Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

БНР
√ Васил Велев: Ако има свободен внос на ваксини, процесът ще се ускори значително
Нямаме регистрирани ваксини, които се използват в цял свят и кой знае защо в Европа не бързат да се регистрират,
коментира председателят на АИКБ
Важно е да има възможност хората да избират ваксини и в този процес да се включат и предприятията и работодателите за бизнесите, където това е по-необходимо. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил
Велев пред БНР.
„Ние нямаме регистрирани ваксини, които се използват в цял свят, но в Европа, кой знае защо, не бързат да се регистрират.
Руски, китайски ваксини. Ако всички, които вършат работа, се регистрират и има свобода за техния внос и прилагане, този
процес би могъл да бъде ускорен значително. И по линия на нашите контакти, които бизнесът има, със свои партньорски
организации от тези страни“, коментира Велев в предаването „Преди всички“.
Статистиката ще покаже, че заболеваемостта през 2020 г. е била по-малка от тази през 2019 година, посочи още Васил
Велев. Това по думите му означава, че бизнесът е успял да създаде подходящите условия, добра хигиена и да реорганизира
работния процес, така че хората в индустрията да работят.
„Затова за нас е странно, че в бюджетната сфера, където се очаква хората също да работят, те нито искат да работят
присъствено, нито искат да се ваксинират. Трябва да изберат едно от двете.“
Много от затворените бизнеси са отвъд ръба и закъснялата подкрепа спомага за това, отбеляза Васил Велев.
„Парите, които още не са получили като подкрепа за първата вълна, са похарчени предварително. Очакването им от
съконтрагенти, от кредитори само отлага на този етап обявяването във фалит. Ситуацията никак не е розова.“
Помощите за първата вълна, за затварянето през март и април, още не са получени от средните предприятия, каза Васил
Велев.
„Нито едно от средните предприятия не е получило своите от 30 до 150 хиляди – от тези, които са кандидатствали и са
одобрени. Говорим за тези, които са пострадали – със спад от над 20% за продажбите. За средните поне има яснота и
класиране и се знае кой ще получи някога. Докато за малките не е стартирала още мярката“, изтъкна Велев.
„Една година вече ще стане закъснение. Това закъснение, което беше в началото, то не може да бъде наваксано.
Постоянното отлагане на компенсирането на тези компании може би ще доведе дотам, че няма да има кого да се
компенсира. И това, че се пазят работните места по мярката 60/40, всъщност тези работни места ще изчезнат, защото ще
бъдат затворени предприятията и те няма да има къде да се върнат.“
Същевременно вече трета година Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) не прави нищо за
иновациите и конкурентоспособността, смята Васил Велев. Според него „сега предстоят избори и всички ще обещават
големи заплати, но заплатите се изработват – за да растат заплатите, доходите, стандартът, трябва да има инвестиции, а
нищо за подкрепа на инвестициите в последните години не се прави“.
Вместо средствата по ОПИК да насърчават инвестициите, те се използват за подкрепа на ликвидността в кризата срещу
коронавируса. Това пренасочване на средства в средносрочен план лишава икономиката от подкрепа на
конкурентоспособността, което е недалновидно, допълни Васил Велев.
Всички пари по програмата са разпределени за подкрепа на ликвидността и спасяване от коронавируса, вместо за това да
се използват бюджетни средства, заяви още той.
Освен затворените бизнеси има много, които формално не са затворени, но имат срив и спад на продажбите над 50%,
категоричен е Велев.
Бизнесът ще разчита на доброто планиране и бързия старт на новите оперативни програми, отбеляза Васил Велев. По
думите му бизнесът очаква поне една четвърт от средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост да се
заделят за подкрепа на инвестициите в икономиката, а не сегашните под 8%.
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.
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В. Сега
√ В. Велев: Нито едно средно предприятие не е получило помощ
Пренасочването на средства за иновации за компенсиране на последиците от коронавируса е недалновидно, смятат
от АИКБ
Нито едно от средните предприятия у нас не е получило своите от 30 до 150 хиляди компенсации заради затварянето им
заради коронавируса, като забавянето вече е от близо 1 година. Тези данни съобщи днес пред БНР председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
"Нито едно от средните предприятия не е получило своите от 30 до 150 хиляди - от тези, които са кандидатствали и са
одобрени. Говорим за тези, които са пострадали - със спад от над 20% за продажбите", коментира той. По думите му
закъснението вече ще стане една година. "Това закъснение, което беше в началото, то не може да бъде
наваксано. Постоянното отлагане на компенсирането на тези компании може би ще доведе дотам, че няма да има кого да
се компенсира. И това, че се пазят работните места по мярката 60/40, всъщност тези работни места ще изчезнат, защото
ще бъдат затворени предприятията и те няма да има къде да се върнат", пргонозира той.
Велев посочи, че за средните предпроятия поне има яснота и класиране и се знае кой ще получи някога. "Докато за малките
не е стартирала още мярката“, изтъкна той. "Парите, които още не са получили като подкрепа за първата вълна, са
похарчени предварително. Очакването им от съконтрагенти, от кредитори само отлага на този етап обявяването във фалит.
Ситуацията никак не е розова", заяви още той.
Същевременно вече трета година Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) не прави нищо за
иновациите и конкурентоспособността, смята Васил Велев. Според него "сега предстоят избори и всички ще обещават
големи заплати, но заплатите се изработват - за да растат заплатите, доходите, стандартът, трябва да има инвестиции, а
нищо за подкрепа на инвестициите в последните години не се прави". Вместо средствата по ОПИК да насърчават
инвестициите, те се използват за подкрепа на ликвидността в кризата срещу коронавируса. "Това пренасочване на средства
в средносрочен план лишава икономиката от подкрепа на конкурентоспособността, което е недалновидно", допълни
Васил Велев. Всички пари по програмата са разпределени за подкрепа на ликвидността и спасяване от коронавируса,
вместо за това да се използват бюджетни средства, заяви още той.
Освен затворените бизнеси има много, които формално не са затворени, но имат срив и спад на продажбите над 50%,
категоричен е Велев. Затова бизнесът ще разчита на доброто планиране и бързия старт на новите оперативни програми.
По думите му бизнесът очаква поне 1/4 от средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост да се заделят
за подкрепа на инвестициите в икономиката, а не сегашните под 8%.
ИЗБОР
"Важно е да има възможност хората да избират ваксини и в този процес да се включат и предприятията и работодателите
- за бизнесите, където това е по-необходимо", изрази мнение Васил Велев. "Ние нямаме регистрирани ваксини, които се
използват в цял свят, но в Европа, кой знае защо, не бързат да се регистрират руски, китайски ваксини. Ако всички, които
вършат работа, се регистрират и има свобода за техния внос и прилагане, този процес би могъл да бъде ускорен
значително. И по линия на нашите контакти, които бизнесът има, със свои партньорски организации от тези
страни", коментира той. По думите му е странно, че в бюджетната сфера, където се очаква хората също да работят, те нито
искат да работят присъствено, нито искат да се ваксинират. "Трябва да изберат едно от двете", смята той.
Actualno.com
√ Васил Велев: Нито едно средно предприятие не си е получило помощите за първото затваряне
Здравният министър каза, че няма да вземе решение за отваряне на заведенията под натиск
Важно е да има възможност хората да избират ваксини и в този процес да се включат и предприятията и работодателите за бизнесите, където това е по-необходимо. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил
Велев пред БНР. „Ние нямаме регистрирани ваксини, които се използват в цял свят, но в Европа, кой знае защо, не бързат
да се регистрират. Руски, китайски ваксини. Ако всички, които вършат работа, се регистрират и има свобода за техния внос
и прилагане, този процес би могъл да бъде ускорен значително. И по линия на нашите контакти, които бизнесът има, със
свои партньорски организации от тези страни“, коментира Велев.
Статистиката ще покаже, че заболеваемостта през 2020 г. е била по-малка от тази през 2019 година, посочи още Васил
Велев. Това по думите му означава, че бизнесът е успял да създаде подходящите условия, добра хигиена и да реорганизира
работния процес, така че хората в индустрията да работят. „Затова за нас е странно, че в бюджетната сфера, където се
очаква хората също да работят, те нито искат да работят присъствено, нито искат да се ваксинират. Трябва да изберат едно
от двете.“
Много от затворените бизнеси са отвъд ръба и закъснялата подкрепа спомага за това, отбеляза Васил Велев.
„Парите, които още не са получили като подкрепа за първата вълна, са похарчени предварително. Очакването им от
съконтрагенти, от кредитори само отлага на този етап обявяването във фалит. Ситуацията никак не е розова.“ Помощите
за първата вълна, за затварянето през март и април, още не са получени от средните предприятия, каза Васил Велев.
„Нито едно от средните предприятия не е получило своите от 30 до 150 хиляди – от тези, които са кандидатствали и са
одобрени. Говорим за тези, които са пострадали – със спад от над 20% за продажбите. За средните поне има яснота и
класиране и се знае кой ще получи някога. Докато за малките не е стартирала още мярката“, изтъкна Велев.
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„Една година вече ще стане закъснение. Това закъснение, което беше в началото, то не може да бъде наваксано.
Постоянното отлагане на компенсирането на тези компании може би ще доведе дотам, че няма да има кого да се
компенсира. И това, че се пазят работните места по мярката 60/40, всъщност тези работни места ще изчезнат, защото ще
бъдат затворени предприятията и те няма да има къде да се върнат.“
Същевременно вече трета година Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) не прави нищо за
иновациите и конкурентоспособността, смята Васил Велев. Според него „сега предстоят избори и всички ще обещават
големи заплати, но заплатите се изработват – за да растат заплатите, доходите, стандартът, трябва да има инвестиции, а
нищо за подкрепа на инвестициите в последните години не се прави“.
Вместо средствата по ОПИК да насърчават инвестициите, те се използват за подкрепа на ликвидността в кризата срещу
коронавируса. Това пренасочване на средства в средносрочен план лишава икономиката от подкрепа на
конкурентоспособността, което е недалновидно, допълни Васил Велев. Всички пари по програмата са разпределени за
подкрепа на ликвидността и спасяване от коронавируса, вместо за това да се използват бюджетни средства, заяви още
той. Освен затворените бизнеси има много, които формално не са затворени, но имат срив и спад на продажбите над 50%,
категоричен е Велев. Бизнесът ще разчита на доброто планиране и бързия старт на новите оперативни програми, отбеляза
Васил Велев. По думите му бизнесът очаква поне една четвърт от средствата по Националния план за възстановяване и
устойчивост да се заделят за подкрепа на инвестициите в икономиката, а не сегашните под 8%.
Евроком
√ Васил Велев: Ситуацията никак не е розова, помощта за средния бизнес не е изплатена
Коментар на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал
„Парите, които още не са получили като подкрепа за първата вълна, са похарчени предварително. Очакването им от
съконтрагенти, от кредитори само отлага на този етап обявяването във фалит. Ситуацията никак не е розова". Това
заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев пред БНР.
Помощите за първата вълна, за затварянето през март и април, още не са получени от средните предприятия, каза Васил
Велев.
„Нито едно от средните предприятия не е получило своите от 30 до 150 хиляди – от тези, които са кандидатствали и са
одобрени. Говорим за тези, които са пострадали – със спад от над 20% за продажбите. За средните поне има яснота и
класиране и се знае кой ще получи някога. Докато за малките не е стартирала още мярката“, изтъкна Велев.
„Една година вече ще стане закъснение. Това закъснение, което беше в началото, то не може да бъде
наваксано. Постоянното отлагане на компенсирането на тези компании може би ще доведе дотам, че няма да има кого да
се компенсира. И това, че се пазят работните места по мярката 60/40, всъщност тези работни места ще изчезнат, защото
ще бъдат затворени предприятията и те няма да има къде да се върнат.“
Същевременно вече трета година Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) не прави нищо за
иновациите и конкурентоспособността, смята Васил Велев. Според него „сега предстоят избори и всички ще обещават
големи заплати, но заплатите се изработват – за да растат заплатите, доходите, стандартът, трябва да има инвестиции, а
нищо за подкрепа на инвестициите в последните години не се прави“.
АИКБ
√ ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) има удоволствието да Ви покани на пресконференция,
на която ще бъдат представени приоритетите на организацията за 2021 г. Събитието ще се състои на 25 януари 2021 г.
(понеделник) от 12:00 ч. в Пресклуб БТА, бул. „Цариградско шосе“ №49.
Участие в пресконференцията ще вземат: Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в
България, Радосвет Радев, председател на Българска стопанска камара, Цветан Симеонов, председател на Българска
търговско-промишлена палата и Кирил Домусчиев, председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в
България.
АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел на
организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите на членовете си. Заетите в предприятията,
членуващи в четирите работодателски организации представляват 82% от всички заети у нас. А брутната добавена
стойност, която произвеждат е 86 на сто.
През 2021 г. ротационен председател на АОБР е Асоциация на индустриалния капитал в България.
Предварително Ви благодарим и Ви очакваме!
Вашето присъствие е важно за нас!
БТА
√ Представяне на приоритетите на АОБР за 2021 г.
АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел на
организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите на членовете си. Заетите в предприятията,
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членуващи в четирите работодателски организации представляват 82% от всички заети у нас, а брутната добавена
стойност, която произвеждат е 86 на сто.
Участници:
Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/,
Радосвет Радев - председател на Българската стопанска камара /БСК/,
Цветан Симеонов - председател на Българската търговско-промишлена палата /БТТП/,
Кирил Домусчиев - председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/.

Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ Около 30% от заетите в образователния сектор искат да се ваксинират срещу Covid-19
Здравният министър каза, че няма да вземе решение за отваряне на заведенията под натиск
Около 30% са желаещите да се ваксинират от системата на образованието. Това коментира министърът на
здравеопазването Костадин Ангелов пред журналисти след срещата си във Варна с директорите на Регионалните здравни
инспекции (РЗИ) на областите от район 3 на националния план за ваксиниране срещу Covid-19.
„Изходните числа на желаещите за ваксиниране в системата на образованието, с които започнахме, се променят във
възходяща посока. Желаещите учители и непедагогически персонал се увеличават. Изходното ни число беше 21%, а сега
достигаме и надминаваме 30%“, посочи Ангелов.
Той допълни, че същите тенденции се наблюдават и в системата за социално подпомагане при ползвателите на социални
услуги и в домовете за стари хора.
Ангелов коментира, че не може да се очаква от него да вземе решение за отваряне на заведения под натиск.
„Разговорите продължават. Това е изключително важен бранш, изброих приоритетите, … но следваме ясен план“, каза той.
Здравният министър допълни, че заразените с британския щам на коронавируса са 8 души и са с доказани проби. Той
подчерта, че няма да се налага промяна на противоепидемичните мерки заради този щам.
Няма да бъде нарушен ваксинационният план заради намалените доставки на „АстраЗенека“, допълни Ангелов пред
медиите, съобщава БНР. По отношение на единния сертификат за ЕС за ваксинираните Ангелов посочи, че засега не се
предвижда такъв да бъде издаван и за хората с антитела, тъй като няма единно мнение по въпроса.
√ Спортните зали отварят на 4 февруари
Ако нещо можеш да го сложиш на везната със здравето, това е образованието, културата и обучението, коментира
премиерът Бойко Борисов в Сливница
От 4 февруари ще бъдат отворени залите за тренировки и танци, освен че учениците от 5-ти до 12-ти клас ще се върнат
присъствено в училище. Това обяви премиерът Бойко Борисов по време на посещението му в гр. Сливница, предава
Агенция Фокус.
Видеото с изказването на министър-председателя е публикувано и в официалния му профил във Facebook.
„Ако нещо можеш да го сложиш на везната със здравето, това е образованието, културата и обучението. Тук си заслужава
рискът“, посочва Борисов.
По думите му балансът на мерките е тънък, защото „сега сме на добри параметри. Като почнат да умират хора и да станат
пак 5000-6000 на ден и да претоварват болниците, тогава хората ще казват „Защо ги пуснахте?“.
Що се отнася до заведенията, предстои среща на кабинета с представители на бранша, за да се договори отварянето,
обясни още Борисов.
Същевременно зам.-министърът на образованието Таня Михайлова коментира пред bTV, че в понеделник започва
масовото тестване на учителите за коронавирус предвид предстоящото връщане в клас. След това ще се премине и към
тяхната ваксинация, която също ще е доброволна.
Очаква се през следващата седмица правителството да вземе конкретни решения за противоепидемичните мерки, тъй
като настоящата заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев изтича в края на месеца.
Тази седмица Ангелов коментира пред депутатите от парламентарната комисия по здравеопазване, че заедно с
Националния оперативен щаб ще предложи извънредната обстановка да бъде удължена с 3 месеца. Той изрази
притеснението си заради британския щам на коронавируса, който се разпространява по-бързо и лесно.
√ АОП пусна търга за газовата връзка със Сърбия
Процедурата беше забавена няколко дни за отстраняване на неточности в документацията
Агенцията за обществени поръчки (АОП) публикува процедурата за старта на строителството на газовата връзка между
България и Сърбия. За обявената обществена поръчка на стойност почти 144 млн. лева съобщи изпълнителният директор
на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов по време на последното заседание на Министерския съвет, провело се на 20
януари.
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Поръчката обаче е публикувана едва днес, след като от АОП са поискали отстраняване на някои неточности в документите.
Оферти ще бъдат набирани в рамките на месец - до 22 февруари 2021 година.
Документите за участие ще бъдат подавани чрез централизираната платформа на Агенцията, която заработи в началото на
2020 година, става ясно от прегледа на условията за участие в търга.
Според минималните изисквания участниците трябва да имат реализиран оборот от дейността в размер на поне 35 млн.
лева в последните три финансови години. В последните пет години изпълнителят трябва да е участвал в строителство (ново,
реконструкция или основен ремонт) на газопровод, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно,
преминаващ извън урбанизирани територии, с дължина не по-малко от 15 км непрекъснат участък.
Участниците ще трябва да изготвят инвестиционен проект за всяка една фаза на проекта, да доставят материалите за
строителство и оборудване, както и да извършат строително-монтажните работи. В изискванията към тях е и въвеждане в
експлоатация на газовата връзка между двете страни.
Споразумението за изграждането на интерконектора със Сърбия беше подписано в Брюксел през 2012 година. През 2015
година беше изготвен подробен план на работата, а в началото на 2017 година Министерския съвет възложи на енергийния
министър Теменужка Петкова да ускори работата по проекта.
Плановете тогава бяха газовата връзка да влезе в експлоатация в края на 2020 година.
Дължината на трасето на газовата връзка е 62 километра и предвижда преноса на около 1-1,8 млрд. куб. метра природен
газ годишно.
Сърбия вече получава газ от България през "Балкански поток". Първите количества газ по съоръжението бяха
транзитирани в последния ден на 2020 година.
В. Банкеръ
√ Захариева заминава за първия Съвет "Външни работи" за 2021 г.
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева заминава за Брюксел, където на 25 януари 2021 г.
ще се състои първото за тази година заседание на Съвета „Външни работи".
В контекста на целите на Европейския съюз за водеща роля в глобален мащаб в борбата с климатичните промени
европейските външни министри ще обсъдят подготовката на Конференцията по Рамковата конвенция на ООН по
изменението на климата (СОР26) в Глазгоу през ноември тази година. Министрите ще приветстват връщането на САЩ към
Парижкото споразумение по климата и ще приемат заключения по темата за климатичната и енергийна дипломация.
В рамките на СВнР е предвиден и видеоконферентен разговор с министъра на външните работи на Япония Тошимицу
Мотеги с фокус върху сътрудничеството между ЕС и Япония в региона на Индийския и Тихия океан. Тема на СВнР е и
сътрудничеството след Брексит с Великобритания в областта на външната политика и сигурността.
Сред актуалните въпроси в дневния ред на заседанието са арестът на руския опозиционен политик Алексей Навални и
Стратегията на ЕС за споделяне на ваксини срещу коронавируса.
√ Ще складират ли лошите кредити в нова държавна фирма?
Финансовите мерки, предприети да облекчат временно състоянието на фирмите и гражданите по време на пандемията в
един момент могат да се окажат бреме за банките. Ако кредитополучателите не са в състояние да погасяват кредитите си
към банките след здравната криза към тях ще се насочи вълна от лоши кредити, чието уреждане ще доведе не само до
фалити, но и до забавянето на икономиката като цяло. В този дух е и прогнозата на зам.-министърът на финансите
Маринела Петрова.
В първия за годината бюлетин на Асоциацията на банките Петрова очертава непосредствените приоритети министерството да участва в завършването на Европейския банков съюз, в решението на проблема с необслужваните
кредити, както и в създаването на същински Съюз на капиталовите пазари. Всички тези теми се разискват и на европейско
равнище.
Маринела Петрова подчертава, че е необходимо да се ускори завършването на Банковия съюз. "Разработването на Общ
защитен механизъм за Единния фонд за преструктуриране чрез всеобхватна реформа на Европейския механизъм за
стабилност и ранното въвеждане на защитния механизъм до началото на 2022 г., са важни стъпки напред. Необходимо е
да се спомене, че държавите членки извън еврозоната, които участват в Банковия съюз, ще участват в Общия защитен
механизъм при еквивалентни условия. В това отношение за България и Хърватия ще бъде изготвено паралелно кредитно
споразумение", подчертава зам.-министърът на финансите.
Предстои също така Европейската комисия да преразгледа рамката на ЕС за управление на кризи, заедно с рамката за
държавни помощи за банките. Техническата работа по проекта на Европейска схема за гарантиране на депозитите ще
продължи.
Най-гореща обаче в момента изглежда темата с необслужваните кредити. В публикацията си Маринела Петрова припомня,
че на 16 декември 2020 г. Еврокомисията е оповестила своя план за действие с необслужваните кредити, който има за цел
да предотврати бъдещото им натрупване в ЕС. Една от най-любопитните идеи, заложени в тази стратегия, е създаването
на национални дружества за управление на активи и за насърчаване на сътрудничеството в рамките на съюза. Идеята е
тези държавни дружества да изкупуват лошите кредити на банките и така да да спомогнат за изчистването на балансите
им.
В своето комюнике Европейската комисия подчертава, че целта е тези дружества да облекчат банките, които изпитват
затруднения, като им дадат възможност да премахнат необслужваните кредити от своите баланси. По този начин банките
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могат отново да съсредоточат усилията си върху кредитирането на жизнеспособни предприятия и домакинства, вместо да
управляват необслужваните кредити.
Комисията заявява "готовност да подкрепи държавите членки, ако желаят да създадат национални дружества за
управление на активи, и ще обмисли начини за насърчаване на сътрудничеството в ЕС, чрез създаването на мрежа от
национални дружества за управление на активи."
Проблемите с увеличението на необслужваните кредити са редовна тема и в позициите на Европейската централна банка,
тъй като по оценка на ЕЦБ общият размер на необслужваните заеми в еврозоната може да достигне 1.4 трилиона евро.
Например ръководителят на Европейския банков надзор Андреа Енрия заявява, че "за да се работи по-бързо за
намаляване на необслужваните кредити, има нужда от подходящите инструменти, а дружествата за управление на активи
са сред най-ефективните".
От експозето на зам.-министъра на финансите не става ясно дали България ще подкрепи подобен ход, нито дали е готова
да създаде подобно дружество. Маринела Петрова уточнява единствено, че: "дискусиите по плана за действие в Съвета
вече започнаха и Министерството на финансите участва активно, за да гарантира, че са приоритизирани найподходящите и ефективни мерки за предотвратяване на рязкото нарастване и за справяне с нововъзникналите
необслужвани кредити."
Засега изглежда ясно единствено, че този дебат има потенциал да внесе разделение в ЕС. Очаква се държавите, известни
с финансовата си дисциплина, като Германия, Холандия, Австрия да се противопоставят. От другата страна пък вероятно
ще застанат страни като Португалия, Италия, Испания и Гърция, които тъй или иначе имат висока задлъжнялост и
структурни проблеми в банковия сектор.
Колкото до създаването на същински Съюз на капиталовите пазари, зам.-министър Петрова акцентира, че в новия
европейски план са заложени мерки като повишаването на ролята на застрахователи, банки и други институционални
инвеститори, като дългосрочни инвеститори в бизнеса от ЕС. Проучва се и възможността банките да насочват клиентите си
към алтернативно финансиране, когато им отказват предоставянето на кредит.
"Тези действия се подкрепят от Министерството на финансите и трябва да бъдат осъществени до края на 2021 г.",
посочва още заместник-министърът на финансите.
√ Преди 141 г. е основана Българска народна банка
На днешния ден през 1879 г. е основана Българска народна банка. Тя е една от най-старите централни банки в света.
Основана от Временното руско управление в България, БНБ е изцяло държавна собственост и първоначално има за
основна цел да кредитира правителството. Руският императорски комисар в България княз Александър ДондуковКорсаков утвърждава устава на Българската народна банка.
На 4 април 1879 г. за първи управляващ на БНБ е назначен Лудвиг Карбоньор, който остава на поста до 1 юли същата
година. Той е чиновник за специални поръчки при Министерството на финансите на Русия, колежки съветник. След
Освобождението на България е командирован към Съвета за управление при императорския руски комисар, където заема
длъжността началник на отделение във Финансовия отдел.
На 23 май същата година БНБ е официално открита, а на 6 юни е извършена първата банкова операция.
През 1880 г. е приет Закон за правото на рязане на монети в Княжеството, с който се създава и българската парична
единица - левът, и се утвърждава монополното право на банката в тази област, а през следващата година са отсечени
първите български монети от 2, 5 и 10 стотинки.
Пет години по-късно е приет първият закон, уреждащ статута на Българска народна банка. Освен обичайните за
централните банки дейности, като емитиране на пари и обслужване и кредитиране на правителството, тя има възможност
да извършва депозитни и кредитни сделки с други лица, подобно на търговска банка. По-късно през същата година са
пуснати в обръщение първите банкноти.
През 1991 г. е приет нов Закон за БНБ, който отново дава относителна автономия на банката. Въпреки това, тя е подложена
на натиск от правителството да финансира бюджетния дефицит с емитиране на пари и да се намесва на валутния пазар, за
да поддържа курса на лева. Това довежда до финансовата криза от 1996-1997 г., след което в страната е въведен Валутен
борд. Със закона от 10 юни 1997 г. е въведен фиксиран курс на лева към германската марка чрез ограничаване на
паричните емисии до размера на валутния резерв на Емисионното управление на БНБ (с начална дата от 1 юли същата
година). Банката няма право да кредитира пряко правителството, а възможностите й за кредитиране на търговските банки
са силно ограничени.
През 1998 г. е открита Печатница на БНБ в София, която трябва да произвежда българските банкноти, както и ценни книжа
с относително висока степен на защита.
През 1999 г. е извършена деноминация на лева.
БНБ е независима институция, отговорна за издаването на банкноти и монети в страната, за надзора и регулацията на
банковия сектор и за управлението на международните валутни резерви на страната. Статутът й е уреден със Закон за
Българската народна банка, приет през 1997 година. Тя е независима от правителството и се отчита само пред Народното
събрание.
От 1 януари 2007 г. Българската народна банка е част от Европейската система на централните банки.
Сега управител на БНБ Димитър Радев е избран от 43-то Народно събрание за шестгодишен мандат, считано от 15 юли
2015 година.
Управителният съвет се състои от седем членове: управителят на банката, тримата подуправители (ръководители на трите
основни управления - Емисионно, Банково и Банков надзор) и трима други членове. Управителите и подуправителите се
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избират от Народното събрание, а членовете на Управителния съвет се назначават от президента по предложение на
управителя. Мандатът на членовете на борда е шест години.
√ Германия въведе строг граничен контрол
Германия въведе по-строги гранични проверки за овладяване на разпространението на коронавируса. Германските власти
вече изискват пристигащите от високорискови страни да представят на границата отрицателен резултат от PCR-тест,
направен най-много 72 часа по-рано.
Като високорискови се определят страни с над 200 заразени на 100 000 жители на седмица.
Шофьорите на камиони, каращи плодове и зеленчуци от Португалия и Испания, също трябва да представят резултат от
тест, което на практика е почти невъзможно, предупреждава Андреас Брюгер, ръководител на германската асоциация на
търговците на плодове.
Полицията засили контрола на летището във Франкфурт, проверявайки пътниците от много високорискови райони при
излизането от самолета. Тези, които не могат да представят резултат от тест, могат да се тестват на летището.
Министърът на здравеопазването Йенс Шпан обяви, че Германия ще закупи експериментално лекарство за Ковид-19,
базирано на антитела, в опит да се предотврати развиването на тежки симптоми.
Препаратът, с какъвто бе лекуван президентът на САЩ Доналд Тръмп, все още не е одобрен от здравните власти на ЕС, но
получи спешно одобрение от регулаторите в САЩ. Германия е първата европейска страна, която ще го прилага,
първоначално в университетски болници, каза Шпан, цитиран от "Дойче Веле".
БНР
√ 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй” вече е включен в енергийната система
Вчера вечерта - в 23 часа и 8 минути е бил включен отново 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй”. Блокът спря работа малко преди
полунощ в четвъртък, след задействане на аварийната защита на реактора.
Няма изтичане на радиация и опасност за населението и околната среда.
Заместник изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" Александър Николов обясни по-рано, че причината за спирането
на 5-и блок е:
"Неправилна манипулация на оперативния дежурен персонал, който е трябвало да подготви за планов текущ ремонт едно
електрическо табло за днешния ден по светлата част, когато ремонтният персонал е на работа".
Неправилните действия на персонала в крайна сметка водят до задействане на защитата на реактора и той спира.
Това не води до някаква опасност, каза председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски.
В момента, в който 5-и блок спира, са били натоварени термичните и водните централи, казва изпълнителният директор
на ЕСО Ангелин Цачев.
Предстои да бъде направен цялостен анализ на ситуацията и да се предприемат мерки:
"Които обикновено са организационни мерки за недопускане на подобни случаи. Вероятно ще се мине през инструктаж
на персонала, сигурно ще минат допълнителни изпити и така нататък", каза още Цачев.
√ Следващата седмица ще започне изплащането на безвъзмездната помощ от НАП
Следващата седмица ще започне изплащането на безвъзмездната помощ от Националната агенция за приходите, насочена
към компаниите, които не могат да упражняват дейността си в цялост заради ограничителните мерки срещу коронавируса,
съобщиха от агенцията.
До края на деня ще бъдат оповестени компаниите, които имат право на безвъзмездна помощ заради ограничителните
мерки срещу Covid-19, съобщиха от Националната агенция за приходите. По тази схема търговците, засегнати от
противоепидемичните мерки, наложени с четири заповеди на министъра на здравеопазването получават 20% или 10% от
оборота си за съответните периоди на 2019 г. или 2020 г.
Отпускането на безвъзмездната финансова помощ става в срок до 7 дни от одобрението на проектното предложение.
Изплащането на сумите ще започне през идната седмица, като от приходната агенция очакват да платят по сметките на
дружествата над 30 млн. лв. до 28 януари.
Одобрените кандидати ще бъдат оповестени в сайта на НАП до края на деня, а точният размер на безвъзмездната помощ
ще бъде зареден автоматично в системата ИСУН, където данните могат да бъдат видени от всеки кандидат, допълват от
НАП.
Над 8100 търговци са поискали подкрепа с оборотен капитал чрез Националната агенция за приходите до вчера, когато
изтече крайният срок за кандидатстване. Общият размер на поисканата подкрепа е 115 млн. лв., съобщават от агенцията.
√ Демографската катастрофа е резултат от трудовото и социалното законодателство
Законът за защита на женския и детския труд от 1905 г. – начало на трудовото законодателство у нас
През 1905 г. на 22 януари е приет Законът за защита на женския и детския труд и по този начин се поставя началото на
трудовото законодателство в България. В действителност през 19 в. у нас не е имало никакво трудово законодателство, не
са приемани закони, свързани със заплатите на работниците, продължителността на работния ден или почивката им – в
резултат на все още слабото индустриално развитие. Трудовото законодателство у нас възниква едва в началото на ХХ
в. Въпреки борбата на работническата класа, създаването на трудово законодателство и прилагането на работническите
закони през периода 1905-1912 г. в мирна обстановка върви бавно. През Балканската (1912 г.) и Междусъюзническата
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война (1913 г.) фактически работническите закони не съществуват, а експлоатацията на работнически труд, особено на
жените и децата, взема непознати дотогава размери. На 1 януари 1987 г. е приет Кодексът на труда.
Предизвикателствата на трудовото законодателство към днешна дата коментар в "Нашият ден" прави адв. Борис Велев:
"Трудовото законодателство е неразделно свързано със социалното законодателство. Именно обстоятелството, че през
1905 г. е гласуван от НС първият трудов закон, е свързано и с това, че този трудов закон всъщност регулира преди всичко
социални аспекти. Тази тенденция, разбира се, е запазена и в днешно време. България е една от държавите в ЕС, която
има сравнително най-слабо развито трудово и социално законодателство и това е свързано най-вече с факта, че
българската индустрия е слаба. Това води след себе си една изостанала и немодерна социална система и социално
законодателство. Сериозен тласък в нашето трудово законодателство се случва едва след края на Втората световна война
с т.нар. "форсирана индустриализация". Обществено-икономическите отношения тогава налагат съвсем нови правила за
уреждане на отношенията между работниците и работодателите. Именно в този период (50-те години на ХХ век)
българското социално и трудово законодателство преживява една съществена революция, която предопределя неговото
развитие и до ден-днешен."
Адв. Велев подчерта важността на трудовото законодателство за развитието и за историята на цялото общество. Той
изтъква, че демографската катастрофа, която преживяваме, е резултат именно от това трудово и социално
законодателство.
Според експерта самата философия на закона в България, той се движи в една инерция от минали времена. "Някак си
нашият законодател не иска да осъвремени тази философия, за да зададе през следващите десетилетия ясните правила,
по които ще се развива социалната структура на нашето общество."
√ ЕС отпуска на България 880 млн. евро за рестарт на селското стопанство
Земеделците от страните членки ще получават средства по две линии през тази и следващата година. Наред с
финансирането по Програмата за развитие на селските райони, те ще могат да разчитат и на средствата по Плана за
възстановяване от пандемията. Това стана възможно, след като Европейският парламент одобри Преходния регламент.
Съществуващите правила на Общата селскостопанска политика ще продължат да важат до края на 2022 г. Европейският
парламент прокара и мерки, които дават повече свобода на страните членки да подкрепят фермерите, особено по време
на кризата с Ковид-19.
България ще разполага с над 880 млн. евро, от които сумата по Плана за възстановяване е 200 млн. евро.
Около 30% от парите за възстановяване ще станат достъпни през 2021 г., а останалите 70% - през 2022 г.
С Преходния регламент се продължава възможността за прилагането на обвързаното с производството подпомагане на
приоритетни и чувствителни сектори в земеделието с параметрите от досега прилаганите схеми.
„Беше много важно да запазим нивото на подпомагане – т.е. да няма намаляване на средствата за земеделците“, изтъкна
българският евродепутат и член на Комисията по земеделие Атидже Алиева. Тя подчерта, че въпреки новостите, няма
допълнителна административна тежест за земеделците и те ще могат да работят по известните им правила.
Атидже Алиева Препоръча да бъдат отворени своевременно инвестиционни мерки, чрез които българските земеделци да
се подготвят за реформата, която протича в Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.
„Двете години от преходния период ще бъдат много важни, както за подготовката на България за следващия програмен
период, така и за възстановяване на последствията от ковид кризата, каза още евродепутатът. Тя подчерта, че за първи път
регламентите дават една значителна свобода на държавите членки за усвояване на предвидените за тях средства, тъй като
няма описани конкретни мерки.
Предвиденият бюджет за общата селскостопанска политика на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. възлиза на
343,95 млрд евро, от които 258,594 млрд евро за 1-ви стълб и 77,85 млрд. евро – за втори стълб.
√ Външните министри от ЕС ще заседават в Брюксел
Арестът на руския опозиционен лидер Алексей Навални и европейската стратегия за споделяне на ваксини срещу
коронавируса ще бъдат основните теми на заседанието на външните министри от ЕС, което ще се проведе в Брюксел.
Все още не е ясно дали министрите ще се споразумеят да включат нови лица в санкционния списък на Русия по повод
ареста на Навални и многобройните арести след протестите, обхванали цялата страна в събота.
До петък нито една страна-членка не беше внесла такова предложение, а освен това такова решение изисква единодушие
от държавите.
В момента има три рамки, по които ЕС е въвел санкции срещу Русия - конфликтът в Украйна и анексията на Крим,
кибератаките срещу германския Бундестаг и използването на химически вещества. Случаят с отравянето на Алексей
Навални е по последната рамка.
Също така министрите ще приветстват връщането на Съединените щати към Парижкото споразумение за климата и ще
приемат заключения за климатичната и енергийна дипломация.
Друга тема, която те ще обсъждат, е сътрудничеството с Великобритания в областта на външната политика и сигурността.
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БНТ
√ Министър Ахладова: Промени в Изборния кодекс два месеца преди изборите е неудачен вариант
Промени в Изборния кодекс два месеца преди изборите е абсолютно неудачен вариант. Това заяви в "Денят започва"
министърът на правосъдието Десислава Ахладова. Според нея, това няма да бъде оценено положително от европейските
ни партньори относно изборния процес.
Главният прокурор се назначава от пленума на ВСС. По този начин се определя и изборът на председателите на ВКС и ВАС.
Не зная какви са притесненията на ЕП по отношение на избора на тримата големи, но България е една от малкото държави,
в които изборът им се извършва от независим орган, какъвто е ВСС, смята Ахладова. Група в министерство на правосъдието
ще прецени какви изменения да бъдат направени в измененията на закона, допълни тя.
В никоя европейска държава не е предвиден такъв механизъм - да има един вид разследващ прокурор на главен прокурор.
Вторият проблем за това е конституционен, но Съветът на Европа е категоричен, че такъв механизъм следва да бъде
изработен в рамките на Конституцията, каза още министърът.
Доверието в съдебната система ще се върне бавно, поетапно. Смятам, че електронното правосъдие, въвеждането на
единна система за съдилища, внедряването на Единен портал за електронно правосъдие - всички тези стъпки ще повишат
както прозрачността, така и доверието на гражданите, подчерта Ахладова.
Тя коментира и присъдата за убийството на Виктория Министерска и нейната едногодишна дъщеря.
Проблемът с домашното насилие е основно в това, че в цялото общество смята, че то се случва в семейството и ние не
трябва да предприемаме нищо. Със законовите промени ще има денонощен телефон, на който жертвите ще могат да се
обаждат. Той ще бъде безплатен. Предвижда се и създаване на консултативни центрове и защитени жилища на
територията на цялата страна, обясни министър Ахладова.
Превенцията също е много важна и тя е залегнала в нашия законопроект, допълни министърът.
Тя коментира и кампанията на правосъдното ведомство за защита на правата на децата, живеещи в чужбина.
Това, което нашата държава може да направи, е много добре да информира родителите какво е позволено и какви са
разпоредбите за закрила на детето, обясни министър Ахладова. Нашата държава не би могла да се намеси в случай, когато
социални служби да констатирали нарушения, допълни тя.
√ Всички сгради трябва да имат технически паспорти до края на следващата година
До края на следващата година всички сгради в България трябва да имат технически паспорт, който да удостоверява
състоянието на конструкцията, енергийните загуби и други важни характеристики. Ново отлагане на крайния срок
не се очаква. Техническите паспорти са задължение на собствениците на сградите и ако не се спази срокът, ще има
санкции.
Блок 213 в столичния квартал Младост е построен преди 40 години. В него живеят над 300 души. Документи за това кой и
как е построил блока към днешна дата в община "Младост" няма. За сметка на това проблеми в годините не липсват:
"Започнаха проблеми в блока, разбира се, не само с течове, с покрива, с прозорци, с някои наводнения долу, с
канализацията", каза домоуправителят Снежана Лакова.
Етажната собственост решава, че ще кандидатства по националната програма за саниране. По нея идва и финансирането
за техническо обследване на сградата:
"Подадохме всички документи, което беше много работа, в продължение почти на половин година подписи, събиране,
умуване с живущите, едно недоверие от тяхна страна", каза домоуправителят Снежана Лакова.
В ситуацията на блок 213 се оказват много от сградите в България. Те нямат нито технически паспорт, нито необходимите
за него документи:
"Всичките тези блокове са строени в комунистическия режим, в който голяма част от документацията е загубена",
каза инж. Димитър Пенев, който е експерт "Енергийни обследвания".
Идеята на паспортизацията на сградите е да се види какво е състоянието на сградния фонд:
"Първо влиза конструкцията на сградата, кога е построена, какъв е бетонът, какъв е типът на сградата, след това
започват да се описват всички сградни елементи - тоест какви прозорци, как са подредени, дали са подменяни през
годините, какво е състоянието им. Отделно с това отиваме вече на ниво хидроизолация на покривите, дали те са
компроментирани, дали трябва да се направят", обясни инж. Димитър Пенев.
По закон изготвянето на паспорт на сградата е задължение на нейните собственици. Ако те не го изпълнят до 31 декември
2022 година, следват и санкции.
Санкциите за юридически лица са между 1000 и 10 хиляди лева.
"Предвидено е там, където не са възложени, кметовете да възложат изготвянето на тези паспорти и след това по
някакъв начин да си съберат парите", каза Валентин Йовев, зам.- министър в МРРБ.
Според експерти техническото обследване на една сграда струва между 3 и 10 лева на квадрат в зависимост от това колко
от документите й са налични. Енергийният и техническият паспорт стават неразделна част от сградата при имотни сделки.
√ Очаква се да внесат документите за импийчмънт на Тръмп в Сената
Камарата на Представителите в американския Конгрес трябва да внесе в Сената документите за импийчмънта на Доналд
Тръмп.
В последните дни на вече бившия президент, доминираният от демократи Конгрес, подкрепен и от 10 републиканци, реши
да задейства процедурата срещу Тръмп.
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Очаква се делото в Сената да започне в началото на февруари. Защитата на републиканеца е помолила да й бъде дадено
време, за да се подготви.
Доналд Тръмп е обвинен в подстрекателство към метеж за щурма на Капитолия. Ако бъде признат за виновен, може да
получи забрана да се кандидатира повторно за президентския пост.
В. Труд
√ Поскъпване на услугите вдига инфлацията през 2021 г.
Принос ще има и подобряването на пазара на труда и ръстът на заплатите
Бърз растеж на цените от 5,4% през 2020 г. е регистриран при хранителните продукти
Възприятията на хората се разминават с официалните данни
Както при всички други агрегирани променливи индексът на потребителските цени е едновременно полезен източник на
информация, така и средство, което може да бъде доста неточно, когато става въпрос за отделни стоки и услуги или за
конкретни хора. Загубата на информация при обединяването в големи съвкупности няма как да бъде избегната и не е
задача на статистическия институт да събира и оповестява информация за отделни хора или фирми. Всеки човек или всяко
домакинство обаче всъщност има своя уникална потребителска кошница и от това следва, че изменението на цените не се
отразява по един и същ начин на всички.
Освен това стоки за дългосрочно потребление, каквито са жилищата, не са включени в такива индекси. Това е важно, тъй
като голямата им стойност би им определила висок дял в общото потребление и съответно голямо тегло в индекса. Друга
особеност е, че ограничаването на обхвата прави корелацията с други икономически променливи по-слаба и е възможно
това да води до подценяване на фактическите темпове на нарастване на цените (намаляването на покупателната
способност на парите).
Прикриването и пренебрегването на ефектите от т. нар. “инфлационен” данък е традиционен подход, а статистическата
наука е създадена, както показва и наименованието ѝ, да обслужва нуждите на държавното управление. Разбира се, с
развитието на науката обхватът и полезността є се разширяват, като тя се използва от нарастващ кръг потребители, но
първоначалното є предназначение остава ключово.
Тук ще обърна внимание на хармонизирания индекс на потребителските цени - ХИПЦ, тъй като той е критерият, според
когото се оценява дали е налице стабилност на цените в процедурата за приемане на еврото.
България и Европейският съюз
През 2020 г. средногодишната инфлация според ХИПЦ е 1,2%. Това поставя България сред страните с относително повисока инфлация през 2020 г. Средният темп за Европейския съюз е 0,7%, докато в еврозоната е 0,3%. С по-висок темп на
инфлация са съответно Чешката Република, Унгария, Австрия, Полша, Румъния и Словакия. От посочените икономики
Австрия и Словакия са в еврозоната, докато останалите са извън нея.
Тази нискоинфлационна среда е резултат от мащабната криза, която се разрази в ЕС поради пандемията COVID-19. От една
страна тя се отрази на предлагането, където международните вериги за производството и доставки на някои стоки бяха
прекъснати или временно спрени. От друга страна пострада и търсенето поради спада на заетостта и доходите. Освен това
първоначалният шок допринесе за промяна на структурата на потреблението като повиши търсенето на стоки от първа
необходимост за сметка на по-дълготрайни и инвестиционни стоки.
Общият спад на икономиките в ЕС допринесе и за по-ниски потребителски цени през 2020 г. спрямо предходната в 8 от
тях. Така България не изпълнява критерия за стабилност на цените. Това все още не е необходимо, тъй като от началото на
членството в т. нар. “чакалня за еврозоната” не е изминало достатъчно време за оценка. Както неведнъж съм отбелязвал
обаче, инфлацията вероятно ще бъде една от сериозните пречки пред изпълнението на критериите. В миналото
представянето на икономиката според този показател показва, че или в период на криза или при възстановяването след
такава, критерият временно се изпълнява. Изискването е това да се случва устойчиво, но понякога подходът при оценката
не е достатъчно стриктен.
Как се променят цените в период на криза
Бърз растеж на цените от 5,4% през 2020 г. се регистрира при хранителните продукти. Той е движен от инфлацията при
месото и месните продукти с темп от 10,1%, плодовете - 12,1%, млякото и млечните продукти и яйцата - 4,7%. На практика
поскъпват всички основни групи хранителни продукти, което се отразява негативно на населението с по-ниски доходи.
По-слабо е нарастването на цените при напитките, където предпочитанията към алкохолните са се повишили и това
предизвиква по-бърз растеж на цените им. При тютюневите изделия въпреки първоначалния растеж на потреблението в
началото на кризата средно за годината цените се повишават с едва 0.5%.
Очаквано предвид ограниченото търсене на облекло и обувки цените им през 2020 г. се понижават с 1,2%, като негативното
отражение е по-силно върху обувките, където дефлацията е 2,9%, докато при облеклото е 1,1%. Лек спад на цените се
регистрира също при някои елементи от обзавеждането на дома като мебели, електроуреди, инструменти за дома.
Цените на транспорта се понижават средно с 5% през годината, докато при съобщенията - с 1,4%. При транспорта важно
значение има понижаването на цената на петрола. От друга страна цената на топлоенергията за домакинствата се понижи
поради поевтиняването на природния газ заради успешните преговори от страна на ЕС за промяна на договорите за
доставка с Русия.
При останалите услуги обаче се отбелязва повишаване на цените. Вероятно основен фактор за това са по-високите разходи
за труд поради нарастването на работните заплати. Дори в сектора “Развлечения и култура”, където затварянето на
икономиката значително ограничи дейността, е налице слабо нарастване на цените.
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Интересно развитие има и при сектора “Хотели и ресторанти”, където въпреки намалената ставка по данъка върху
добавената стойност цените се повишават с 2,7%, движени от “Общественото хранене”, където инфлацията е 5,5%. Тук е
налице сериозно нарастване на доставките на храна за сметка на посещенията на място. От друга страна цените в хотелите
слабо се понижават въпреки големия спад на броя туристи и нощувки.
В доминираните от държавата сектори под влияние на политиката на доходите цените също се повишават. Докато при
здравеопазването това е оправдано поради пандемията и необходимостта от стимули за персонала, то при държавната
администрация, учителите и други служители на бюджетна издръжка повишаването на заплатите беше ненужно, освен с
политически цели.
Има ли проблем със статистическите данни
Възприятията на хората за инфлацията обаче се различават от официалните данни. Едната от причинните за това би могла
да бъде периодът на криза, който въздейства в посока по-песимистично усещане за ситуацията. От друга страна е
възможно промяната в потреблението да има по-различно съотношение - тоест количествата закупени стоки и услуги да
са по-ниски от отчетените, докато цените са по-високи.
Всъщност съмненията относно коректността на данните за БВП са налице още от 2019 г. Те бяха повдигнати на политическо
ниво в Народното събрание от опозицията. Депутатът, който го направи и използва собствения си анализ по темата, е
професор по икономика. Тоест той е редовен потребител на статистически данни и заедно с това следи постоянно
процесите в икономиката, които въздействат върху динамиката ѝ. Неговите съмнения се отнасяха до неотчитането на внос
на петролни продукти за около 2 млрд. евро, което директно увеличи размера на нетния износ и оттам на БВП за 2019 г.
Дискусията обаче бързо беше забравена заради настъпването на кризата с COVID-19 и не получи необходимото внимание
нито на политическо, нито на експертно ниво. Така нямаше никакви последствия за служителите или ръководството на
Националния статистически институт, което имаше явен интерес случаят да се потули.
Наскоро обаче въпросът за качеството на данните за БВП беше повдигнат отново и този път на експертно ниво от една от
най-авторитетните държавни институции - Българската народна банка. Това се случи в изданието на банката
“Макроикономическа прогноза. Декември/2020”. Особеното в случая е, че БНБ е не само потребител, но и източник на
статистически данни и работи в тясно взаимодействие с НСИ по отношение на данните за платежния баланс, външната
търговия, паричните агрегати и много други.
БНБ е институция със собствен бюджет и не би могла да бъде обвинена в някакви политически мотиви. Нещо повече - през
2020 г. се доказа доброто є сътрудничество с правителството по повод присъединяването към Механизма на обменните
курсове II и Европейския банков съюз. Освен това УС на БНБ прие сключването на суапово споразумение с Европейската
централна банка, което не само че беше безпредметно, но и постави под съмнение независимостта на банката от
правителството, тъй като може би е извън рамките на Закона за БНБ.
Фактът, че в своя публикация БНБ обръща специално внимание на данните за потреблението на домакинствата, показва,
че според служителите и ръководството на банката има основателни съмнения относно качеството им. Този път проблемът
би трябвало да бъде сериозно дискутиран и на експертно, и на политическо ниво. Отново ще припомня случая със съседна
на България държава, при която фалшифицирането на статистическите данни, съчетано с безотговорна фискална политика,
първоначално им позволи да влязат в еврозоната, а след това предизвика криза, която заплаши сериозно съществуването
на целия валутен съюз. Подобна практика трябва да се прекрати колкото е възможно по-бързо, защото получаването на
краткосрочни политически дивиденти след това е за сметка на дългосрочна криза с последствия за икономическата и
финансовата система.
Докато в първия случай имаше съмнения дали неточността в данните не е резултат от грешка и недоглеждане, сега
ситуацията все повече прилича на съзнателно подготвена. Това е далеч по-притеснително.
Още веднъж ще отбележа достойната позиция на БНБ, чиито служители и ръководство след идентифициране на проблема
имат волята да сигнализират обществото за него. Това е рядко събитие от подобен род, особено когато става въпрос за
държавна институция.
Какво предстои през 2021 г.
Очакванията за 2021 г. отново са за инфлация между 1% и 2% средногодишно. Темповете ще зависят основно от скоростта
на възстановяване на икономиката и би следвало да се ускорят през второто полугодие. Отново двигател на инфлацията
ще бъдат по-високите цени на услугите, движени от заплатите. Приносът за това се очаква да има и подобряването на
пазара на труда, където търсенето на труд отново би следвало да започне да превишава предлагането. Европейската
комисия прогнозира леко ускоряване до 1,4%, докато очакваният от Международния валутен фонд темп е 1,7% на годишна
база.
√ Лъчезар Борисов: Ще възстановим 80-90% от загубеното в икономиката следващата година
Ще възстановим 80-90% от загубеното следващата година, сочат прогнозите. Това каза икономическият министър Лъчезар
Борисов в студиото на "Лице в лице" по bTV. През следващата година това, което създаде българската икономика като БВП,
ще покрие загубите от кризисния период, обясни той.
Според него мерките са били навременни, а у нас не е имало и затваряне на цялата икономика. "Ще докоснем над 8150
компании, които ще получат 115 милиона лева, разплащането започва от понеделник", обясни икономическият министър.
Той уточни, че това ще докосне всеки затворен с последната заповед на министъра на здравеопазването сектор. Борисов
заяви, че страната ни се справя с кризата добре. "Ако нямаше COVID ситуация, щяхме да приключим годината с нулев
дефицит. Ако нямаше криза, приходите може би щяха да са 4-5% повече", добави Лъчезар Борисов.
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Той обясни, че социално милиард и 4 милиона лева са инжектирани в бизнеса до момента "В макроикономически план
потреблението расте дори по време на криза, през прогнозата на БНБ дори е отчетено. България ще се окаже една от
лидерите от страните в ЕС по линия на потребление и поддържането му", коментира икономическият министър.
Относно кеш грантовете той обясни, че има няколко сигнала, на които е обърнато специално внимание по линия на това,
че са засечени телефонни измами. Предстои да се проверят от съответните институции.
√ Действащият президент на Португалия е преизбран за втори мандат
Действащият президент на Португалия, умереният консерватор Марселу Ребелу де Соуза очаквано беше преизбран вчера
за втори петгодишен мандат, съобщиха Франс прес и Асошиейтед прес. 72-годишният бивш професор по право, станал
известен като политически коментатор по телевизията, получава 61,5 процента от гласовете, според резултатите от
преброяването на бюлетините в 98,8 процента от избирателните секции.
Кандидатът на социалистите и бивш евродепутат Ана Гомеш остава втора с 12,5 процента подкрепа, изпреварвайки с малко
кандидата на крайната десница Андре Вентура, който получава 11,9 процента от гласовете. Подобен резултат за политик с
крайни възгледи в умерената португалска политика до неотдавна би бил немислим, отбелязва Асошиейтед прес.
Мениджър
√ Кантарджиев: Няма да се поколебаем да купим и друга ваксина, призната от ЕС
„Оптимистичният вариант е да имаме около 1,5 - 2 милиона ваксинирани до края на август. Ако няма ваксина, не може да
се ваксинираме. Държавата ще търси и други варианти и няма да се поколебаем да купим, която и да е ваксина, която е
ефективна и безвредна и призната от регулацията в Европа, разбира се в това число и руска и китайска". Това каза
пред БНР директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев.
По думите му спекулация е твърдението, че в България има нисък брой имунизирани. Той обясни, че това се дължи на
запазването на втората доза, за да не се случат технологични проблеми, които да забавят доставката ѝ и „хората да останат
само с една поставена доза”.
Професорът разясни, че тази седмица ще бъдат ваксинирани хората, работещи на първа линия в Националния център по
заразни и паразитни болести. Той подчерта, че се увеличава броят на желаещи лекари да се ваксинират.
„Тази седмица за първи път имаме под 100 болни на 100 000 души за 14-дневен период. Това е много добре и дано да се
задържи. Зависи обаче от дисциплината на хората”, посочи проф. Кантарджиев и подчерта, че освен предпазните маски и
дистанцията, най-важно е проветрението на помещенията - на всеки 20 минути трябва да се осигури 1 минута с поток на
въздуха.
За ресторантите той заяви, че обсъждането и предприемането на постепенното им отваряне ще е в началото на април, но
уточни, че поради новия щам разхлабването на мерките ще е предпазливо и на стъпки.
√ МВнР иска съдействие от 120 страни за гласуването в чужбина
Страната ни вече се е свързала със 120 държави, за да организира провеждането на парламентарните изборите на тяхна
територия. „Ще се изправим пред много и неочаквани предизвикателства, които до април могат да се сменят многократно.
Всеки ден нещо е различно, защото различните държави постоянно променят мерките”, коментира заместник-министърът
на външните работи Георг Георгиев пред NOVA.
„От над 120 страни сме поискали съдействие за провеждане на нашите избори. Има страни в Европа, в които ще бъдат
разкрити и повече секции. Например в Германия има 39 секции, които са извън дипломатическите представителства”,
обясни Георг Георгиев.
„Изчакваме всяка страна в момента да даде позволение, за да се организират изборите. Но се готвим и за неочакваното”.
√ Посланикът на ЕС в Скопие: България и Северна Македония трябва да намерят общо решение за евроинтеграцията
Посланикът на ЕС в Скопие Дейвид Гир е оптимист, че през първата половина на годината може да се очаква първата
междуправителствена конференция между Македония и ЕС, което ще означава началото на преговорите за пълноправно
членство. В интервю за Македонскта информационна агенция (МИА) Гир каза, че Португалия се е ангажирала, че по време
на нейното председателство на ЕС започването на преговори с Македония ще бъде приоритетен въпрос, цитира думите
му скопското електронно издание “360 степени“.
„Нека само да се върнем към събитията от миналата година през март - историческото решение, взето от Европейския
съюз. Това означава, че 27-те държави-членки са се съгласили да започнат преговори за присъединяване със Северна
Македония и Албания. Следващата стъпка е да се хармонизира рамката за преговори и да се проведе първата
междуправителствена конференция, когато всъщност ще започне самия процес на преговори. Тези преговори
продължават в Брюксел и наистина португалското председателство обеща да помогне и да ускори процеса.
"Междувременно това, което е важно, е Северна Македония, заедно с България, да се ангажират двустранно в опит да
намерят решение, приемливо и за двете страни, което ще позволи на процеса да продължи напред." казва Гиър.
Той заяви, че напълно разбира, че хората в страната се чувстват разочаровани и нетърпеливи да продължат напред, но
също така подчерта, че движението напред изисква ангажираност по тези въпроси. "Има много примери от миналото,
когато с непрекъснат ангажимент нещата вървят напред и съм голям оптимист," добавя Гир.
Според него са необходими две неща - първото е Република Северна Македония и България да продължат да се ангажират
с решаването на своите въпроси на двустранна основа и второ - междувременно правителството да приложи и ускори
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процеса на реформи. Защо има значение - първо, защото това е от най-голямо значение за гражданите, но второ,
реформите и свързаните с ЕС реформи са най-бързият начин за сближаване и присъединяване към европейското
семейство.
√ Незабавните плащания ще бъдат напълно въведени в ЕС до края на годината
Незабавните кредитни плащания, при които банковия превод се извършва в рамките само на няколко секунди, трябва да
бъдат напълно въведени в рамките на Европейския съюз до края на 2021 г. Това съобщи подуправителят на БНБ Нина
Стоянова в публикация в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България.
Незабавните плащания, известни като SEPA Instant Credit Transfers, позволяват пари да се изпращат от IBAN към IBAN в
рамките на секунди, като по този начин правят използването на платежни карти ненужно. Планът е тези плащания да се
използват както във физически магазини – чрез безконтантки ПОС-терминали и NFC технологиията в смартфоните, така и
при онлайн пазаруване.
За постигането на целта тези плащания да са налични навсякъде в ЕС до края на настоящата година предстоят няколко
стъпки, обяснява Стоянова. Това са:
• Развитие на междувалутни незабавни плащания в ЕС чрез включване на валути, различни от еврото в услугата за
незабавни плащания, както през 2020 г. това стана с шведската крона
• Оценката на необходимостта от задължително присъединяване към SEPA схемата за незабавен превод до края на
2021 г., като се определят критерии кои доставчици на платежни услуги да бъдат обхванати от това задължение
• Преценка дали да бъде приета нормативна забрана за таксуване на незабавните плащания по-скъпо от
стандартните кредитни преводи
• Осигуряване на презгранична свързаност и оперативна съвместимост на платежните системи за незабавни
плащания в евро
• Насърчаване изграждането на връзки между платежните системи, обработващи незабавни плащания в
Европейски съюз, с такива на трети страни, предлагащи същата услуга, при условие че са спазени стандартите за
превенция от измами, пране на пари и др.
√ Понижения на европейските борси след спад на бизнес активността в Еврозоната
Европейските борсови индекси регистрираха понижения в ранната търговия в петък на фона на данните за свиване на
бизнес активността в Еврозоната през януари, след като подновяване на блокадите срещу коронавируса в страните от
региона на единната валута доведе до затварянето на редица бизнес, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 4,22 пункта, или 1,03%, до 406,67 пункта. Бенчмаркът е на път да
завърши седмицата без значително движение нагоре или надолу. Немският показател DAX се понижи със 104,56 пункта,
или 0,75%, до 13 802,11 пункта. Френският измерител CAC 40 записа спад от 66,12 пункта, или 1,18%, до 5 524,67 пункта.
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 47,19 пункта от стойността си, или 0,7%, достигайки ниво от 6 668,23
пункта, след общият дълг на публичния сектор достигна 99,4% от брутния вътрешен продукт – най-високото ниво за
годината от 1926 г. насам.
Индексът PMI на IHS Markit, измерващ общата бизнес активност в региона на единната валута, се понижи до 47,5 пункта
през януари спрямо 49,1 пункта през декември. Границата от 50 пункта разделя свиването от растежа.
Доминиращият в Еврозоната сектор на услугите бе засегнат особено тежко, като PMI индекс падна от 46,4 пункта през
декември до 45 пункта през януари. Промишленият PMI се срина до 7-месечно дъно от 54,5 пункта спрямо 56,3 пункта
месец по-рано.
Седеммесечно дъно достигна и индекса за общата бизнес активност в Германия, падайки от 52 пункта през декември до
50,8 пункта през януари. Във Франция понижението бе още по-рязко – от 49,5 пункта през декември на 47 пункта през
януари.
„Тъй като страните все още не са отворили икономмиките си, особено Германия, която бе затворена и по празниците, няма
причини да се очаква значително възстановяване на сектора на услугите. Слабостта на този сектор ще продължи, докато
блокадите на бъдат разхлабени значително“, коментира Конър Кембъл, финансов анализатор от SpreadEx.
Проучване на Европейската централна банка показа, че икономиката на Еврозоната вероятно ще се възстанови през тази
година, но с по-ниски темпове от очакваното само преди няколко месеца.
Акциите на авиопревозвачите Lufthansa, Air France и IAG поевтиняха съответно с 3,42%, 4,40% и 4,59%, докато тези на
туроператора TUI се сринаха с 14,85%, след като Европейската комисия предложи създаването на „тъмночервени зони“ в
Евросъюза, от които почти всички пътувания ще бъдат нежелателни. Пътуващите от тези зони ще трябва да си направят
тест преди отпътуване, както и да бъдат поставени под карантина при пристигането им.
След печелившите днес е германският индустриален концерн Siemens AG, чиито акции поскъпанах с 4,98%, на фона на подобри от очакваното предварителни финансови резултати за първото фискално тримесечие.
Книжата на испанската компания Prisa, която собственик на влиятелен вестник „Паис“, скочиха с 11,94%, след като
френската медийна компания Vivendi обяви, че ще придобие 7,6-процентов дял в нея.
Нови рекорди за S&P 500 и Nasdaq
Американските борсови индекси записаха смесени резултати в четвъртък, като Nasdaq Composite достигна нов исторически
връх на фона на очакванията на инвеститорите за рекордни финансови отчети от водещите технологични компании през
следващата седмица, предаде Си Ен Би Си.
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Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 12,37 пункта, или 0,04%, до 31 176,01 пункта. Широкообхватният показател
Standard & Poor’s 500 достигна нов връх, отчитайки ръст от 1,22 пункта, или 0,03%, до 3 853,07 пункта. Индексът на
високотехнологичните дружества Nasdaq напредна със 73,67 пункта, или 0,55%, до 13 530,92 пункта, следвайки поскъпване
на акциите на Apple с 3,67%.
Рязкото поскъпване на книжата на производителя на iPhone дойде, след като анализаторът Кейти Хюбърти от Morgan
Stanley заяви, че очаква рекорден отчет за четвъртото тримесечие от технологичния гигант. Нараства оптимизмът, че
големите технологични компании ще впечатлят Уолстрийт с отчетите си през следващата седмица. През тази седмица
Аpple и на Facebook са поскъпнали съответно със 7,7% и 8,6%, а тези на Microsoft – с 5,8%.
Позитивното настроение на пазарите идва след встъпването в длъжност на президента на САЩ Джо Байдън в сряда, което
даде надежда за ускорение на ваксинацията в страната. Някои инвеститори очакват плановете на Байдън за борба с
пандемията да дадат допълнителен тласък на фондовите борси през 2021 г.
„Гледаме на темпото на ваксинация като на ключов двигател на фондовите пазари през 2021 г., подобно на начина, по
който броят на новозаразените с COVID-19 се отразяваше на пазарите през 2020 г.“, коментира Кийт Паркър от UBS.
Големият скок на акциите до исторически високи нива обаче кара инвеститорите да бъдат по-предпазливи. От началото на
годината S&P 500 е нараснал с 2,6%, а Nasdaq – с 5%.
В момента търговията в S&P 500 е 22,8 пъти по-голяма от бъдещите печалби, доближавайки нивата от времето на дотком
балона през 2000-та година.
Междувременно акциите на на United Airlines поевтиняха с 5,73%, след като авиопревозвачът отчете четвърто поредно
тримесечие на загуба. От компанията предупредиха, че приходите й ще продължат да са под натиск и в началото на 2021
г.
На пазара се отразиха и по-добрите от очакваното данни за пазара на труда. Броят на заявленията за помощ при
безработица достигна 900 хил. през седмицата до 16 януари, което е по-малко от прогнозата на анкетираните от Dow Jones
икономисти за 925 хил. заявления.
Понижения в Азия
Азиатските борсови индекси записаха спад в последната сесия за седмицата на фона на ръст на случаите на новозаразени
с COVID-19 в Китай и Югоизточна Азия, предаде Маркетоуч.
Китайското правителство тества за коронавирус милиони жители на столицата Пекин, докато някои други градове
призоваха хората да не пътуват за Китайската Нова година.
„Това предизвика опасения сред инвеститорите, които в момента анализират колко бързо страните могат да ваксинират
най-уязвимите групи и да върнат икономиките си към нормалното темпо на работа“, коментира Стивън Инес от Axi
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи със 125,41 пункта, или 0,44%, до 28 631,45 пункта.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 14,51 пункта, или 04%, до 3 606,75 пункта, докато
по-малкият измерител Shenzhen Composite напредна с 6,86 пункта, или 0,28%, до 2 456,24 пункта. Хонконгският индекс
Hang Seng изтри 479,91 пункта от стойността си, или ,16%, достигайки ниво от 29 447,85 пункта.
Южнокорейският показател Kospi записа спад от 20,21 пункта, или 0,64%, до 3 140,63 пункта.
В Австралия индексът ASX 200 се понижи с 23,3 пункта, или 0,34%, до 6 800,4 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX
отчете спад от 2,10 пункта, или 0,42%, до 497,75 пункта. BGBX40 се понижи с 0,16 пункта, или 0,14%, до 110,88 пункта.
BGTR30 напредна с 1,61 пункта, или 0,30%, до 535,05 пункта. BGREIT записа ръст от 0,65 пункта, или 0,46%, до 141,97 пункта.
√ Преките чуждестранни инвестиции в света са се сринали с 42% през 2020 г.
Преките чуждестранни инвестиции в света са спаднали с 42 процента през 2020 г., а тази година се очаква намаляване с 510 процента. Такава прогноза направи вчера Конференцията на ООН за търговия и развитие (ЮНКТАД), предаде ТАСС.
На пресконференция в Женева директорът на департамента за инвестиции и предприятия в ЮНКТАД Джеймс Жан
подчерта, че "преките чуждестранни инвестиции в света са претърпели колапс миналата година, съкращавайки се с 42
процента, до 895 милиарда долара, в сравнение с 1,5 трилиона долара през 2019 година". Към края на миналата година
техният обем е бил с над 30 процента по-малък отколкото след световната финансова криза през 2009 г. и е бил на
равнището на 90-те години от миналия век.
Глобалните потоци на преките чуждестранни инвестиции ще останат слаби през 2021 г. и според прогнозите на ЮНКТАД
ще спаднат с 5-10 процента, информира БТА. Реалното възстановяване се очаква да започне през 2022 г., отбеляза
експертът и поясни, че на обема на преките чуждестранни инвестиции влияят редица негативни фактори, в частност
"рисковете, свързани с последната /понастоящем/ вълна от епидемията".
В ЕС преките чуждестранни инвестиции са се съкратили миналата година с две трети - от 373 до 110 милиарда долара, а в
САЩ - с 49 процента, до 134 милиарда долара.
В същото време в Китай е бил регистриран ръст на преките чуждестранни инвестиции с 4 процента до 163 млрд. долара, с
което азиатската страна задмианва Съединените щати като най-големият реципиент на преки чуждестранни инвестциии в
света.
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√ Работно посещение на турския министър на културата и туризма в София
Министърът на културата и туризма на Турция Мехмет Ерсой пристига на работно посещение в София по покана на
вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова.
В края на официалните разговори ще бъде подписан протокол от третото заседание на смесения българо-турски Комитет
по туризъм.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
Министър Десислава Ахладова - за приоритетите в правосъдието
Масово тестване на учителите с антигенни тестове - как ще се прави и какви са очакванията?
След трагичния инцидент над Банско, каква е причината за смъртта на младия сноубордист - коментарът на
Планинската спасителна служба
На живо - разчистиха ли река Искър от боклуците? И още - как Асеновград се бори с нерегламентирани сметища?
Тема по зрителски сигнал - защо заради ремонта на околовръстното шосе, безопасността на пешеходците в кв.
Горубляне се оказва „мисия невъзможна"?
Има ли ясни правила, които разграничават служебното от личното време при работа от вкъщи?
БТВ, "Тази сутрин"
На живо от Летище София - пристига петата пратка с ваксини за България. Какво ще е разпределението на
дозите?
Крие ли по-голям риск за хората новият по-заразен вариант на COVID-19?
Фатален инцидент в Пирин - как млад скиор с награди от световни състезания стана жертва на планината?
Защо арестът на Навални и протестите в Русия предизвикаха нов словесен сблъсък между премиер и президент?
Чети етикета - има ли храни с изтекъл срок на годност на пазара?
Нова телевизия, „Здравей, България"
Ваксините и рисковете от новия щам. Гостува д-р Радосвета Филипова от Националния ваксинационен щаб.
На живо - пристигат още от дозите на „Pfizer". Последна информация от здравните власти.
Втори живот за трима души. На живо - как се стигна до първата за годината донорска ситуация у нас?
Когато кантарът покаже 300 килограма! Как жена свали 80 от тях за половин година?
Лавина в Пирин уби млад скиор - надежда в спорта. Какво се е случило и какви са рисковете в планината?
Без ток по цял ден. Защо семейства остават на тъмно и студено през зимата по време на онлайн обучение и
работа?
Започва масово тестване на учителите. На живо от Бургас - колко преподаватели ще се изследват срещу вируса?
В „Дръжте крадеца": Мъж задигна техника и машини посред бял ден от столично заведение
Как детска книжка с герои - еднополови двойки разбуни духовете в социалните мрежи?
Инцидент в зоопарка. Как посетителите могат да навредят сериозно на животните с подхвърляне на храна?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Димитър Манолов президент на "Подкрепа", който оглави надзора на НОИ, предупреждава: Идва поколение,
което не плащаше осигуровки и няма 40 г. стаж за пенсия
в. Труд - В готовност сме да купим и "Спутник V"
в. Телеграф - Митницата хвана 2 милиона маски
в. Монитор - Пандемията намали бягствата от вкъщи
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Министри на Борисов ще са водачи, а пред патриотите дилема да има ли коалиция
в. 24 часа - Барове и дискотеки отварят през април
в. Труд - Контролът за отпадъците става жесток
в. Труд - Бум на фалшиви томболи във фейсбук
в. Телеграф - Премиерът Борисов: Не чух позицията на Радев за Навални, да си каже, няма да му се карат толкова
в. Телеграф - Народът разцепи паркове и градинки
в. Монитор - Чистят незаконните сметища в страната с пари от държавата
в. Монитор - Лавина затрупа млад скиор под Тодорка
Водещи интервюта
в. 24 часа - Димитър Манолов президент на "Подкрепа", председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен
институт: Идва поколение, което правеше в 90-те компромиси с осигуровките и няма да събере 40 години стаж за пенсия
в. Труд - Мустафа Карадайъ, председател на ДПС, пред "Труд": Желанието на хората за промяна е близко до това през 1989
г.
в. Телеграф - Шефът на комисията по отбрана в HС ген. Константин Попов: За едно място в армията вече кандидатстват по
3 души
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в. Монитор - Красимир Ципов, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ: Всеки ще може да подава сигнал до прокурора, разследващ
обвинител №1
Водещи анализи
в. 24 часа - Думите и контекстът ще спечелят народната любов
в. Труд - Поскъпване на услугите вдига инфлацията през 2021 г.
в. Телеграф - Прочетете писмата на сираците и тогава си махнете маските
в. Монитор - Когато хоумът ми е офис
√ Предстоящи събития в страната на 25 януари
София
От 09.00 часа пред сградата на Българския червен кръст (бул. Джеймс Баучер 76) ще се проведе брифинг на
Планинската спасителна служба (ПСС) във връзка с инцидента, при който загина младеж заради лавина в Пирин.
От 11.00 часа в централата на ПП АБВ на ул. „Врабча 23" ще се състои пресконференция на председателя на
партията Румен Петков, Петър Недев и отец Дионисий.
От 12.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция, организирана от Асоциацията на организациите
на българските работодатели. В нея ще участват Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния
капитал в България, Радосвет Радев, председател на Българска стопанска камара, Цветан Симеонов, председател
на Българска търговско-промишлена палата и Кирил Домусчиев, председател на Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България.
От 13.30 часа дистанционно ще се състои първата пленарна сесия на новия Икономически и социален съвет.
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще отправи поздрав към членовете на ИСС.
От 13.30 часа в храм „Света Неделя" ще се състои опелото на поета и юрист Асен Ошанов, който почина на 21
януари.
***
Бургас.
От 10.00 часа в хотел „Аква" в зала „Нимфа" Общинските съветници от НФСБ в Бургас Боян Дяков и Милен Ненчев
ще дадат пресконференция, на която ще представят отчет за работата си в Общински съвет-Бургас от началото на
мандата. Участие в пресконференцията ще вземат и лидерът на НФСБ Валери Симеонов, както и народният
представител Христиан Митев.
***
Бургас.
От 12.00 часа онлайн ще се проведе обществено обсъждане на предложение за изграждане на лодкостоянка в
местността "Ъгъла" (бивша местност "Кьошето") в землище на кв. "Сарафово".
***
Стара Загора.
От 10.00 часа в зала „П. Р. Славейков" кметът на Стара Загора ще даде пресконференция.
***
Разград.
От 14.00 часа в зала 308 на Община Разград кметът Денчо Бояджиев и зам.-кметът Руска Вътева ще дадат
пресконференция на тема „Образование".
***
Сливен.
От 09.00 часа в зала „Май" на Община Сливен ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет.
***
Шумен.
От 16.30 часа в заседателната зала на ДКТ „Васил Друмев" ще се състои пресконференция по повод премиерата
на спектакъла "Въведение в тяхната картина" от Маргарит Минков.
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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