостатък се изтъкват техническите параметри на устройствата и качеството на картината, която
излъчват. Той се засилва, когато не се използва централизиран/институционален подход за видеонаблюдение, а се въведе
възможност за различни участници в изборния процес да излъчват/заснемат случващото се в секциите. В последния
случай няма гаранция за съответно техническо обезпечаване на средствата за снимане, за легитимността на записите,
тяхното съхранение, възможностите да бъдат използвани като доказателствен материал пред компетентните органи и пр.
В допълнение, заснемането само по себе си не може да предотврати грешки и нарушения в изборния процес. От тази
гледна точка то няма как да замести физическото наблюдение в секциите. Ако видеоизлъчване се въведе само за края на
изборния ден, това отново не е гаранция за разрешаването на проблеми, които са настъпили в останалата част от процеса.
Фактът, че се заснема или излъчва в реално време преброяването на резултатите в конкретна секция, не е предпоставка,
че ще има пряка видимост към бюлетините и изборните книжа - такава често не се осигурява дори за присъстващите
физически в секциите лица.
Сред минусите от употребата на видеоконтрол в секциите се посочва и че то може да повиши напрежението в края на
изборния ден и да окаже допълнителен натиск върху СИК, които да се затруднят при преброяването на гласовете.
В заключение може да се каже, че: предвид засиления обществен дебат по темата за въвеждане на видеозаснемане и
излъчване на случващото се в изборния ден, трябва да отбележим, че според действащите правни норми в страната,
присъстващите в секциите, с изключение на гласоподавателите, независимите наблюдатели и медиите, са страна в
изборния процес. Членовете на секционните комисии се излъчват от партиите в българския и европейския парламенти,
като носят и отговорност в рамките на изпълнение на задълженията си по време на изборите. Застъпниците и
политическите представители от своя страна, са изразители на интересите на кандидатите, които се състезават за гласовете
на избирателите. В този смисъл гаранция за неутралност на видео стрийма, ако той се осъществява по партийна линия,
трудно би могла да се осигури.
Според международните изследвания в тази насока, подобно нововъведение в изборния процес следва да е резултат от
сериозни обществени обсъждания, така че да бъдат взети предвид всички гледни точки. Необходима е широка подкрепа
от избирателите и достатъчно време за разяснението, възприемането и прилагането на тази практика.
√ "Нова телевизия" свали "Беновска пита"
След като "Нова телевизия" придоби "Канал 3" и го прекръсти на "Нова нюз", от програмата му изчезна предаването на
Илиана Беновска - "Беновска пита", в което всяка неделя гостуваха министри и управляващи политици, а водещата му често
атакуваше опозицията.
Не е известно на какво се дължи това решение. В момента собственикът "Адванс медиа груп" е във финална фаза на
продажба на цялата медийна "Нова броудкастинг груп" и дали промените в програмата са свързани с купувача "Юнайтед
груп", очакващ одобрение от Комисията за защита на конкуренцията, или с други причини няма официален коментар.
Извън програмната схема на "Нова нюз"
Водещата Илиана Беновска, редовно придружаваща премиера Бойко Борисов и правителствени делегации при
пътуванията им, не е сред лицата на "Нова нюз" и не е включена в промоционалните клипове за новия канал. В
новинарската медия са пренесени авторските предавания като "Офанзива с Любо Огнянов" на Любомир Огнянов и
"Патарински live" на Димитър Патарински.
Пред "Дневник" от "Нова телевизия" заявиха лаконично, че програмата на двата канала може да бъде видяна на сайта на
медията. Оттам не отговориха на допълнителните въпроси. В програмата във времето, когато се излъчваше шоуто на
Беновска, е разположено "Неделята на Нова" с водеща Мая Костадинова (кадър на ТВ7 и Канал 3). То се излъчва по "Нова
тв" повече от година и е сред предаванията, които в момента вървят едновременно и в новинарския канал.
Страницата на "Беновска пита" във "Фейсбук" не е обновявана от края на ноември, на нея все още стои логото на "Канал
3" и само линкът - макар и съдържащ "kanal3" - отвежда към главната страница на "Нова телевизия".
Беновска в тв почивка
"Дневник" потърси и Беновска за това какво става с предаването ѝ и нейният отговор бе единствено "Почивам си".
Попитана колко време ще си почива, тя каза: "Какво, да не съм пред прокуратурата?", и заяви, че не отговаря на въпроси
от личен характер и всякакви други питания може да отправим към телевизията.
Последното предаване "Беновска пита" е излъчено в ефира на "Канал 3" в началото на декември миналата година, а
неговата програма спря от 14 декември и част от нея преля в "Нова нюз".
Беновска обаче продължава предаването си в ефира на радио "К2", показва програмата му за януари (преди това
"Беновска пита" се излъчваше едновременно в тв и радиоефира).
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Борисов понякога е демонстрирал публично раздразнението си от въпросите на Беновска, която се конкурира да зададе
въпроси първа с "Пик". (На снимката - кадър от бала на КРИБ - 2015 г.)
В изданието от тази събота (16 януари) в редовния си коментар тя задава и типичните си реторични въпроси към премиера
Бойко Борисов с основен акцент "Г-н Борисов, силен ли сте да разчистите боклуците от политиката, бизнеса и медиите на
4 април, за да не ви "разчистят" те?" Беновска изрежда какво според нея добре за премиера, като споменава и "частните
големи български телевизии, неизвестно в какви ръце".
Дали "Беновска пита" ще възстанови телевизионния си формат и в кой ефир, или ще се разпространява само през нейните
канали във видео, ще се разбере в следващите седмици. Както и дали ще продължат да гостуват министри и други
политици - изявите на министри се одобряват от Министерския съвет, а представителите на ГЕРБ се координират от
пресцентъра на партията, в който отиде личния ПР съветник на премиера Севделина Арнаудова (тя продължава най-често
да снима на живо изявите му от джипа).
Радио "К2" през 2019 година (според данните, предоставени за регистъра на Министерство на културата) е
получавало средства по договори с министерства, други институции и партии (най-голяма е стойността на този на
министерството на икономиката - над 30 000 лева по два договора, почти 20 000 лева са от министерството на туризма, 10
000 лева от МОСВ и над 17 000 лева от Столичната община). От политическите сили в К2 са се рекламирали ГЕРБ и ВМРО.
За почти 10 000 лева програмно време е закупило и Ръководство на въздушното движение (РВД).
През 2018 година най-големият институционален рекламодател в К2 е била Българската банка за развитие със 70 000
лева за кампания за професионално и дуално образование, а две министерства - земеделското и социалното, са
инвестирали по почти 15 000 лева за излъчване на информационни материали.
"Нова тв" - в очакване на новия собственик
През есента на миналата година "Нова броудкастинг груп", която е собственост на братята Кирил и Георги Домусчиеви,
придоби "Канал 3" заедно с няколко радиостанции. Тогава ръководството на медията обяви, че "Канал 3" ще бъде
новинарският канал на групата. Той започна излъчване като "Нова нюз" на 4 януари. Оттогава е с променена визия, а
съобщението на компанията гласи, че "ще използва опита на новинарския екип и ресурса на "Нова", като развие вече
съществуващото съдържание на канала". За промяна на схемата не се съобщава.
В края на годината бе съобщено, че собственикът на "Виваком" - "Юнайтед груп", иска да придобие "Нова броудкастинг
груп". Сегашният собственик на "Нова броудкастинт груп" - "Адванс медиа груп", е дъщерно дружество на инвестиционния
холдинг "Адванс пропъртис", собственост на братята Кирил и Георги Домусчиеви. Точната цена на сделката все още не е
известна, но според източници от пазара е между 250 и 300 млн. евро. Братя Домусчиеви платиха за "Нова броудкастинг
груп" 185 млн. евро.
На 24 декември двете страни са постигнали споразумение и сделката е пред финал, като се чака одобрението на Комисията
за защита на конкуренцията (КЗК). Още една голяма сделка чака своя финал - същата компания "Юнайтед груп" (United
group) иска да купи и вестниците на депутата от ДПС Делян Пеевски "Телеграф", "Монитор", "Политика", "Меридиан мач"
и "Борба". Като купувач е посочено дружеството "Юнайтед медиа" (United media), дъщерно дружество на "Юнайтед груп"
(United Group).
√ Готови ли сте за бъдеще с работа от дистанция?
Никой от нас не може да знае със сигурност какво ще се случи с нашия бизнес в бъдеще, но при динамичната ситуация в
света днес, не е ли сега моментът да вградите трайно повече гъвкавост в начина на работа и във вашата компания?
Осигурете си непрекъснатост на бизнеса чрез изграждане на сигурна система за дистанционна работа
Въпреки че бъдещето е неясно, със сигурност знаем, че необходимостта от дигитализиране на процесите в компаниите
бързо се е увеличила. Това означава, че наличието на правилната технология и правилната инфраструктура ще бъде от
ключово значение за оцеляването в среда, която изглежда, че ще бъде относително нестабилна още известно време. Сега
е моментът да започнете да ускорявате бизнеса си и да повишите продуктивността на екипите си, като инвестирате в
технологии и системи, които осигуряват достатъчно гъвкави начини на работа.
Но доколко вашият бизнес е бил готов за дистанционна работа преди тези неочаквани глобални промени? И готови ли сте
да трансформирате системите си към нещо по-подходящо за това продължително "ново нормално"?
Откъде трябва да започнете, за да се възползвате от нарастващите възможности за наистина по-дългосрочна дистанционна
работа на служителите?
Фактори, които трябва да се обмислят при осигуряването на дългосрочна дистанционна работа
Ако искате успешно да осигурите дългосрочна дистанционна работа, вашата организация ще се нуждае от екосистема,
която прилага цифрово ориентиран подход. За да постигнете това, има четири важни фактора, които трябва да вземете
предвид:
1. Технологии - може би най-важният фактор - вашият избор на технологии ще бъде от съществено значение за успеха на
вашата система за дистанционна работна.
2. Инструменти за съвместна работа - инструментите, които избирате за обработка на вашата критична за бизнеса
информация, работят ръка за ръка с избраната от вас инфраструктура и устройства. Това е мястото, където облачните
решения наистина могат да бъдат от полза за вашия бизнес.
3. Преодоляване на пропастта между хартиени и цифрови документи - какви са предизвикателствата пред вас, ако все
още сте в ранните дни на вашата цифрова трансформация и разчитате силно на хартиените процеси? Всеки бизнес е
различен, така че няма универсално решение, но като за начало ще трябва да разработите стратегия как да постигнете
целите си и да дефинирате подходящия график.
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4. Ефективност - ако смятаме, че информацията е сърдечният ритъм на всеки бизнес, тогава способността за ефективно
управление на нейното движение е ясна. Във време, в което непрекъснатостта на бизнеса е от ключово значение, можете
да разберете защо комбинирането на правилните технологии, инструменти за съвместна работа и ефективно управление
на документните процеси е толкова важно за вашия бизнес.
Осигурете на вашите служители стабилна и лесна за използване система, а ползите за производителността и ефективността
ще са просто без конкуренция.
Дистанционна работа като конкурентно предимство
При това толкова неизвестно бъдеще има голяма вероятност скоро да видим още по-голяма миграция към дистанционна
работа. И трябва да се запитате - готов ли е бизнесът ви за това?
Работното място на бъдещето от Canon
Услугите за цифрова трансформация на Canon предоставят цялостен пакет от хардуер, софтуер и експертна помощ,
предназначен да ви помогне да се адаптирате към новите тенденции за работното място. Той съчетава услуги за печат и
набор от решения за цифрова съвместна работа, предназначени да оптимизират управлението на съдържание и
документи и да рационализират бизнес процеси, като например цифрово управление на човешките ресурси, обработка на
фактури и управление на договори. Той съчетава автоматизация на процесите, усъвършенствани решения за сканиране и
ефективна облачна свързаност.
Научете повече за предимствата на защитената дистанционна работа и разберете как успешно да трансформирате своя
бизнес в Наръчника на Canon за работното място на бъдещето.
√ Балтийските държави и Полша поискаха ЕС да действа срещу Русия след ареста на Навални
Литва, Латвия и Естония призоваха за "налагане на ограничителни мерки" срещу Русия след ареста на критика на Кремъл
Алексей Навални, заяви литовският министър на външните работи в туит днес, час след като медиите съобщиха за ареста
на руския опозиционер.
"Задържането на Алексей Навални от руските власти е напълно неприемливо. Искаме незабавното му освобождаване",
заяви министърът Габриелиус Ландсбергис. "ЕС трябва да действа бързо и ако той не бъде освободен, трябва да обмислим
налагането на ограничителни мерки в отговор на този възмутителен акт", добави той.
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел също нарече задържането на опозиционера "неприемливо", а полският
премиер Матеуш Моравиецки го определи като :поредния опит за сплашване на демократичната опозиция в Русия".
"Бързият и недвусмислен отговор на ниво ЕС е от съществено значение. Зачитането на правата на гражданите е
крайъгълният камък на демокрацията", написа Моравиецки в "Туитър". "Призовавам властите в Русия незабавно да
освободят задържания", пише той.
Навални бе задържан при преминаване през паспортен контрол на летище "Шереметиево", в Москва, където се върна
тази вечер след месеци в чужбина. Руската Федерална служба за изпълнение на наказанията, която в средата на
седмицата обеща да направи необходимото за задържането му, потвърди новината.
Според руската служба на Би Би Си Навални е отведен от паспортния контрол след искане на полицаи да ги последва.
Адвокатът му Олег Михайлов, пътувал с него от Берлин, не би могъл да го придружи - не е допуснат в Русия, тъй като при
влизането си не е получил печат и формално е задържан в свободната зона на летището.
"Комерсант" цитира ФСИН с думите, че "условно осъденият" Навални ще остане в ареста, докато съдът не разгледа мярката
му. ФСИН припомня, че той е издирван от 29 декември 2020 г. за "многократни нарушения на изпитателния срок" след
присъда от 2014 г.
Подробности за ареста четете тук.
БНТ
√ Марияна Николова: Обсъжда се отваряне на заведенията на 50% и при предварителни резервации
Ресторантьори се оплакаха, че "чашата на търпението им вече прелива". Министър Марияна Николова увери, че постоянно
е в комуникация с бранша. Утре предстои и официална среща с представители на Асоциацията на ресторантьорите.
Предложения тепърва ще се обсъждат и с Националния оперативен щаб след анализ на ситуацията с бройките заразени,
уточни в "Денят започва" Николова. Сред тях са работа на заведенията на 50%, както и работа при предварителни
резервации.
Предложенията важат за ресторанти, за нощните заведения все още не са провеждани подобни разговори, уточни
министърът.
Здравните власти регистрираха редица нарушения през последните дни. Обществена тайна беше, че има заведения, които
работят въпреки заповедта на министъра на здравеопазването.
"Всички нарушители, които нарушават административните правила и разпоредбите, които са предписани от
здравните власти, ще бъдат санкционирани по установения ред. Аз съм против тези нарушения и съм категорична,
че това е петно за целия бранш", заяви министър Николова.
Тенденциите показват, че нивата на безработица в сектор "Туризъм" са 6,7%. Има ръст на безработицата, като найзасегнати са в сектор Хотелиерство, каза министърът.
Туристите все повече търсят индивидуалните резервации и малките места за настаняване. Министър Николова обясни, че
зимният сезон се ползва от малките хотели, от малките места за настаняване, които са заети на 100%.
Сериозна заетост се отчита и в СПА курортите. По отношение на зимния сезон резервациите са между 35 и 40%.
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При хотелиерството и ресторантьорството най-успешната мярка е 60 на 40, която е трансформирана в 80 на 20 за сектора,
съобщи министърът. Правителството е дало ясно заявка за удължаването на тази мярка до 31 март.
"Тази мярка е спасила от фалит повече от 70% от бранша. По нея са изплатени огромен обем средства и са спасени
над 28-30 работни места", каза Николова.
Изплатени са над милиард и 200 милиона, от които около 720 милиона са достигнали пряко до бизнеса.
Вижте целия разговор във видеото.
√ Емил Коларов: Не трябва да се нарушават заповедите, но да се спазват и обещанията
Здравните власти продължават да хващат нарушители на заповедта на министър Костадин Ангелов, свързана с
противоепидемичните мерки. Първо в Пловдив, а след това и в София полицията и здравната инспекция влязоха в няколко
заведения, които работели въпреки забраната.
Защо някой си позволява да нарушава заповедта, трябва да попитате него, но защо се стигна до тук, това е друга тема заяви председателят на Сдружението на заведенията в България Емил Коларов в "Денят започва" по БНТ.
"Ние станахме изкупителна жертва на цялата тази пандемия. Всички сектори в държавата в момента работят с
изключение на заведенията, моловете и фитнесите. На нас ни бяха обещани някакви помощи - както бяха обещани
помощи на персоналите, така и компенсации на фирмите. За съжаление вече три месеца от второто затваряне на
нощните заведения и два месеца от затварянето на дневните заведения, нямаме абсолютно нищо", коментира
Коларов.
Той уточни, че персоналите миналата седмица са получили по 24 лв. за ноември, а декемврийските пари все още не са
стигнали до тях. За фирмите обещаните компенсации за процент оборот, който трябваше да се получи, все още няма
никакво развитие.
"Очакваме всеки ден и нищо не се случва. Явно търпението на някои колеги се изчерпва, защото в крайна сметка в
България има над 30 000 заведения и това, че едно или две заведения са нарушили заповедта, не мисля, че трябва да се
определя като някаква практика в бранша", каза още председателят на Сдружението на заведенията.
Според него всички вече са загубили търпение и затова някои си позволяват да отворят обектите си. Не трябва да се
нарушават заповедите, но от друга страна трябва да се изпълняват и обещанията, дадени на бранша, категоричен беше
Коларов.
√ Ще се превърнат ли покривните соларни инсталации в алтернатива на електроцентралите у нас?
Ще се превърнат ли покривните соларни инсталации в алтернатива на традиционните електроцентрали у нас? Кога
България ще приложи евродирективата, улесняваща домакинствата да си инсталират фотоволтаици за собствени
нужди? И ще изкупува ли държавата произвеждания от фамилните инсталации ток?
Над 200 са малките покривни фотоволтачини централи у нас с инсталирана мощност от 50 мегавата.
Меглена Русинова - предс. на УС на Българска фотоволтаична асоциация заяви: "30-киловатова фотоволтаична централа
в момента разхода за нейното изграждане е около между 35-38 000 лева.
Изплаща се в рамките на 4 до 5 г.
Според енергийни анализатори фотоволтаиците са алтернатива на въглищните електроцентрали, които трябва да
затворим до 2030.
Иван Хиновски - председател на Българския енергиен и минен форум обясни: "Към 2030 г. ние трябва да имаме над 40
мегавата мощности в индивидуални ВЕИ източници, те са основно покривни или дворни фотоволтечини инсталации. Има
една инертност в системните оператори към по-малките производители, които ми създават проблеми. Редица от тези
заявления получават негативни отговори. И затова ЕК настоява за редица ясни правила в развитието на този бизнес".
В момента, за да се изгради такава соларна сградна инсталация, желаещите трябва да преминат през почти непреодолими
административни пречки.
Желаещите да изградят покривна соларна централа трябва да получат разрешение от ЧЕЗ, ЕВН или Енерго, за да ги
присъединяване към мрежата.
Балин Балинов - "Греен Пийс" заяви: "Това, което се изисква в момента, са изключително много разрешителни. В някои
случаи на хората не им се позволява. Върху покривите трябва да се изграждат допълнителни пристройки, което също
отнема време. С помощта на новата евродиректива хората ще бъдат максимално улеснени".
"От момента на нейното проектиране до получаване на всички необходими документи за присъединяване обичайният
срок е около 6 месеца. Ние силно се надяваме, че тези 6 месеца ще бъдат съкратени", заяви Меглена Русинова.
Парламентарната комисия по енергетика готви законови промени.
"Фотоволтачините централи са задължени, предвид Закона за устройство, като вид строеж 5-а категория, да имат
съгласуван с Електроразпределителните дружества предварителен, окончателен договор. Ние се стремим да махнем
тези неща, за да можем да насърчим именно за самостоятелно ползване", обясни Валентин Николов - председател на
Парламентарна комисия по енергетика, ГЕРБ.
В Закона за енергетиката е заложено и отпадането на 5-процентната такса, която са задължени да плащат всички
производители на соларна енергия.
"По този начин те вече стават банкируеми, т.е. вече има една добра възвръщаемост да могат инвеститорите да
направят една прогноза за изкупуването на ел. енергия от тях и да можем да насърчим този бизнес", допълни още
Валентин Николов.
Очаква се парламентът да приеме промените в закона до края на месеца.
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Мениджър
√ 6.7% е била безработицата в страната през декември
Равнището на регистрирана безработица в страната през декември е 6.7 на сто според административната статистика на
Агенцията по заетостта, съобщиха от пресцентъра на Агенцията. Това е най-ниската регистрирана стойност след края на
извънредното положение на 13 май 2020 г. Спрямо месец ноември същата година няма промяна в стойността на
показателя, а спрямо декември 2019 г. се наблюдава ръст от 0,8 процентни пункта.
В края на декември регистрираните безработни в бюрата по труда според данните на Агенцията по заетостта са били 220
292, което е с 1 452 повече от ноември. На годишна база увеличението е с 25 577 души.
За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 32 607 безработни
лица. Освен тях, други 488 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в
Агенцията по заетостта.
През декември броят на започналите работа безработни лица достигна 12 253, като в сравнение със същия месец на
миналата година се отчита ръст с 8.2%. През изминалия месец 523 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и
заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда. От започналите работа 81.2% са устроени в
реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 26,8% от всички
започнали работа, следвани от търговията – с 17,1%, държавното управление – 6,8%, строителството – 4,7%, и др.
Работа на субсидирани работни места през месеца са започнали 2 309 безработни лица от рисковите групи – 462 по
програми и мерки за заетост и 1 847 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата
„Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли като
антикризисна мярка, е осигурила заетост на 8 335 лица, като само през декември са сключени трудови договори с нови
751 безработни.
Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като трети дизайн на 60/40 или ПМС 151/2020
г., изменено и допълнено с ПМС 278/2020 г., и 80/20 или „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от
COVID-19” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, осигуриха запазването на заетостта на повече от 300
хил. заети лица от май до края на декември.
Мярката „Запази ме” за компенсиране заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица
икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури само за месец от старта си гарантиран
минимален доход на 14 544 работници и служители в над 3100 фирми.
В присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, през
2020 г. при спазване на всички противоепидемични мерки, са включени малко над 15 300 безработни лица.
Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 7 572. Най-голям дял свободни работни места в
реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (40.0%), следват търговията, ремонтът на автомобили и
мотоциклети (10.5%), строителството (7.8%), административните и спомагателните дейности (7.7%), държавното
управление (7.6%) и финансови и застрахователни дейности (5.1%).
Най-търсените професии през месецa са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в
добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; металурзи, машиностроители и сродни на тях и
занаятчии; стопански и административни специалисти; монтажници; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях;
продавачи; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; персонал, полагащ грижи за
хората; водачи на МПС и подвижни съоръжения и др.
√ МВнР започна подготовката по организирането на изборите в чужбина
Министерството на външните работи вече започна подготовка по организирането на парламентарните избори в чужбина,
съобщиха от МВнР.
Задачата на създадената от вицепремиера Екатерина Захариева работна група е ясна - да се гарантира правото на
максимален брой наши сънародници в чужбина въпреки тежката епидемична обстановка.
В резултат на поставените от министър Захариева задачи бяха предприети редица организационни действия.
Ръководителите на задграничните ни мисии вече получиха указания:
- да поискат съгласието на приемащата държава за провеждане на избори и за разкриване на секции както на територията
на дипломатическите и консулските ни представителства, така и извън тях. Такива искания да бъдат отправени във всички
страни, в които е акредитиран съответният ръководител на посолство.
- да изпратят незабавно отговорите на съответните държави в МВнР, което ще информира за тях Централната избирателна
комисия и обществеността.
Работната група в МВнР получи задача да изготви проект на бюджет за провеждането на изборите в чужбина. Той трябва
да предвиди необходимите средства за дезинфекция и защита на здравето на гласоподавателите и на членовете на
изборните комисии, средства за командировка за изпращаните от България членове на секционни комисии, съобразени с
изискванията на някои държави за задължителен PCR тест и/или карантина, както и обезпечаване с материали, които да
гарантират стриктното прилагане на санитарния протокол, който предстои да бъде въведен от Министерството на
здравеопазването.
На сайта на МВнР е разкрита рубрика "Избори", където ще се публикува важна информация, свързана с гласуването в
чужбина. Нашите сънародници може да се информират за специфичните условия за гласуване и от сайтовете на
съответните дипломатически мисии, и от техните профили в социалните медии.
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Представителите на МВнР проведоха среща и с Централната избирателна комисия, на които бяха обсъдени всички
предизвикателства пред организирането на изборния процес в чужбина, особено съвпадението на датата на изборите,
определена от държавния глава, с католическия Великден, когато се очаква редица държави да ограничат допълнително
придвижването и социалните контакти с оглед почивните дни.
√ Путин изпраща жена посланик в София
За пръв път в историята на дипломатическите отношения между Русия и България жена ще поеме руската мисия у нас.
Руският президент Владимир Путин назначи Елеонора Митрофанова, бивша ръководителка на Россотрудничество, за нов
посланик на Русия в България, предаде ТАСС.
Указът за назначението бе публикуван днес на официалния руски портал за правна информация. "Елеонора Валентиновна
Митрофанова се назначава за извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република България", пише в
документа. С друг указ Путин освободи от длъжност досегашния руски посланик в София Анатолий Макаров.
Митрофанова оглавяваше Россотрудничество от 2017 до 2020 г. Службата се занимава с въпросите на Общността на
независимите държави (ОНД), руснаците, живеещи в чужбина, и международното хуманитарно сътрудничество.
√ БАПРА създаде своя етична комисия
Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) създаде Етична комисия (ЕК). Нейната основната цел ще бъде да
обединява комуникационната общност за етични и професионални комуникации, да следи за спазване на правилата на
професионалното поведение в областта на комуникациите, лоялна конкуренция и защита на интересите на клиентите и
обществото като цяло.
Съставът е тричленен и в него влизат Любомир Аламанов от SiteMedia Consultancy, определен за председател на
комисията, Максим Бехар основател на M3 CommunicБългарската асоциация на ПР агенциите създаде Етична
комисияations и Николай Неделчев, Publicis Group. За резервни членове бяха избрани Светлана Савова, V+O
Communications и Диана Пазаитова, Fama Consulting. Новата комисия беше учредена на проведено Общо събрание на
БАПРА, което прие и правилата за работата ѝ.
√ Сега е моментът да промените фирмената култура
Само за година Covid-19 напълно промени начина ни на живот и работа. Някои индустрии бяха временно прекъснати,
появиха се нови категории услуги. Много хора останаха по домовете си, а търсенето на доставки нарасна. В момента помалките компании се оказват в изгодна позиция на пазара, с нов достъп до по-голяма клиентска база, но с това се
увеличава и натиск върху компаниите да осъществяват бързи доставки. Сега е и моментът да се обърне внимание на
вътрешната фирмена култура. Ето четири основни стъпки, които могат да помогнат както на новодошлите, така и на
марките ветерани да подобрят фирмената си култура:
1. Определяне на фирмена идентичност
Много компании съществуват без подходяща марка, особено на пазара на услуги. Вземете логистичната индустрия. След
като забеляза тази липса на уникална идентичност в логистичната компания ArdentX, съоснователят Конър Милър реши да
кодира определен набор от ценности, които ще бъдат свързани с ArdentX, като тяхната работна етика.
"Основните ценности са много важни за вашата култура и успеха ви като организация. Уверете се, че те се поддържат от
всеки член на вашия екип. Придържайки всички служители към един и същи стандарт, това ще насърчи поддържането на
отворена култура, основана на равенство. Това също ще спомогне за популяризирането на основните ви ценности във
всички отдели, така че те да се вкоренят във вашата култура", казва журналистката Кейт Хайнц посъветва в скорошна статия
за Built In.
2. Отговорност от страна на висшето ръководство
Качеството на изпълнителното управление е един от най-важните компоненти за успеха на компанията. Фирмените
лидери са отговорни за управлението на бизнеса в посока на растеж, иновации и устойчивост.
3. Провеждане на интервюта при напускане на служители
Неизбежно, някой ден служителите ще искат да напуснат компанията. Това може да се случи по различни причини,
включително по-добри възможности, промяна в кариерата или по-нататъшно образование. На текучеството на
служителите обикновено се гледа с лоши очи, но понякога напускането на персонал от вашата компания може да се окаже
възможност за растеж.
4. Общуване
В много компании комуникацията е еднопосочен поток, който само преминава в посока от ръководството към екипа. В
такива случаи служителите рядко усещат, че гласът им е важен при обсъждането на текущи събития в екипа. В една здрава
компания мениджърите искат да чуят мнението на хората и не се страхуват да попитат: "Какво мислите за това?", "Добра
идея ли е?", "Как бихте го направили по различен начин?"
Разработването на стабилна фирмена структура ще засили връзката с клиентите на вашата марка. Извършването на тази
инвестиция неизбежно ще доведе до видими резултати във вашата компания.
√ Световната миграция намаляла с 30%
Световната миграция е намаляла с почти 30% между 2019-а и 2020-а година заради пандемията, сочи доклад на ООН,
цитиран от БНР
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Около 2 милиона души по-малко са напуснали дома си през този период, а общо 281 милиона живеят извън родината си,
сочи статистиката за миналата година.
Докладът на ООН отчита, че две-трети от регистрираните мигранти живеят в 20 държави, на първо място в този списък е
Съединените щати, където са мигрирали 51 милиона души през 2020-а.
След това са Германия с 16 милиона, Саудитска Арабия с 13 милиона, Русия с 12 и Великобритания с 9 милиона мигранти.
√ Годишната среща на Г-7 ще се проведе във Великобритания през юни
Британското правителство реши да проведе следващата годишна среща на групата на най-развитите индустриални страни
Г-7 в английското курортно селище Карбис бей в Корнуол, предадоха световните агенции.
Срещата на лидерите на САЩ, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и ЕС ще започне на 11 юни.
Австралия, Индия и Южна Корея също са поканени на срещата, която се очаква да бъде първата лична среща на Г-7 от две
години насам.
"Преди 200 години медните и калаени мини на Корнуол бяха в центъра на Индустриалната революция във Великобритания
и това лято Корнуол отново ще стане център на голяма глобална промяна и напредък", се казва в публикувано снощи
изявление на британския премиер Борис Джонсън.
В него се отбелязва, че премиерът ще призове лидерите да използват възможността за "по-добро възстановяване (на
света) след коронавируса, като се обединят, за да направят бъдещето по-справедливо, по-зелено и по-проспериращо".
Великобритания е ротационен председател на Г-7 за тази година. Срещата миналата година трябваше да се проведе в
САЩ, но президентът Доналд Тръмп беше принуден да я анулира заради коронавируса.
√ Гръцкият бизнес отчита 35 милиарда евро загуби
Всички гръцки компании, не само тези, които са били принудени да затворят по време на блокирането заради
коронавируса, са претърпели загуби в приходите, достигащи почти 35 милиарда евро в периода от януари до септември
миналата година. Това показват последните данни, публикувани от Гръцката статистическа служба ( ELSTAT). Очаква се тези
загуби да бъдат още по-високи през четвъртото тримесечие на годината, поне в сравнение с първото и третото тримесечие,
поради второто блокиране в края на 2020 г. - период, който традиционно се характеризира с увеличено потребление,
предаде БГНЕС.
Данните на ELSTAT, които включват и оборота през ноември, отразяват шока, причинен на пазара от второто блокиране, и
особено в секторите на търговията на дребно и ресторантьорството. Търговията на дребно, която е спряна от 7 ноември,
отбеляза намаление на оборота през ноември с 38,5% в сравнение с ноември предходната година. Кетъринг бизнесът,
чиято дейност е спряна от 3 ноември, отбеляза спад на оборота с 54,1% през ноември в сравнение със същия месец през
2019 г. Нещо повече, данните показват, че като цяло гръцките компании са регистрирали общ оборот от 193,84 млрд. евро
през първите три тримесечия на 2020 г., в сравнение с 228,68 млрд. евро в съответния период през 2019 г. - разлика от
34,84 млрд. евро.бщият оборот през третото тримесечие на 2020 г. е 69,80 млрд. евро в сравнение с 82,91 млрд. евро през
третото тримесечие на предходната година - спад от 15,8%. Това намаление е значително не само защото има зееща дупка
от 13,11 милиарда евро, но и защото демонстрира мощното въздействие върху икономиката и бизнеса, като се има
предвид, че през третото тримесечие имаше само някои локални блокировки и те не бяха много дълго.
На този фон премиерът Кириакос Мицотакис обяви в петък в парламента, че осигуреното от държавата покритие на 80%
от наемите, които бизнесът плаща, ще бъде удължено с още един месец до февруари. Освен това промените в
обезщетенията за безработица се удължават с още два месеца. Времевата рамка на новите мерки изглежда предполага,
че правителството очаква пандемията и нейното въздействие да започнат да отстъпват в края на март.
√ Китай ще бъде най-големият пазар в света на интернет на нещата през 2024 г.
Китай ще надмине САЩ, превръщайки се в най-големия пазар на интернет на нещата през 2024 г., се посочва в доклад за
индустрията.
Очаква се Китай да похарчи около 300 милиарда щатски долара в сферата до 2024 г. с годишен темп на растеж от 13% през
следващите пет години. Това сочат данните на компанията за пазарни проучвания „International Data Corporation“. През
2024 г. разходите на Китай за интернет на нещата ще представляват 26,7% от глобалните в сектора, следвани от САЩ с
32,8% и Западна Европа с 23,4%, предаде "Радио Китай".
Старшият пазарен анализатор на компанията Джонатан Льонг каза, че в началото на годината Китай е намалил разходите
за интернет на нещата заради епидемията от COVID-19. „Тъй като Китай продължава по пътя на възстановяването,
очакваме скок на пазара през следващите години, защото компаниите започват да разбират жизненоважната роля на
Интернет на нещата в превенцията и контрола на заразата, както и възможностите, които предоставя за смекчаване на
последиците от пазарните смущения“, подчерта Льонг.
√ Турция е инвестирала 3 милиарда евро в проекти за дистрибуция на природен газ
Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган заяви, че през последните 18 години тази страна е вложила около три
милиарда евро в проекти за дистрибуция на природен газ, съобщи Танюг, цитирана от БТА.
Инвестициите в топлинна и геотермална енергия се очаква да допринесат значително за снабдяването на нашата страна с
енергия, заяви Ердоган в събота във видео обръщение на церемонията по тържественото откриване на енергиен проект в
град Маниса.
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Президентът подчерта, че става дума за много важен проект за четири енергийни строежа, които ще бъдат много важни
за цяла Турция, съобщи Анадолската агенция.
За 18 години трикратно увеличихме количеството произведена електрическа енергия на 96 000 мегавата, което е важно за
общия напредък на Турция, каза турският президент.
Той добави, че целта на Турция е да бъде водеща страна не само в производството, но и в технологиите за възобновяеми
източници на енергия.
Преди да дойдем на власт природен газ имаха само пет окръга, а ние разширихме това на 81 окръга, на всички наши
окръзи. До края на 2020 година развихме мрежа за дистрибуция с дължина 153 хиляди километра, каза Ердоган.
Той изтъкна, че днес около 68 милиона жители на Турция имат възможност да ползват природен газ.
√ Петролът продължава да поевтинява
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в понеделник, удължавайки загубите, които миналата седмица сложиха
край на ралито, подкрепено от силното търсене на суровината в Китай и намаляването на производството. Дотук се стигна,
след като перспективите за възстановяването на пазара бяха помрачени от нарастващият брой на заразените с
коронавирус в световен мащаб, предаде Ройтерс.
Към 8:45 часа българско време цената на сорта Брент се понижи с 0,26 долара, или 0,47 до 54,84 долара за барел, докато
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,19 долара, или 0,36%, до 52,18 долара за барел. В петък двата сорта
поевтиняха с по 2,3%.
Американските шистови компании поставиха допълнителен натиск върху цените, след като увеличиха броя на работещите
платформи за добив на нефт и природен газ за осма поредна седмица, след като нарасналите цени направиха
производството по-печеливши. Въпреки това, броят на работещите платформи е значително по-нисък в сравнение със
същия период на миналата година (под 50%).
„Шистовите производители дават индикации, че ще поддържат разходите си под контрол. Икономиката също
благоприятства нарастването на сондажите“, коментира ANZ Research.
Американските шистови компании реагираха бързо на развитието на пазара през последните години, спечелвайки пазарен
дял за сметка както от Саудитска Арабия, така и на други големи производители като Русия. Те намалиха производството
миналата година в опит да подкрепят цените на петрола и газа.
√ 2020-та помете исторически рекорд на глобалния пазар за сливания и придобивания
Глобалната активност по сделките за сливания и придобивания нараства с 88% до 2,3 трилиона долара през второто
полугодие 2020 г. - най-силното в исторически план. Общата стойността на глобалните сделки по сливания и придобивания
(M&A) за миналата година възлиза на 3,6 трилиона долара, сочат данни от изследване, анализирани и публикувани
от Sijoiturahastot. Бурният ръст през второто полугодие на пандемичната 2020-та е бил предшестван от рязък спад през
първото полугодие, когато глобалната стойност на сделките за сливания и придобивания е била 1,2 трилиона долара. В
сравнение с 2019 г. това е спад от 41%. и най-ниският показател M&A пазара от 2013 г. насам
География на растежа
Силната втора половина почти изтрива катастрофата от първото полугодие на 2020 г. За две последователни тримесечия
през второто полугодие стойността на сделките по сливания и придобивания надхвърлят 1 трилион долара като стойността
на тези сделки за Q3 и Q4 възлизата на 2,3 трилиона долара.
В сравнение с първото полугодие на 2020 г. това отбелязва ръст от 88% и е най-силният пореден ръст на шестмесечна база
до момента. Предишният рекорд е ръстът от 46% през второто полугодие 1997 г. Второто полугодие на 2020-та е и найсилното в историята по отношение на съвкупната стойност на сделките.
По обеми общият брой сделки на стойност 10 милиарда долара и повече е с 21% под цифрата за 2019 година. Но броят на
сделките на стойност между 5 млрд. и 10 млрд. долара се е увеличил с 38% в сравнение с предходната година ( б.р.
измерено на годишна база), а съвкупната им стойност е нараснала с 36%. Общият брой мега сделки (5 милиарда щатски
долара +) за годината е 116, спрямо 97 през 2019 година.
В САЩ стойността на сливанията и придобиванията за годината са спаднали с 21% на годишна база , от $ 2,2 трилиона през
2019 г., на $ 1,4 трилиона през 2020-та. В разгара на пандемията Щатите регистрираха 80% спад в дейностите по сливания
и придобивания.
За сметка на това Европа отбелязва ръст на M&A сделките с 34%, като общата им стойност е нараснала от 735 млрд. долара
през 2019 г. на 988,6 млрд. долара за 2020-та.
Азиатско-тихоокеанският регион също бележи ръст, с 15%, като общата стойност на M&A сделките се е увеличила от 758
млрд. долара през 2019 г. на 871,5 млрд. долара.
√ Спад на борсите в Европа в последната сесия за седмицата
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха леки понижения в ранната търговия в петък и са на път
да сложат край на серията си от четири седмични повишения, след като перспективата за въвеждане на по-строги
ограничителни мерки срещу разпространението на коронавируса в Германия и Франция, както и изолирането на 28 млн.
души в Китай заради нови огнища, натежаха върху очакванията за по-бързо възстановяване на световната икономика,
предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 2 пункта, или 0,49%, до 410 пункта, след като по-рано тази седмица
достигна най-високата си стойност от близо 11 месеца на фона на очакванията за повече икономически стимули в САЩ.
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Вчера избраният за президент на САЩ Джо Байдън представи „Американски спасителен план“ в размер на 1,9 трлн. долара
за справяне с коронакризата. В резултат на това инвеститорите пренебрегнаха рисковите активи, включително и акциите.
Немският показател DAX се понижи със 76,98 пункта, или 0,55%, до 13 911,72 пункта. Френският измерител CAC 40 изтри
44,29 пункта от стойността си, или 0,78%, достигайки ниво от 5 636,85 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE
100 регистрира спад от 50,02 пункта, или 0,74%, до 6 751,94 пункта, въпреки че данните на официалната британска
статистика ONS показаха, че икономиката на Обединеното кралство се е свила 2,6% на месечна база през ноември, което
е по-добър резултат от очаквания от анализаторите спад от 5%.
Междувременно германският канцлер Ангела Меркел заяви, че иска „много бързи действия“ след като страната отчете
рекорден брой смъртни случаи от коронавируса. Френското правителство съобщи, че ще затегне граничния контрол от
понеделник, а от събота ще наложи вечерен час от 18:00, вместо 20:00, както бе досега.
Минният сектор и енергийният сектор са най-големите губещи в ранната търговия, след като китайските власти поставиха
28 млн. души под локдаун, засилвайки опасенията за търсенето на суровини във втората най-голяма икономика в света.
„Позиционирането на пазара беше доста агресивно, така че предполагам, че това е пауза за поемане на дъх. Скоростта на
разпространение на ваксините става все по-важна за пазарите, които са склонни да игнорират удължаването на
ограничителните мерки, стига то да е за сравнително кратък период“, коментира Роджър Джоунс от at London & Capital.
Акциите на германският софтуерен гигант SAP поскъпнаха с 0,58%, след като компанията представи предварителни
годишни резултати, които отговарят на горния край на прогнозите.
Книжата на Siemens Energy AG поевтиняха с 5,32%, след като General Electric Co обвини дъщерно дружество на германската
компания за кражба на търговски тайни.
Спад на Уолстрийт
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха понижения в четвъртък, следвайки загубите в технологичния
сектор, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 68,95 пункта, или 0,22%, до 30 991,52 пункта, като по-рано през деня той
нарасна с над 150 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 изтри 14,3 пункта от стойността си, или 0,38%,
завършвайки сесията при ниво от 3 795,54 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи с 16,31
пункта, или 0,12%, до 13 112,64 пункта, след като по-рано достигна рекорден връх.
След големите губещи бяха компаниите от групата FAANGM, като акциите на Facebook, Apple Amazon, Netflix, Alphabet и
Microsoft поевтиняха съответно с 2,38%, 1,51%, 1,21%, 1,36%, 0,93% и 1,53%.
Позитивно на пазара се отразиха данните от изследванията на ваксината срещу COVID-19 на Johnson & Johnson, които
показаха, че тя безопасна и предизвиква имунна реакция. Книжата на компанията поскъпнаха с 1,73%.
На този фон водещият от Си Ен Би Си Джим Крамър заяви, че фондовият пазар все още не е взел предвид розовият
сценарии, при който по някое време тази годината ваксините поставят пандемията под контрол. „Пазарът не е оценил този
сценарии. Той изобщо не е взет предвид“, коментира Крамър.
Инвеститорите анализираха и по-лошите от очакваното данни за пазара на труда в САЩ. Заявленията за помощ при
безработица скочиха до 965 хил. през седмицата до 9 януари, което е най-големият брой молби от месец август насам.
Прогнозите на икономистите, анкетирани от Dow Jones, бяха за 800 хил. заявления..
Пазарът успя да се задържи в зеления сектор в предходната сесия, въпреки че Камарата на представителите на САЩ
подкрепи импийчмънта на президента Доналд Тръмп, като по този начин той стана първият американски държавен глава
в историята с две процедури по импийчмънт.
Леките печалби в сряда за S&P 500 и Nasdaq дойдоха, след като акциите на Intel поскъпнаха с над 7% и подкрепиха целия
технологичен сектор. За оптимизма допринесе и скока на доходността по 10-годишните американски държавни ценни
книжа до най-високото ниво от март 2020 г. В четвъртък доходността по държавните „бенчмарк“ облигации достигна
1,126%.
Очакванията за допълнителни фискални стимули са една от основните причини за нарастването на доходността на
държавните ценни книжа. В последно време се наблюдава и ръст на очакванията за повишение на инфлацията.
Федералният резерв на САЩ обаче отново потвърди позицията си, че няма да променя паричната си политика в скоро
време.
„Когато дойде време за повишаване на лихвите, ние със сигурност ще го направим. Това време обаче няма да е скоро“,
заяви председателят на Фед Джером Пауъл по време на сесия с въпроси и отговори, организирана от Принстънския
университет.
Смесени резултати в Азия
Американските борсови индекси се търгуваха смесено в последната сесия за седмицата, след като Aaaинистрацията на
американския президент Доналд добави пpoизвoдитeля нa cмapтфoни Хіаоmі към „черния си списък“, включващ
компании, за които се смята, че са собственост или контролирани от китайската армия. След оповестяването на новината
листнатите в Хонконг акции на компанията се сринаха с 10,11%. Книжата на петролния гигант CNOOC, който също бе
включен в черния списък, поевтиняха с 1,10%
Въпреки негативните новини хонконгският индекс Hang Seng се повиши със 77 пункта, или 0,27%, до 28 573,86 пункта. В
континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 0,47 пункта, или 0,01%, до 3 566,38 пункта, докато помалкият показател Shenzhen Composite напредна с 6,46 пункта, или 0,27%, до 2 366,86 пункта.
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи със 179,08 пункта, или 0,62%, до 28 519,18 пункта,
докато южнокорейският показател Kospi записа ръст спад от 64,03 пункта, или 2,03%, до 3 085,9 пункта.
В Австралия индексът ASX 200 се задържа на ниво от 6 715,4 пункта.
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У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният
бенчмарк SOFIX отчете ръст от 3,78 пункта, или 0,83%, до 461,18 пункта. BGBX40 напредна с 0,85 пункта, или 0,82%, до
104,35 пункта. BGTR30 се повиши с 1,49 пункта, или 0,29%, до 511 пункта. BGREIT записа спад от 0,01 пункта, или 0,01%, до
138,77 пункта.
Cross.bg
√ От днес са разрешени присъствени учебни практики, изпити, олимпиади
От днес учебни практики, изпити, олимпиади и състезания, които не могат да се провеждат дистанционно, ще могат да
протичат присъствено в училищата, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, съгласно последната заповед
на здравния министър от събота.
По време на такива дейности в учебните заведения ще бъде задължително носенето на предпазни маски, спазването на
дистанция и недопускането на лица с прояви на остри респираторни болести.
Също от днес присъствено ще могат да се провеждат практики и изпити по практика на студенти, специализанти и
докторанти, семестриални изпити с практическа част, както и държавни изпити и защити на дипломни работи.
„Ние не сме затваряли и по време на дистанционното обучение, имали сме консултации и сега ученици и учители имат
готовност да се върнат в класните стаи", коментира Димитрина Иванова от Професионалната гимназия по туризъм и лека
промишленост в Благоевград.
"В нашето училище единични случаи от деца идваха присъствено, това бяха учениците от 11 и 12 клас, защото им предстоят
държавни зрелостни изпити за степен на квалификация", коментира в „Преди всички" и Таньо Стойчев - директор на
Професионалната гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" в София.
По думите му има практически занятия, които не могат да се учат дистанционно, от фирмите, където учениците имат
практики, също са питали защо учениците не идват, но ние спазвахме заповедта на здравния министър, поясни Таньо
Стойчев:
„Сега с новата заповед всички се връщат присъствено за практическите занимания, отдавна имаха желание за това и
учителите, и учениците. Това е много важно за учениците от 12 клас, за да се подготвят добре за зрелостните изпити - както
теоретически, така и практически."
От Професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост в Благоевград днес ще изготвят план за завръщането при
практическите занятия. Но пък ще изненадат децата с нов ресторант в училището, където за учат в реална обстановка.
И в двете училища няма притеснения за завръщането в часовете по практика - нито от родители, учители или ученици. За
всеки ученик има индивидуално работно място и се спазват всички мерки.
Ще продължат и консултациите за теоретичните предмети като българския език и литература, за да се подготвят за
матурите, това поясниха преподавателите.
Двете училища се готвят и за завръщането в присъствената форма на обучение през февруари месец, като засега нямат
нужда от преподаватели.
√ Таня Михайлова: Насочването към практическите часове не е самоцелно, а добре обмислено решение
Учениците от 5-и до 12-и клас се връщат в училище, но само за практическо обучение и изпити.
Това е балансирано, добре обмислено решение и касае учениците от професионалните гимназии, заяви в студиото на
"Денят започва" заместник-министърът на образованието Таня Михайлова.
"Насочването към практическите часове не е самоцелно - това са часове, в които учениците, които се обучават за професия,
придобиват необходимите умения", обясни тя и увери, че решението е съобразено с епидемичната обстановка, а
обучението ще става при строги мерки срещу заразата.
Остава изискването за задължително носене на маски в час, обясни Михайлова. Тя каза, че се обсъжда вариантът първо
учениците от 7-и и 12-и клас да се върнат в училище на 4 февруари.
Според нея учениците от професионалните гимназии не са загубили много от материала, който трябва да се усвоява в
часовете за практическо обучение, но е време да прилагат своите знания и умения, натрупани чисто теоретично от
различни видеоматериали.
"Важно е да подчертая, че практическите часове никога не се провеждат с целия клас. Смисъл на практическото обучение
е всеки да работи на работно място. По тази причина това са и първите разрешени часове - учениците или студентите са
по-малко на брой и всеки има свое работно място. Тази организация на обучение е създадена още в началото на учебната
година", обясни логиката на взетото решение заместник-министър Михайлова.
По препоръка на образователното министерство, училищата са преобразували графиците си, така че в определен ден да
има само часове по практика, добави тя.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
Има ли спад на туристите в зимните ни курорти и какви са прогнозите за летния туристически сезон - гост в
студиото вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова;
Посрещаме поредната пратка с ваксини срещу КОВИД-19. За кого са предназначени и кога ще влязат в употреба?
На живо от брифинга на Оперативния щаб;
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Какви са възможните усложнения при децата след прекарана ковид инфекция - говорят специалистите;
Кои ученици и при какви условия ще могат да влизат в класните стаи от новата седмица;
След репортаж на БНТ директорът на болницата в Исперих ще получи българско гражданство. На живо реакцията на д-р Абдулах Заргар;
Нова телевизия, „Здравей, България"
Ще останат ли сегашните ограничения за бизнеса до изборите и има ли държавата пари за помощи? Гостува
социалният министър Деница Сачева;
Често ли COVID усложненията засягат сърцето? Наблюденията на проф. Иво Петров;
На живо - кацат още ваксини от Pfizer, дозите обаче са намалени временно на половина. Защо?;
Милко Калайджиев - на купон въпреки забраните;
След пълното залостване - Гърция отваря молове и търговски обекти.
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Класните стаи стават безопасни с нови системи за обеззаразяване на въздуха;
в. Монитор - Ваксинацията връща българите у нас;
в. Монитор - Борисов от Раковски: В политиката инатът на никого не е помогнал;
в. Телеграф - Хоум офисът с бюро от шефа;
в. Труд - Избираме една или две пенсии без срок;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Новият външен министър на Сърбия идва в София, води и първата дама;
в. 24 часа - Чака се одобрение за ваксините на "АстраЗенека" не по-рано от 29 януари;
в. 24 часа - Само 500 аптеки дават лекарства с електронна рецепта;
в. 24 часа - От лятото на 2024 г. заплати и цени в евро;
в. Телеграф - Разтуриха тайно парти с манекенки;
в. Телеграф - Студът взе първа жертва;
в. Телеграф - Булгартрансгаз става съсобственик на терминала Александруполис;
в. Телеграф - Хотелите загубиха 840 млн. лева;
в. Труд - Кметове спасяват с имотни сделки хазната;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Момчил Ройнев, председател и изпълнителен член на УС на БАЕЗ ЕАД: Въпреки кризата БАЕЗ продължава да
осигурява застрахователно покритие на българските износители;
в. Монитор - Доц. д-р Мария Стаевска, началник на Клиниката по клинична алергология на УМБАЛ "Александровска":
Алергиите не са противопоказни за ваксина срещу COVID-19;
в. Телеграф - Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики: Грешните пътни знаци не са шега, могат
да убият човек;
в. Труд - Проф. Тодор Галунов, преподавател по политология във ВТУ пред "Труд": 40 процента изборна активност ще е
голям успех;
Водещи анализи
в. 24 часа - Динената кора "нечестни избори";
в. Монитор - Пир по време на световна пандемия;
в. Телеграф - Трудовата етика не зависи от мястото;
в. Труд - Централните банки активно кредитират правителствата;
в. Труд - Инагурация зад бодлива тел.
√ Предстоящи събития в страната на 18 януари
София
От 9.30 ч. в Централната избирателна комисия Цветан Цветанов и представители на ПП „Републиканци за
България" ще се регистрират за предстоящите частични местни избори на 28 февруари, след което ще дадат
изявление на входа на ЦИК от страната на бул. „Княз Александър Дондуков".
От 10.00 ч. във Военномедицинска академия ще започне втори етап на ваксинация за медиците, като втора доза
от ваксината ще бъде поставена на началника на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н.,
FACS и всички ваксинирани срещу SARS-CoV-2 в края на декември 2020 г.
***
Русе
От 08.00 ч. в катедралния храм „Св. Троица" ще бъдат отслужени утринно богослужение и архиерейска света
литургия по повод успението на свети Йоаким и като част от мероприятията, посветени на 800-ата годишнина от
създаването на скалният манастир-лавра „Св. Архангел Михаил", известен като Ивановските скални църкви.
***
Сливен
От 8.00 до 13.00 ч. на полигон „Батмиш" ще се проведат планирани стрелби.
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***
Шумен
От 14.00 ч. ще се проведе онлайн Консултативен съвет.

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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