Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

НОВА ТВ
√ Васил Велев: Държавата може да се справи сама с ваксините, а не да чака европейските чиновници
„За да се наводни пазарът на ваксини у нас трябва да се регистрират всички продукти, които вършат работа. Не трябва по
странни геополитически причини да загърбваме някои производители, които доказано имат ефект“. Това заяви в студиото
на „Здравей, България“ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
Той добави, че ЕС позволява регистрацията на ваксини от самите държави членки.
„Унгария също е в Съюза и вече се справя с този проблем. Държавата може да се справи сама, а не да чака на европейските
чиновници. Всичко това ограничава нашите възможности“, каза Велев.
„Ако чакахме да тестват нашите работници централизирано – икономиката щеше да фалира. Благодарение на нашата
реакция към пандемията икономиката все пак запазва добра форма“.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал се обяви за регистрацията на повече ваксини у нас и по-гъвката
процедура по одобрението им.
„Ако една компания има възможност да закупи ваксини, то нейните работници, които желаят, биха могли да се ваксинират
бързо и лесно. Това вече се прави успешно с бързите тестове“, каза Велев.
За хоумофиса и онлайн обучението
Според Велев преподаването от вкъщи не е същото, а в много от бизнесите ситуацията е подобна.
„Ако се работи от вкъщи и това не е ефективно, то заплащането трябва да е по-ниско, за да е справедливо. Много от
учителите казваат, че се страхуват да се върнат в клас, за да не се заразят, но в същото време не искат и да се ваксинират“,
каза той.
Помощите за бизнеса
„През първата вълна от миналата година трябваше да има компенсации за микро, средните и малките предприятия. За 21
хиляди микропредприятията са изплатени 173 млн. лв. и се очаква да се изплатят още 25 млн. лв. за още 3 хиляди такива.
За средните предприятия има списък, но няма нито едно изпълнено платежно. Те са 230 млн. лв за около 1500
предприятия. Вече мина почти една година“, обясни Велев.
Той добавя, че за малките предприятия схемата още не е стартирала. Според него при компенсациите за втората вълна се
действа по-бързо.
Повече по темата гледайте във видеото.
√ Васил Велев: Ако има свободен внос на ваксини, процесът ще се ускори значително
Бизнесът ще разчита на доброто планиране и бързия старт на новите оперативни програми, отбеляза той
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 контактите, 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 г., 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 функционират.
„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“, каза още Велев. И допълни: "Много от
затворените бизнеси са отвъд ръба и закъснялата подкрепа спомага за това".
„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.
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„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 регистрират спад на продажбите с 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%.
Дарик
√ Велев: Не трябва по странни геополитически причини да загърбваме ваксини
„За да се наводни пазарът на ваксини у нас трябва да се регистрират всички продукти, които вършат работа. Не трябва по
странни геополитически причини да загърбваме някои производители, които доказано имат ефект. Руската ваксина работи
в Аржентина, Унгария. Китайската работи в Турция“. Това заяви в студиото на „Здравей, България“ председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
Той добави, че ЕС позволява регистрацията на ваксини от самите държави членки.
„Унгария също е в Съюза и вече се справя с този проблем. Държавата може да се справи сама с този проблем, а не да чака
на европейските чиновници. Всичко това ограничава нашите възможности“, каза Велев по NOVA.
„Ако чакахме да тестват нашите работници централизирано – икономиката щеше да фалира. Благодарение на нашата
реакция към пандемията икономиката все пак запазва добра форма“.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал се обяви за регистрацията на повече ваксини у нас и по-гъвката
процедура по одобрението им.
„Ако една компания има възможност да закупи ваксини, то нейните работници, които желаят, биха могли да се ваксинират
бързо и лесно. Това вече се прави успешно с бързите тестове“, каза Велев.
Според Велев преподаването от вкъщи не е същото, а в много от бизнесите ситуацията е подобна.
„Ако се работи от вкъщи и това не е ефективно, то заплащането трябва да е по-ниско, за да е справедливо. Много от
учителите казваат, че се страхуват да се върнат в клас, за да не се заразят, но в същото време не искат и да се ваксинират“,
каза той.
„През първата вълна от миналата година трябваше да има компенсации за микро, средните и малките предприятия. За 21
хиляди микропредприятията са изплатени 173 млн. лв. и се очаква да се изплатят още 25 млн. лв. за още 3 хиляди такива.
За средните предприятия има списък, но няма нито едно изпълнено платежно. Те са 230 млн. лв за около 1500
предприятия. Вече мина почти една година“, обясни Велев.
Той добавя, че за малките предприятия схемата още не е стартирала. Според него при компенсациите за втората вълна се
действа по-бързо.
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√ Васил Велев: Държавата може да се справи сама с ваксините, а не да чака европейските чиновници
„За да се наводни пазарът на ваксини у нас трябва да се регистрират всички продукти, които вършат работа. Не трябва по
странни геополитически причини да загърбваме някои производители, които доказано имат ефект". Това заяви в студиото
на „Здравей, България" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
Той добави, че ЕС позволява регистрацията на ваксини от самите държави членки.
„Унгария също е в Съюза и вече се справя с този проблем. Държавата може да се справи сама с този проблем, а не да чака
на европейските чиновници. Всичко това ограничава нашите възможности", каза Велев.
„Ако чакахме да тестват нашите работници централизирано - икономиката щеше да фалира. Благодарение на нашата
реакция към пандемията икономиката все пак запазва добра форма".
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал се обяви за регистрацията на повече ваксини у нас и по-гъвката
процедура по одобрението им.
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„Ако една компания има възможност да закупи ваксини, то нейните работници, които желаят, биха могли да се ваксинират
бързо и лесно. Това вече се прави успешно с бързите тестове", каза Велев.
За хоумофиса и онлайн обучението
Според Велев преподаването от вкъщи не е същото, а в много от бизнесите ситуацията е подобна.
„Ако се работи от вкъщи и това не е ефективно, то заплащането трябва да е по-ниско, за да е справедливо. Много от
учителите казваат, че се страхуват да се върнат в клас, за да не се заразят, но в същото време не искат и да се ваксинират",
каза той.
Помощите за бизнеса
„През първата вълна от миналата година трябваше да има компенсации за микро, средните и малките предприятия. За 21
хиляди микропредприятията са изплатени 173 млн. лв. и се очаква да се изплатят още 25 млн. лв. за още 3 хиляди такива.
За средните предприятия има списък, но няма нито едно изпълнено платежно. Те са 230 млн. лв за около 1500
предприятия. Вече мина почти една година", обясни Велев.
Той добавя, че за малките предприятия схемата още не е стартирала. Според него при компенсациите за втората вълна се
действа по-бързо.
АИКБ
√ АОБР ПРЕДСТАВИ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ ЗА 2021 Г.
Организацията ще работи по 47 мерки в шест ключови за икономиката области
Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) обяви основните си приоритети за 2021 г. Това стана на
официална пресконференция, в която участие взеха ръководителите на четирите национално представителни
работодателски организации, членове на АОБР – Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в
България; Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара; Цветан Симеонов, председател на Българската
търговско-промишлена палата, и Кирил Домусчиев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците
в България.
Организацията ще работи по 47 мерки в
шест ключови за българската икономика
области, сред които бизнес среда,
енергетика, човешки ресурси, капиталов
пазар, европейски политики и инвестиции.
За основен национален приоритет беше
обявено приемането на България в ОИСР и
Шенгенското пространство, включително
и активна работа за по-скорошното
включване на България в Еврозоната.
„По традиция в началото на всяка година
АОБР представя приоритети си. В тях няма
да видите антикризисни мерки, а точно
напротив мерки, които целят подобряване на бизнес средата и повишаване на конкурентоспособността на българските
предприятия и съответно на икономиката. И тъй като тази година е изборна единодушно взехме решение да поканим
партиите и коалициите, на които социологическите агенции дават шанс са влизане в парламента, които да запознаем с
приоритетите си и очакванията на бизнеса“, каза ротационният председател на АОБР за тази година Васил Велев.
Председателят на БСК Радосвет Радев отбеляза, че от съществено значение за подобряване на бизнес средата у нас е
запазването на съществуващия данъчен модел и понижаването на дела му, преразпределен през държавния бюджет. Като
друг важен акцент той изтъкна намаляването на регулаторната тежест върху стопанската дейност на компаниите до
минимално изискуемото от ЕС. По думите му българския бизнес иска максимално бързо изграждане на електронно
управление, както и разширяване на приложното поле на мълчаливото съгласие.
„2020 г. ни показа колко голяма е необходимостта от електронно управление, за да можем да преминаваме малко полесно през подобни кризи. Забавянето на мерките и влошаването на бизнес средата до голяма степен се дължи и на
лошата работа на институциите. Това показват данните от анкетата на БСК. 70 на сто от анкетираните отговарят, че
икономическите показатели на компаниите им са се влошили, а 56% ще отложат всичките си инвестиции“, допълни
Радосвет Радев.
Според него има необходимост и от усъвършенстване на правилата за легитимиране на национално представителните
организации на работници и служители, и на работодатели. АОБР счита, че процедурата трябва да се прави на всеки 7
години, а не както е в момента на всеки 4, допълни още той.
Ротационният председател на АОБР за 2020 г. Кирил Домусчиев посочи, че енергетика е сред най-тежките проблеми за
българския бизнес. „За съжаление през изминалата година не успяхме до доведем до финализиране така необходимата
реформа в сектора и през 2021 г. ще продължаваме да настояваме за нейното реализиране. Енергетиката е сред основните
ни приоритети, тъй като играе изключително роля за увеличаване на конкурентоспособността на българската икономика“,
заяви председателят на КРИБ.
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По думите на Кирил Домусчиев АОБР ще настоява да изготвяне и подписване на Национално споразумение за осигуряване
на ликвидност на пазара на електроенергия на пазара „Ден напред“, което да включва производителите от групата на БЕХ,
Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, Министерство на финансите и национално
представителните синдикални и работодателски организации.
Сред другите приоритети в сектор „Енергетика“ председателят на КРИБ посочи още приемането на балансиране
национална стратегия до 2030 г., нотифициране и провеждане на търг за капацитети и уреждане на отношенията по
дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия между НЕК и т.нар. американски централи в съответствие
с правилата за държавни помощи на ЕС, повишаване капацитета и активността на КЕВР за разследване и санкциониране
на пазарни злоупотреби и пазарна концентрация, обединение на българския с европейския пазар на електроенергия.
Кирил Домусчиев постави и акцент върху насърчаване на производството и съхранението на електроенергия от ВИ за
собствени нужди, както и за приемането на законови промени за пълна либерализация на пазара на електроенергия.
Въпреки временните затруднения на част от бизнеса, в следствие на COVID-19 членовете на АОБР считат, че след няколко
месеца предприятията отново ще започнат да изпитват недостиг на кадри. „Човешките ресурси са важен елемент от
индустриалната политика. През настоящата година трябва да положат максимални усилия за разработване на политики за
задържане на работници, които са се завърнали от чужбина, поради кризата. Те трябва да бъдат свързани с облекчаване
на възстановяването на гражданския им статут, изграждане на допълнителни детски гради за децата им и др.“, каза
председателят на БТПП Цветан Симеонов.
Той добави, че работодателските организации ще продължават да работят за извършване на промени в Закона за висшето
образование, чрез които план-приема в учебните заведения да се привежда към нуждите на икономиката, както и за
ускоряване на реформите в образователната система с акцент върху професионалното образование и разширяване на
уменията и знанията в науката, технологиите, инженерството и математиката.
Като много важни мерки Цветан Симеонов подчерта разширяването на функциите на Агенция по заетостта с цел
облекчаване на вноса на работници и специалисти от трети страни, както облекчаване на нормативната уредба, чрез което
да се улесни достъпа до страната ни и до българския трудов пазар на чуждестранни работници и специалисти с български
произход. Председателят на БТПП заяви, че исканията за отмяна на минималните осигурителни доходи и на задълженията
на работодателя да заплаща първите три дни от болничния също са сред приоритети за 2021 г.
Васил Велев, който тази година е ротационен председател на АОБР, изтъкна, че Асоциацията настоява за активно участие
в актуализацията и приемането на Плана за възстановяване и устойчивост на България, както и да участва в механизма за
неговото изпълнение и мониторинг. „Бизнесът очаква поне 25%, а не коментираните до момента от 3 до 8 на сто, от
средствата по Плана да бъдат насочени в подкрепа на инвестициите в съществуващите предприятия. Тези предприятия,
които хранят хората и пълнят бюджета на страната днес“, допълни още Васил Велев. Според него България трябва да има
изработена национална позиция по изпълнението на Европейската зелена сделка, чрез която да се гарантира справедлив,
плавен и съобразен със спецификите на държавата ни преход към нисковъглеродна икономика.
Капиталовият пазар също е залегнал сред приоритети за 2021 г. По думите на председателят на АИКБ четирите национално
представени работодателски организации ще работят за недопускане на опитите за държавен контрол върху частни
листвани компании посредством отчуждаване на неактивни акции. Васил Велев допълни, че България трябва сериозно да
усъвършенства нормативната уредба, за да бъдат ограничени свръхрегулациите и да се опростят и автоматизират
процедурите, както и да подобряват условията за финансиране на МСП чрез капиталовия пазар. АОБР предлага и
извършване на оценка на потенциала за листване на миноритарни дялове от държавни дружества и набиране на финансов
ресурс за реализиране на големи инфраструктурни проекти чрез капиталовия пазар и подобряване на корпоративното
управление на публичните предприятия.
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 дават работа на 82% от всички наети у нас, а брутната добавена
стойност, която произвеждат е 86 на сто.
Пълния запис от пресконференцията може да видите в YouTube канала на АОБР.
БНТ
√ Работодателските организации настояват за отваряне на затворените бизнеси
Отваряне на затворените бизнеси и директни инвестиции в индустрията препоръчаха днес големите работодателски
организации. Те твърдят, че досегашните мерки за преодоляване на последиците от пандемията са неефективни.
Настояват да бъдат спазени 48 приоритета в икономиката, енергетиката, човешките ресурси, европейските политики и
капиталовия пазар. Сред тях са запазване на данъчния модел, подкрепа и развитие на частните пенсионни фондове,
ограничаване на регулациите върху бизнеса, отмяна на задължението работодателят да заплаща първите дни от
болничните, отмяна на минималната работна заплата и минималния осигурителен доход.
"Когато е спряна кръвта в ръката, защото има рана и за да не изтече, всъщност ако дълго време стои така, тя
изсъхва. Трябва от време на време да се отпуска, за да се ороси. И затова ние смятаме, че макар и в намален обем,
тези затворени дълго време предприятия, трябва да получат право да работят", заяви председателят на АИКБ Васил
Велев.
"Влошаването на бизнесклимата се свързва и с лошата работа на институциите - Министерски съвет, съдебна власт,
общинска и данъчна администрация, но на 1-во място е Народното събрание. Хората в бизнеса са нормални и умни хора
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и си дават сметка, че част от бедите им дойдоха от некадърно направени закони. Някои от тях бяха куриозно поправени в
рамките на часове или с ветото на президента", коментира председателят на Българската стопанска камара Радосвет
Радев.
За повече информация вижте видеото.
БГНЕС
√ Членството в ОИСР е първи приоритет за работодателите
Приемането на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ е първи национален
приоритет за българските работодатели. Това заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал
в България, предаде репортер на БГНЕС.
„Този приоритет беше припознат от всички институции и президента. Беше поставен за пръв път от нас преди повече от 2
години. Сега има разработен план, който е финансово осигурен от МС. Работи се координирано за неговото
осъществяване. Тук добавяме също така влизането в Шенгенското пространство и еврозоната“, заяви Велев.
Той представи основните приоритети на Асоциацията на организациите на българските работодатели, която освен АИКБ
включва още КРИБ, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара – съюз на български бизнес.
Фирмите и предприятията, които членуват в тези четири представителни организации, осигуряват работа на над 82% от
наетите и създават над 86% от брутната добавена стойност в страната, посочи Велев.
Той посочи, че тази година е особена заради изборите за Народно събрание. „Ние възнамеряваме да поканим партиите и
коалициите, които има вероятност да преминат 4% бариера, за да ги запознаем с нашите приоритети. Очакваме да бъдат
припознати и да бъдат реализирани“, каза председателят на АИКБ.
Банкеръ
√ Работодателските организации искат по-скорошно приемане на еврото
Асоциация на организациите на българските работодатели, в която участват АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обяви мащабна
програма от 47 мерки в шест ключови за българската икономика области, по които ще работи през 2021 година. Сред
ключовите области са бизнес среда, енергетика, човешки ресурси, капиталов пазар, европейски политики и инвестиции.
За основен национален приоритет беше обявено приемането на България в ОИСР и Шенгенското пространство, както и
активната работа за по-скорошното включване на България в Еврозоната.
При представянето на приоритетите бе съобщено, че тъй като тази година е изборна, бизнесът ще покани партиите и
коалициите, на които социологическите агенции дават шанс са влизане в парламента, за да запознаем с приоритетите и
очакванията си
Работодателските организации категорично се застъпиха за запазването на съществуващия данъчен модел и
понижаването на дела му, преразпределен през държавния бюджет. Друг важен акцент е намаляването на регулаторната
тежест върху стопанската дейност на компаниите до минимално изискуемото от ЕС. Освен това българският бизнес иска
максимално бързо изграждане на електронно управление, както и разширяване на приложното поле на мълчаливото
съгласие.
„2020 г. ни показа колко голяма е необходимостта от електронно управление, за да можем да преминаваме малко полесно през подобни кризи. Забавянето на мерките и влошаването на бизнес средата до голяма степен се дължи и на
лошата работа на институциите. Това показват данните от анкетата на БСК. 70 на сто от анкетираните
отговарят, че икономическите показатели на компаниите им са се влошили, а 56% ще отложат всичките си
инвестиции“, допълни председателят на БСК Радосвет Радев.
Ръководителят на КРИБ Кирил Домусчиев не спести критики по отношение на енергетиката, като постави сектора сред найтежките проблеми за българския бизнес.
„За съжаление през изминалата година не успяхме до доведем до финализиране така необходимата реформа в
сектора и през 2021 г. ще продължаваме да настояваме за нейното реализиране. Енергетиката е сред основните ни
приоритети, тъй като играе изключително роля за увеличаване на конкурентоспособността на българската
икономика“, заяви Домусчиев.
АОБР ще настоява да изготвяне и подписване на Национално споразумение за осигуряване на ликвидност на пазара на
електроенергия на пазара „Ден напред“, което да включва производителите от групата на БЕХ, Министерство на
енергетиката, Министерство на икономиката, Министерство на финансите и национално представителните синдикални и
работодателски организации.
Сред другите приоритети в сектор „Енергетика“ председателят на КРИБ посочи още приемането на балансиране
национална стратегия до 2030 г., нотифициране и провеждане на търг за капацитети и уреждане на отношенията по
дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия между НЕК и т.нар. американски централи в съответствие
с правилата за държавни помощи на ЕС, повишаване капацитета и активността на КЕВР за разследване и санкциониране
на пазарни злоупотреби и пазарна концентрация, обединение на българския с европейския пазар на електроенергия.
Бизнесът отчита и че след няколко месеца предприятията отново ще започнат да изпитват недостиг на кадри.
„През настоящата година трябва да положат максимални усилия за разработване на политики за задържане на
работници, които са се завърнали от чужбина, поради кризата. Те трябва да бъдат свързани с облекчаване на
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възстановяването на гражданския им статут, изграждане на допълнителни детски гради за децата им и др.“, каза
председателят на БТПП Цветан Симеонов.
Основен приоритет остава облекчаването на вноса на работници и специалисти от трети страни, както облекчаване на
нормативната уредба, чрез което да се улесни достъпа до страната ни и до българския трудов пазар на чуждестранни
работници и специалисти с български произход. Председателят на БТПП заяви, че исканията за отмяна на минималните
осигурителни доходи и на задълженията на работодателя да заплаща първите три дни от болничния също са сред
приоритети за 2021 г.
Васил Велев, който тази година е ротационен председател на АОБР, изтъкна, че Асоциацията настоява за активно участие
в актуализацията и приемането на Плана за възстановяване и устойчивост на България, както и да участва в механизма за
неговото изпълнение и мониторинг.
„Бизнесът очаква поне 25%, а не коментираните до момента от 3 до 8 на сто, от средствата по Плана да бъдат
насочени в подкрепа на инвестициите в съществуващите предприятия. Тези предприятия, които хранят хората и
пълнят бюджета на страната днес“, допълни още Васил Велев.
Investor.bg
√ Работодатели: 2020 г. беше "чудовищна" за бизнеса
Работодателските организации ще подкрепят политическите сили, които припознаят приоритетите им
Приемането на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, в Шенген и в еврозоната са водещ
приоритет за тази година на Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/. Това обяви от името на
организацията Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/.
От АОБР представиха приоритетите си за 2021 година на пресконференция днес, като обявиха, че ще поканят всички партии
и коалиции, които минават бариерата от 4% за парламента, за да ги запознаят с тях. Бизнесът даде заявка, че ще подкрепи
тези политически сили, които припознаят приоритетите им.
Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара /БСК/, посочи, че изминалата година е била „чудовищна“
за бизнеса. „Нито имаше бизнес среда, нито имаше бизнес“, заяяви той, припомняйки, че предприятията в страната са
работели не повече от 7-8 месеца заради блокадите.
Радев припомни някои данни от последната анкета на БСК, според която бизнес климатът в условията на пандемията се е
влошил драстично. Според 89% от анкетираните той се е влошил, а оптимистите са едва 2% от всички анкетирани. 70% от
компаниите отчитат влошаване на икономическите показатели, едва 7% са постигнали растеж.
Лоша е била и работата на държавните институции, като Народното събрание събира 90% недоверие заради некадърно
направени закони. Друга тревожна тенденция според него е, че 56% от фирмите отлагат всякакви инвестиции в близко
бъдеще. От работодателската организация се опасяват от лавина на несъстоятелност сред бизнеса.
През тази година БСК ще настоява за запазване на данъчния модел, за справедлив пенсионен модел, при който пенсиите
са обвързани с осигурителния стаж, ще подкрепят и развиването на частните пенсионни фондове.
Борбата със сивата икономика, монополите и картелите също остава приоритет за БСК, както и дефиниране на индустрията,
базирана на зелена икономика, декарбонизация и др.
Като провал от БСК оценяват неслучилото се електронно управление, което буксува. Държавата има дълг в тази посока и
заради безрисково преминаване през Covid кризата, посочи Радев. По думите му е време да се приеме новата стратегия
за малките и средни предприятия, които бяха най-потърпевшите от настоящата криза. Организацията ще настоява и за
мерки срещу екологичния рекет, за да няма повече провалени инвестиции, „защото някой все се бори срещу нещо“.
През миналата година не постигнахме съществени успехи по реформи в българската енергетика и ще настояваме за това
през настоящата година. Това каза Кирил Домусчиев, председател на Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България /КРИБ/, в рамките на пресконференцията.
Той обяви, че индустриалците ще настояват за спешно подписване на национално споразумениие за осигуряване на
ликвидност на пазара на електроенергия през сегмент "Ден напред", в който да се ангажират всички производители от БЕХ
и енергийната борса за постигане на прогнозируеми цени за индустрията. Индустриалците ще настояват и за изработване
на механизъм за провеждане на търгове за капацитети, което ще гарантира адекватност на електроенергийната система.
Законовите промени за либерализация на цената на електроенергията също са ключови за индустрията, каза Домусчиев.
Важно е и уреждането на дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия между НЕК и ТЕЦ „Марица изток 1“ и
ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“ в съответствие с правилата на ЕС.
От КРИБ настояват и за повишаване на капацитета на КЕВР за разследване и санкциониране на пазарни злоупотреби. От
индустрията ще искат увеличаване на функцията на надзора на комисията, за да провежда разследвания и да налага
санкции.
Ускореното свързване с газопреносните системи на съседните държави също ще е във фокуса на бизнес организациите,
защото разкрива възможности за търговия и инвестиции, каза Домусчиев.
Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата /БТТП/, отново акцентира, че за бизнеса е
важна отмяната на задължението на работодателя да плаща на работниците за първите три дни неработоспособност по
болест. По думите му това е проста мярка и не е късно да се придвижи.
От думите на Симеонов се разбра, че бизнесът ще продължи да настоява за ускорен внос на работници от трети страни
заради нуждата от по-добър избор за квалифицирана работна сила. Председателят на БТПП иска и активни политики за
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задържане на завърналите се от чужбина работници у нас. Той визира бъдещи облекчение за възстановяване на
гражданския им статут, като акцентира върху гражданите с висше образование от чужбина.
Дигитализацията в предприятията е неизбежна, инерцията трябва да продължи, каза още Симеонов. И допълни искането
за стажуване при работодателите, което да се ускори като процес.
Симеонов не подмина и темата за минималната работна заплата (МРЗ). Организациите ще продължат да настояват за ясен
механизъм за формиране на МРЗ и да се търси баланс за условията, по които да се договори и да се изпълнява.
Васил Велев от АИКБ обърна внимание на Националния план за възстановяване, посочвайки, че от средствата по него
зависи икономическото възстановяване, модернизацията на икономиката и догонващото развитие. Работодателите не са
доволни от плана досега. Неохотно, бавно и трудно се движи този план, а той до седмици трябва да бъде завършен и
внесен, така че и в началото на второто полугодие да стартира неговата реализация. Това са първите средства за подкрепа
на бизнеса за инвестиции.
Бизнесът одобрява постепенното разхлабване на ограничителните мерки, взети заради пандемията, коментираха от
организациите.
БНР
√ 90% песимисти и едва 2% оптимисти сред собствениците на предприятията у нас
Бизнесът изпраща тежка година с не повече от осем работни месеца, с 90% песимисти и едва 2% оптимисти сред
собствениците на предприятията у нас. Това коментираха от национално представените работодателски организации,
които призоваха за разхлабване на мерките и отваряне на затворените сектори сега, когато епидемичната ситуация го
позволява. Те назоваха част от приоритетите си през настоящата година, като подчертаха, че част от тях са с антикризисно
значение. За пореден път посочиха да отпадне задължението на работодателя да заплаща първите три дни от болничния
на служителите.
"Всички от мерките са доста разпръснати и имат условия, за да се добере някой до тях, а това означава, че много нуждаещи
се няма да получат или нямат достъп до тях. Винаги зависят от някакви чиновници, които да преценят дали условията са
налице, или - не, а това поражда предпоставки за корупция. Всички от тях са с доста сериозно забавяне на плащанията и
така най-важното условие - да получиш помощ, когато си в нужда - не може да се осъществи", обясни Цветан Симеонов от
БТПП и добави, че освобождаването на работодателя от плащането на първите три дни от болничния е универсална мярка,
която ще достигне до всички и няма чиновническо посредничество, за да се създаде корупционна ситуация:
"Проста мярка, но по едни или други причини държавните институции не прибягват до нея", добави Симеонов.
Според председателя на Стопанската камара Радосвет Радев е оправдано нетърпението на затворените бизнеси да
заработят:
"Беше една чудовищна година. Към 7-8 месеца се събира да са работили предприятията за цялата 2020-а. Неработещ
туризъм. Хората стояха по домовете си и единствените разходи, които правеха, бяха за храна и за пижами. Много трудна
година. Месец с месец не си приличаха".
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал заяви, че браншовите организации в засегнатите сектори настояват
за разхлабване на мерките, както и за започване на работа - поетапно и в по-ограничени обеми:
"Независимо дали има компенсации, дългото не работене на един бизнес води до неговото ерозиране. Бизнесът иска да
работи, а не да получава помощи".
Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев зави, че трябва спешно да се изготви и подпише национално споразумение за
осигуряване на ликвидност на пазара на електроенергия, в който да се ангажират всички производители, членове на БЕХ
и борсата:
"Да се подпише, за да може цените да са по-прогнозируеми за българската индустрия до пълното либерализиране на
пазара и пазарното ни свързване, което отново се отложи с близо една година, с единния европейски пазар да се
реализира".
Репортажа на Наталия Ганчовска в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл.
БГ Предприемач
√ АОБР представи пред медиите приоритетите си за 2021 г.
Организацията ще работи по 47 мерки в шест ключови за икономиката области
На официална пресконференция, ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации,
членове на АОБР - Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България; Радосвет Радев,
председател на Българската стопанска камара; Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена
палата, и Кирил Домусчиев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.
представиха ключовите приоритети за 2021 г.
Организацията ще работи по 47 мерки в шест ключови за българската икономика области: бизнес среда, енергетика,
човешки ресурси, капиталов пазар, европейски политики и инвестиции. За основен национален приоритет беше обявено
приемането на България в ОИСР и Шенгенското пространство, включително и активна работа за по-скорошното включване
на България в Еврозоната.
„По традиция в началото на всяка година АОБР представя приоритети си. В тях няма да видите антикризисни мерки, а точно
напротив мерки, които целят подобряване на бизнес средата и повишаване на конкурентоспособността на българските
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предприятия и съответно на икономиката. И тъй като тази година е изборна, единодушно взехме решение да поканим
партиите и коалициите, на които социологическите агенции дават шанс са влизане в парламента, които да запознаем с
приоритетите си и очакванията на бизнеса“, каза ротационният председател на АОБР за тази година Васил Велев.
Председателят на БСК Радосвет Радев отбеляза, че от съществено значение е запазването на съществуващия данъчен
модел и понижаването на дела му, преразпределен през държавния бюджет. Както и намаляването на регулаторната
тежест върху стопанската дейност на компаниите до минимално изискуемото от ЕС. По думите му, българският бизнес иска
максимално бързо изграждане на електронно управление, както и разширяване на приложното поле на мълчаливото
съгласие.
„2020 г. ни показа колко голяма е необходимостта от електронно управление, за да можем да преминаваме малко полесно през подобни кризи. Забавянето на мерките и влошаването на бизнес средата до голяма степен се дължи и на
лошата работа на институциите. Това показват данните от анкетата на БСК. 70 на сто от анкетираните отговарят, че
икономическите показатели на компаниите им са се влошили, а 56% ще отложат всичките си инвестиции“, допълни
Радосвет Радев.
Според него има необходимост и от усъвършенстване на правилата за легитимиране на национално представителните
организации на работници и служители, и на работодатели. АОБР счита, че процедурата трябва да се прави на всеки 7
години, а не както е в момента на всеки 4, допълни още той.
Ротационният председател на АОБР за 2020 г. Кирил Домусчиев посочи, че енергетика е сред най-тежките проблеми за
българския бизнес. „За съжаление през изминалата година не успяхме до доведем до финализиране така необходимата
реформа в сектора и през 2021 г. ще продължаваме да настояваме за нейното реализиране. Енергетиката е сред основните
ни приоритети, тъй като играе изключително роля за увеличаване на конкурентоспособността на българската икономика“,
заяви председателят на КРИБ.
По думите на Кирил Домусчиев АОБР ще настоява да изготвяне и подписване на Национално споразумение за осигуряване
на ликвидност на пазара на електроенергия на пазара „Ден напред“, което да включва производителите от групата на БЕХ,
Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, Министерство на финансите и национално
представителните синдикални и работодателски организации.
Сред другите приоритети в сектор „Енергетика“ председателят на КРИБ посочи още приемането на балансиране
национална стратегия до 2030 г., нотифициране и провеждане на търг за капацитети и уреждане на отношенията по
дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия между НЕК и т.нар. американски централи в съответствие
с правилата за държавни помощи на ЕС, повишаване капацитета и активността на КЕВР за разследване и санкциониране
на пазарни злоупотреби и пазарна концентрация, обединение на българския с европейския пазар на електроенергия.
Кирил Домусчиев постави и акцент върху насърчаване на производството и съхранението на електроенергия от ВИ за
собствени нужди, както и за приемането на законови промени за пълна либерализация на пазара на електроенергия.
Членовете на АОБР считат, че след няколко месеца, въпреки затрудненията в следствие на COVID-19, предприятията отново
ще започнат да изпитват недостиг на кадри. „Човешките ресурси са важен елемент от индустриалната политика. През
настоящата година трябва да положат максимални усилия за разработване на политики за задържане на работници, които
са се завърнали от чужбина, поради кризата. Те трябва да бъдат свързани с облекчаване на възстановяването на
гражданския им статут, изграждане на допълнителни детски градини за децата им и др.“, каза председателят на БТПП
Цветан Симеонов. Според него, много важни мерки са: разширяване функциите на Агенция по заетостта, с цел облекчаване
на вноса на работници и специалисти от трети страни, както облекчаване на нормативната уредба, чрез което да се улесни
достъпа до страната ни и до българския трудов пазар на чуждестранни работници и специалисти с български произход.;
извършване на промени в Закона за висшето образование, чрез които план-приема в учебните заведения да се привежда
към нуждите на икономиката, както и за ускоряване на реформите, с акцент върху професионалното образование и
разширяване на уменията и знанията в науката, технологиите, инженерството и математиката. Председателят на БТПП
заяви, че исканията за отмяна на минималните осигурителни доходи и на задълженията на работодателя да заплаща
първите три дни от болничния също са сред приоритети за 2021 г.
Васил Велев, който тази година е ротационен председател на АОБР, изтъкна, че Асоциацията настоява за активно участие
в актуализацията и приемането на Плана за възстановяване и устойчивост на България, както и да участва в механизма за
неговото изпълнение и мониторинг. „Бизнесът очаква поне 25%, а не коментираните до момента от 3 до 8 на сто, от
средствата по Плана да бъдат насочени в подкрепа на инвестициите в съществуващите предприятия. Тези предприятия,
които хранят хората и пълнят бюджета на страната днес“, допълни още Васил Велев. Според него, България трябва да има
изработена национална позиция по изпълнението на Европейската зелена сделка, чрез която да се гарантира справедлив,
плавен и съобразен със спецификите на държавата ни преход към нисковъглеродна икономика. Във връзка с Капиталовият
пазар Велев пподчерта, че работодателски организации ще работят за недопускане на опитите за държавен контрол върху
частни листвани компании посредством отчуждаване на неактивни акции и допълни, че България трябва сериозно да
усъвършенства нормативната уредба, за да бъдат ограничени свръхрегулациите и да се опростят и автоматизират
процедурите, както и да подобряват условията за финансиране на МСП чрез капиталовия пазар. АОБР предлага и
извършване на оценка на потенциала за листване на миноритарни дялове от държавни дружества и набиране на финансов
ресурс за реализиране на големи инфраструктурни проекти чрез капиталовия пазар и подобряване на корпоративното
управление на публичните предприятия.
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 дават работа на 82% от всички наети у нас, а брутната добавена
стойност, която произвеждат е 86 на сто.
Vesti.bg
√ Васил Велев: Много от затворените бизнеси са отвъд ръба
Помощите за първата вълна, за затварянето през март и април, още не са получени от средните предприятия, каза
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал
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.
"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%.
Plovdiv News
√ Васил Велев: Бизнесът очаква сериозна подкрепа от държавата
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 контактите, 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 г., 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 функционират.

9

"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“, каза още Велев. И допълни: "Много от
затворените бизнеси са отвъд ръба и закъснялата подкрепа спомага за това".
"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 регистрират спад на продажбите с 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%.
Off News
√ Васил Велев: Всички на държавна служба или да се ваксинират, или да се връщат на работа присъствено
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“, каза той.
Според него много от затворените бизнеси са отвъд ръба и закъснялата подкрепа спомага за това.
„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“, посочи шефът
на АИКБ.
И добави, че помощите за първата вълна, за затварянето през март и април, още не са получени от средните предприятия.
„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 кой 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“.
Според Велев същевременно вече трета година Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) не
прави нищо за иновациите и конкурентоспособността. Той е категоричен, че „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“.
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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%.
Топ новини
√ 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%.
Club Z
√ Помощта за средните предприятия, обещана от първия локдаун, още не е пристигнала
Според Васил Велев трябва да се позволи и на бизнеса да внася ваксини
Помощта, която властта обеща като подкрепа на средните предприятия в страна още по време на първия частичен локдаун
от март и април, все още не е усвоена. Това заяви днес пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал
в България Васил Велев. Той коментира актуалното състояние на бизнеса и забавения внос на ваксини.
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По думите му обещаните грантове от 30 до 150 000 лв. все още не са изплатени дори и за тези предприемачи, които са
кандидатствали и са одобрени. Става дума за тези бизнеси, които отчетоха спад с над 20% от продажбите си. Именно това
бе условието за кандидатстване.
"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", допълни Велев.
В същото време той критикува тежко и управленските решения на екипа, който отговаря за оперативна програма
"Иновации и конкурентоспособност". Според председателя на АИКБ в техните действия вече трета година няма нищо,
което реално да подкрепи иновациите и конкурентоспособността.
"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.
Той отново повтори, че за подкрепа в кризата трябва да се ползват бюджетни средства, а тези от Европа по ОПИК - за
изпълнението на техния първоначален смисъл.
Междувременно Велев даде и една екзотична идея - да се даде възможност на бизнеса да участва в процеса по внасяне
на ваксини, да има право ги прилага и така да се задвижи по-ефективно и по-бързо ваксинирането в цялата страна.
"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."
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."
24 часа
√ Васил Велев: При свободен внос на ваксини, процесът би се ускорил значително
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. 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
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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%.
Business.dir.bg
√ АИКБ: Помощите за първата вълна още не са получени от средните предприятия
За малките още не е стартирала мярката, каза Васил Велев
Постоянното отлагане на компенсирането на 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. Това коментира пред БНР председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България 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", каза той.
По думите му помощите за първата вълна, за затварянето през март и април, още не са получени от средните предприятия.
"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", допълни
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.
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 на сто.
Икономически живот
√ Защо държавата пази работни места, които скоро може да изчезнат, пита бизнесът
Почти година се бави помощта, която управляващите обещаха като подкрепа на средните предприятия в страна още по
време на първия частичен локдаун от март и април. Това коментира пред БНР председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
Обещаните грантове от 30 до 150 000 лв. все още не са изплатени дори и за тези предприемачи, които са кандидатствали
и са одобрени. Става дума за тези бизнеси, които отчетоха спад с над 20% от продажбите си. Именно това бе условието за
кандидатстване.
“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“, коментира Велев.
Освен затворените бизнеси има много, които формално не са затворени, но имат срив и спад на продажбите над 50%,
завява още Васил Велев и добави, че бизнесът ще разчита на доброто планиране и бързия старт на новите оперативни
програми.
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%, информира още председателят на АИКБ, която поема
ротационното председателство на организацията, обединяваща работодателите – АОБР.
Велев изтъкна още, че вече трета година Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) не прави нищо
за иновациите и конкурентоспособността. “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“, заявява той.
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По думите му 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“, коментира още Васил Велев, като подчертава, че 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.
Дума
√ Фирми още чакат пари за първото затваряне
Мярката за подпомагане дори не е започнала за малките компании
Помощите за първата вълна на затварянето през март и април още не са получени от нито едно от средните предприятия,
обяви 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. За средните поне има яснота и
класиране и се знае кой ще получи някога. Докато за малките не е стартирала още мярката", изтъкна Велев.
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", коментира той. "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 компенсират. 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", обясни Велев.
Същевременно вече трета година Оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" не прави нищо за
иновациите и конкурентоспособността, смята Велев. Вместо средствата по нея 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, смята той.
Според Велев "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".
Bulgaria ON AIR
√ Не се предвижда отваряне на заведенията, бизнесът реагира мигновено
От 4 февруари у нас ще се влиза само с отрицателен PCR тест
От 4 февруари в България ще се влиза от чужбина само с отрицателен PCR тест. Условието ще важи както за всички
граждани на ЕС, така и за трети страни.
А на този етап не се предвижда отварянето на ресторантите и нощните заведения.
"Фитнеси, танцовите зали, спорт, култура и магазините в моловете, тъй като другите магазини работят и не е справедливо.
Българските граждани не можем да ги убедим, че това е много заразно и има умиращи от него. С това си обяснявам
масовото нарушаване по заведенията - частни парти", коментира премиерът Бойко Борисов.
Реакцията на бизнеса на закъсня. Нужна е крачка напред при положително развитие на коронавируса у нас. Това
коментираха от Асоциацията на индустриалния капитал и Българската търговско-промишлена палата.
"Независимо дали има компенсации и те са навреме и достатъчни, а те не са, пак дълго неработене на един бизнес, води
до неговото ерозиране", каза Васил Велев от АИКБ.
"Трябва да се направи поне нещо да се облекчи. В случая най-лесно е това да стане - около Нова година бяха облекчени и
не се получи страхотен бум на епидемията", заяви Цветан Симеонов от БТПП.
Премиерът разпореди на здравния министър отново да се срещне със собствениците на заведения, за да обсъдят как може
да функционират в условията на пандемичната обстановка у нас. Според премиера, ако заведенията бъдат отворени сега
и се стигне до нов ръст в заболеваемостта, те отново ще трябва да бъдат затворени.

Важни обществено-икономически и политически теми

В. Монитор
√ Караянчева към ИСС: Бъдете връзката между гражданите и държавната власт
Председателят на парламента Цвета Караянчева пожела на членовете на новия Икономическия и социален съвет с
достойнство и упоритост да отстояват интересите на българските граждани. "Пожелавам ви все по-леко и убедително да
постигате толкова необходимите за обществото ни съгласия по най-важните икономически и социални въпроси за
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бъдещето. Следвайте своя основен принцип - съгласие и единство за доброто на България", заяви Караянчева по време на
първата пленарна сесия на новия ИСС.
Еврокомисарите по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж - Мария Габриел, и по работни места
и социални права - Никола Шмит, също участват в дистанционния форум. Сред гостите е и вицепремиерът Томислав
Дончев.
Караянчева поздрави членовете на ИСС с избора за председател на гражданския парламент на България - Зорница
Русинова, и за началото на първата пленарна сесия на новосформирания ИСС.
Пред вас стои нелеката задача да бъдете връзката между гражданското общество и държавната власт по въпросите на
икономическото и социално развитие на страната ни, обърна се към членовете на ИСС председателят на парламента. Тя
изтъкна, че ИСС вече 17 години успешно изпълнява консултативните си функции.
По думите й най-важното качество, което отличава ИСС от други институции, е неговият разностранен експертен потенциал
и връзката с гражданите.
"Затова позициите на ИСС по основни икономически и социални въпроси са изключително важни за дейността на
законодателната власт. Връзката между гражданите и законодателната власт е същността на демократичния процес и вие
сте основна част от него", каза председателят на парламента. Тя подчерта, че по тази причина позициите, които ИСС
изразява и отстоява, са сред най-верните ориентири на народните представители. Затова според нея е важно членовете
на ИСС да изпълнят дълга си към обществото като постигат съгласие по позициите на съвета и да се водят от принципите
на солидарност и равнопоставеност, и да поставят цели, които допринасят за благосъстоянието на хората.
Председателят на НС изрази увереност, че бъдещата дейност на ИСС ще бъде още по-ясно публично изразена и ще даде
нов тласък в справедливото и успешно управление на страната ни.
Караянчева пожела на новия председател на ИСС умело и успешно да ръководи институцията, която има своята отчетлива
роля в европейския път на страната ни.
√ Еврокомисарят Мария Габриел: България изгради репутация на привлекателен цифров център
България изгради репутация на привлекателен цифров център благодарение на своите технологични таланти. Страната ни
е сред държавите с най-голям брой жени с професионална реализация в областта на информатиката и имаме истински
шанс да се превърнем в европейски център за стартиращи предприятия в областта на изкуствения интелект и блокчейн
технологиите. Това каза еврокомисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж - Мария
Габриел при откриването на първата пленарна сесия за годината на новия Икономически и социален съвет, предаде БТА.
"В края на миналата година европейска платформа очерта страната като потенциален лидер на ЕС в областта на
авангардните технологии с 47 стартиращи предприятия в областта на изкуствения интелект", каза Габриел.
Европейският институт по иновации и технологии ще има нова инициатива, насочена към регионалното измерение на
обединението на триъгълника - наука, иновации и образование, като България автоматично се включва в инициативата.
"Важно е да идентифицираме къде са необходими тези инвестиции с цел създаване на работни места и подпомагане на
регионите в преход", заяви Мария Габриел.
Голямата новост през 2021 година е създаването на Европейски център за цифрово образование, като целта е създаване
на мрежа от национални консултативни центрове за цифрово образование и достъп на всяка държава членка до обучение
и материали, посочи еврокомисарят. По думите на Габриел втората голяма новост за годината е началото на работата за
създаване на европейска платформа за споделяне на качествени сертифицирани онлайн ресурси.
"За момента платформите, които предлагат такъв тип съдържание, не са европейски и Европа има неизползван
потенциал", посочи Габриел.
В областта на зеления преход предстои създаването на европейска коалиция за образование за климата. До 31 януари се
събират проекти, като целта е коалицията да бъде създадена до есента.
"Добра новина е, че в рамките на моя ресор разполагаме със силен бюджет", каза Габриел. Програмата "Хоризонт Европа"
вече е с бюджет 95,4 млрд.евро, имаме най-голямата в света програма за публична подкрепа на иновации и научи
изследвания, допълни тя.
"Програмата "Еразъм" е с почти двойно увеличен бюджет, което е изключително добро послание за младите хора, за
стълба на обществото, каквото е образованието", каза еврокомисарят. Тя посочи важността и на програмата "Творческа
Европа", която има увеличение от 60 процента в бюджета.
"По време на кризата видяхме как културното съдържание е това, което помага да запазим нашета национална и
регионална идентичност, но и да отстояваме европейско лидерство в тази област. Пандемията ускори промените, които
вече се случват, особено в областта на зелените технологии и цифровизацията", заяви Габриел.
√ ДФЗ преведе втори транш от над 10 млн. лева за намаления акциз върху газьола
Държавен фонд „Земеделие“ преведе втори транш в размер на 10 070 457 лева на 11 504 земеделски стопани по „Схемата
за държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско
производство“ от прием 2020 г. Изплатените средства представляват остатъка от индивидуалния размер на държавната
помощ за всички земеделски стопани по схемата, уточниха от Разплащателната агенция.
В края на 2020 г. на стопаните бяха преведени близо 72,4 млн. лв., представляващи 87,78% от одобрения размер на
държавната помощ.
Бюджетът за 2020 г. по схемата, по която се възстановяват разходите на земеделските производители за закупено гориво
през 2019 г., е 84 млн. лв. при ставка от 0,36 лв. за литър. Помощта се предоставя под формата на намаление на акцизната
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ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство в секторите
„Растениевъдство“ и „Животновъдство“.
На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат валидно заявление за подпомагане по Схемата за единно
плащане на площ (СЕПП) и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща тази на
кандидатстване за държавната помощ. Фермерите, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане,
трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
БНТ
√ Емил Димитров: Държавата даде 3 пъти пари за сметищата, някои кметове се забавиха
Държавата даде 3 пъти пари за сметищата. Първо имаше местни сметища, за които държавата и Европа дадоха пари, за
да бъдат закрити. 6 от тях не са закрити, за което ще получим огромни санкции. 106 кметове се справиха, други 6 се
забавиха. Това заяви в "Денят започва" министърът на околната среда и водите Емил Димитров.
На правителственото заседание утре министър Димитров ще представи данните за незаконни сметища.
Всички знаят, че отпадъците в река Искър дойдоха от София. Няма как да са от извънземните, коментира още министърът.
За язовирите каза, че се поддържат на нива 1-2 млн. кубически метра по-празни, за да не преливат при интензивни валежи.
Във всички язовири за питейно-битови нужди има вода за поне 1 година, в "Искър" е за 3 години. Проблем имаме със
земеделските язовири, каза Емил Димитров.
10 дни от нас се крие, че е спукана отново тръбата във Варненското езеро, а това е екологична катастрофа. Министър Емил
Димитров обвини за това директора на ВиК-Варна.
√ Министрите на туризма на България и Турция обсъдиха съвместни инициативи
Наполовина е намалял броят на туристите от Турция към България през миналата година спрямо предходната
заради пандемията от коронавирус. Това съобщи турският министър на културата и туризма Мехмет Ерсой, който
е у нас по покана на българския си колега Мариана Николова. В същото време за българите Турция си остава номер 1
пазар за изходящ туризъм.
Над 1 600 000 българи са избрали Турция за почивка през 2019 година. Дори и след обявяване на пандемията сме били в
челната тройка на чужденците, посетили южната ни съседка.
Това съобщи министър Николова като предупреди, че тази година се очертава да е непредсказуема заради коронавируса.
Очаква се пренастройване на предпочитанията на туристите и любими дестинации, които са много популярни сега, да
останат на заден план.
"Туроператорите ще трябва да проявят изобретателност и въображение, като проектират маршрути, които
избягват претоварените туристически зони, тъй като пандемията наложи клиентите да очакват по-обмислен
подход към дизайна на пътуванията", заяви Марияна Николова.
"Турция първа в Европа започна да прилага система за сигурност и безопасност на туристите и въпреки пандемията имаме
ръст в броя на туристите. Доволни сме, че българите сте на второ място в момента сред туристите, посетили страната ни",
каза Мехмет Ерсой.
Представители на туристическия бранш у нас заявиха на срещата, че не само популярните дестинации ще се променят, но
пандемията ще повлияе и на начина, по който хората пътуват, на избора им на превозни средства.
"Необходими са бързи промени в предлагането на туристическите услуги - малко познати дестинации и нов модел на
настаняване - обособяване на части от къщи за гости или цели етажи от хотели за семейства или за групи от приятели",
заяви Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм.
Двамата министри обещаха да работят за по-лесно издаване на визи на турски туристи, идващи у нас.
√ ЕП с мерки срещу работодателите, които принуждават служителите винаги да са на разположение
Все повече фирми продължават да преминават към дистанционна работа, с цел да ограничат контактите. И този начин на
работа има недостатъци обаче, като удължено работно време и повишени изисквания, водещи до тревожност и стрес. По
този повод Европейският парламент прие миналата седмица да бъде въведено ново трудово законодателство срещу
свръхексплоатация на работниците и служителите при работа от дома.
Изследване на Eurofound, представено по време на дебата в Европарламента, показва, че от началото на пандемията
работата от вкъщи се е увеличила с 30%. Хората, които работят редовно от дома си, надхвърлят два пъти по-често от
останалите максимума от 48 работни часа седмично. Близо 30% казват, че всеки ден работят и в часовете си за почивка,
докато при работещите в офиси това се случва само с 5% от служителите.
Кристиян Ефремов е служител в международна компания във сферата на финансовите услуги. Вече почти година работното
място е домът му.
"Трудно разграничаваш времето, когато работиш, кога почиваш, почивката не се усеща, непрекъснато си пред компютъра",
казва Кристиян.
Свърхнатоварването при хоум офис води и до редица проблеми, а работещите не могат да откажат на своите началници.
"Защото колкото повече се злоупотребява с работното време, ние ще бъдем толкова повече физически нездрави,
толкова по психически нездрави, толкова по-лоши лични семейни взаимоотношения", казва Тодор Капитанов - КНСБ.
От Инспекцията по труда са готови да разследват всеки случай на злоупотреба.
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"Когато в съответната фирма се установи, че има работещи в хоум офис, тогава се изискват и документите, които
отразяват и тяхното работно време, тяхното заплащане на труда. Според законодателството, работодателят е
длъжен да утвърди формуляр, по който ежемесечно да се отчита работното време и на тези работещи", каза Дина
Христова от Главна инспекция по труда.
"Мислите ли, че е редно работещ, без значение в коя сфера, да получава обаждане през нощта, за да може да свърши
някаква работа още преди да е започнал работният ден, след което той се налага да събуди още 3-ма, 4-ма свои колеги, за
да могат да свършат работата", допълни Тодор Капитанов.
От конфедерацията на работодателите и КНСБ са предложили пакет за промени в Кодекса на труда за регулиране на
работата от къщи.
"Блокират се мейлите - служебните, не личните, служебни телефони, така че на практика работа от вкъщи не може
да бъде вършена. Да не чакаме ЕП да казва на комисията, пък комисията да работи. 2 години ще ѝ трябва на Комисията
да подготви регулации, а ние смятаме, че до месец, два, три, трябва да сме готови с нашите български предложения",
каза Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИБ.
Промените са предложени на социалното министерство за обсъждане.
Може да се каже, че България ще изпревари Европейската комисия за въвеждане на правила, регламентиращи работата
от вкъщи, ако бъде изготвен съответния законопроект.
Дума
√ След година: Преводи за секунди без по-скъпи такси
Всеки клиент на банка в ЕС ще получава цифрова самоличност
Незабавните преводи, при които парите достигат до получателя в рамките на секунди, ще бъдат въведени до края на 2021
г. Ще се прецени необходимостта да се въведе нормативна забрана за тяхното по-скъпо от стандартните кредитни преводи
таксуване. Това съобщава подуправителят на БНБ Нина Стоянова в публикация за Асоциацията на търговските банки в
България. Според нея в системата за незабавни плащания ще се включат и валути, различни от еврото, а постепенно при
спазване на определени изисквания те ще включват и трети страни извън ЕС.
Всеки клиент на финансова институция ще получи цифрова самоличност за целия Европейски съюз, което ще позволи
лесно "регистриране" на нови клиенти изцяло онлайн, обяснява Стоянова. За да се повиши сигурността от всеки, който
предлага платежни услуги, ще се изисква при идентифицирането на клиентите да въвежда биометрията за сметка на
постепенно отпадане на по-малко надеждни статични пароли или есемеси. При грешни преводи ще се въведе незабавно
възстановяване на парите. При извършването на безконтактни плащания с карта ще бъде разрешено въвеждането на
индивидуално определен от клиента лимит, за който не се изисква въвеждането на ПИН. От всички финансови институции,
действащи на територията на ЕС, ще бъде изисквана оперативна съвместимост между приложенията, използвани от
крайните потребители, вкл. използваните QR кодове, за да се гарантира лесна и сигурна употреба. Всички участници в
платежните операции ще бъдат задължени да споделят информация за кибер заплахи и слабости.
Надзорът над финансовите институции ще включва и т.нар. критични доставчици на ИКТ услуги, когато предоставят услуги
на финансовите субекти. Сред новите финансови услуги, които ще бъдат предлагани, ще се включат нови дейности като
колективно финансиране, кредитно посредничество, услуги, свързани с криптоактиви. Дейностите с криптовалутите и с
финансови инструменти-токени ще бъдат регламентирани, за да се минимизират рисковете, свързани с тяхното
предлагане. Големите технологични компании, които предлагат финансови услуги, също ще влязат в нормативна рамка.
Регламентите ще обхванат три основни вида криптоактиви - токени, обезпечени с активи, токени за електронни пари, които
ще се издават само от лицензирани кредитни институции, и обикновени криптоактиви. Ще се въведе нова група финансови
институции, които са различни от издателите на токени, - доставчици на услуги по криптоактиви, която ще подлежи на
лицензиране, обяснява Стоянова. Тези, които получат такъв лиценз, ще могат да извършват отговорно пазене и
администриране на криптоактиви от името на трети лица, да оперират на платформа за търговия с криптоактиви, да
обменят криптоактиви за фиатна валута или за други активи.
Банкнотите от 20 и 50 евро са най-често фалшифицирани
460 000 неистински еврови банкноти са засечени през миналата година, съобщиха от Европейската централна банка. Това
е историческо ниско ниво, подчертават от Франкфурт. 20 и 50 евро са най-често фалшифицираните банкноти и през 2020
г., отчитат от Европейската централна банка. Две трети от откритите неистински еврови банкноти са именно с тези
номинали. Очаквано фалшивите банкноти най-често циркулират в страните от еврозоната, следвани от европейски
държави, които все още не са въвели единната валута, и чак след това трети за Европейския съюз страни. От Франкфурт
отчитат, че откритите неистински банкноти не могат да имитират достатъчно добре защитните елементи на истинските или
опитите за имитация са изключително слаби, особено от серията "Европа". Ако имате съмнение, че ви дават неистинска
банкнота, сравнете я с такава, за която сте сигурни, че е истинска, съветват от Франкфурт.
√ Ресторантьорите искат оставката на здравния министър
С изключително остра позиция излязоха от Сдружението на заведенията в България и от Българската асоциация на
заведенията. Тя е насочена изцяло срещу здравния министър, който все още е категоричен, че заведенията няма да се
отварят. От бранша казват също, че свалят доверието си от проф. Костадин Ангелов като министър, а и като лекар – не
искали да попадат в кабинета му като пациенти. В позицията няколко пъти се казва, че Ангелов използвал властта си, за да
разделя ресторантьорския бизнес и че води лична война със заведенията, а не с ковид.
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Публикуваме пълния текст на позицията:
Г-н Ангелов,
След като по-рано днес стана ясно, че от началото на февруари всички фитнес зали, молове и зали за танци ще могат отново
да упражняват правото си на труд, а учениците, за които се твърди, че представляват най-голяма опасност за
разпространението на вируса, отново се завръщат на присъствена форма на обучение, ние от СЗБ и БАЗ имаме няколко
въпроса към вас:
1. Защо, при положение че сте уплашени от новия щам на вируса и очаквате ръст на заболелите, разхлабвате мерки? Не
трябва ли да ги затегнете? За всички!!!
2. Защо не се случи очакваният ръст на заболели след коледните и новогодишни празници?
3. Защо един ресторант извън хотел е по-опасен от ресторант вътре в него?
4. Какви са доказателствата, че заведенията са по-опасни, в сравнение с всички останали сектори, които никога не са
спирали работа?
5. Защо сектори, които бяха затворени по едно и също време с ресторантите, сега се отварят, а заведенията остават
затворени? Това автоматично означава само две неща - или Вие сте допуснал грешка по-рано, като не сте ги затворили
стъпаловидно и сте нанесли огромни финансови щети, или потвърждавате нашата позиция, че действате емоционално и
неморално!!!
6. Кое Ви дава право да взимате решения, касаещи над 400 000 души, заети пряко и косвено в нашия бранш, да обричате
на фалит бизнеси, градени с години, и да карате хиляди семейства и техните деца да гладуват и мизерстват?!
7. Ако случаите на Ковид-19 се увеличат, след като разхлабвате мерки, ще признаете ли, че сте сгрешили и хора са загубили
живота си, заради това Ваше действие? И ще затворите ли ВСИЧКО тогава?
Ако не получим конкретни и задоволителни отговори, подкрепени с факти, то това ще означава, че Вие не следвате
правилата и клетвата, която сте положили като политик, министър, лекар и, не на последно място - на човек пред самия
себе си.
Властта, с която в момента сте облечен, видно Ви е главозамаяла и Вие превърнахте създалата се конфликтна ситуация
между Вас и нашия бранш в конфликт на личностна основа. Ние не знаем, а и не ни интересуват Вашите комплекси, от
които очевидно се ръководите, демонстрирате и цялото общество вижда, но те влияят пряко върху нашия бизнес!
Недопустимо за един министър е да издава заповеди, които противоречат на Конституцията на Република България.
Изхождайки от горното и тъй като ние знаем, че верни отговори на зададените въпроси няма, нито ги очакваме от Вас под
каквато и да е форма, сваляме доверието си към Вас като министър на здравеопазването!
√ Румен Гълъбинов: Трябва анализ как се харчат парите за кризата
Да не се окаже, че преди или след изборите се налага актуализация на бюджета, казва икономистът
РУМЕН ГЪЛЪБИНОВ е роден през 1966 г. Завършва УНСС като магистър по икономика. Има следдипломни квалификации
от Университета на Джорджтаун, Вашингтон (Банков рисков мениджмънт), Университета Сeйнт Джон, Колеж по
застрахователен и рисков мениджмънт (Ню Йорк), Университета Екситър, Англия (Банки и финанси). Има професионални
квалификации по застрахователен и рисков мениджмънт и пазари на ценни книжа от Германия и Англия. През 2002 г. е
председател на Агенцията по застрахователен надзор, а през 2003 г. - зам.-председател на Комисията по финансов надзор.
Работил е и е членувал в управителните съвети на международни банки и застрахователни компании от България, Австрия,
Холандия и САЩ. Автор е на три книги и поредица от статии за застраховането и финансите. Член е на Стратегическия съвет
към президента Румен Радев.
"Неравенството в доходите се задълбочава"
- Задълбочи се бедността у нас. Какво говорят данните, г-н Гълъбинов?
- Т.нар. индекс "Джини" (Gini), който показва разликата в благосъстоянието между бедните и богатите, за България е 40,8%
и е най-високият сред държавите в ЕС. Колкото по-висока е стойността на "Джини", толкова по-неравномерно са
разпределени доходите. Разликата в доходите между най-богатите и най-бедните в България е над 8 пъти. А средно този
показател за държавите от ЕС е 5,5 пъти. Делът на хората у нас, изложени на риск от бедност поради ниски доходи,
нараства. Неравенството в доходите у нас се задълбочи поради коронакризата. И България е страната в ЕС с най-голямо
неравенство в доходите на населението. Най-лошото е, че то продължава да се увеличава. Установено е, че неравенството
в доходите нараства в зависимост от това дали икономиката е във възход или в спад.
- Икономиката ни е в рецесия заради кризата. Какви са възможностите за възстановяване?
- Без реформи 2021-ва ще е година на отложеното икономическо възстановяване. Два са подходите в стимулирането на
икономическия растеж. От едната страна е подходът, свързан със стимулиране на търсенето и вътрешното потребление. А
другият - с предлагането. Единият подход не изключва другия. Важна е комплексната оценка на нещата и
последователността от мерки, които да съчетават стимулирането на търсенето и предлагането. Навсякъде по света, както
и у нас, се започна с мерки за стимулиране на търсенето и повишаване на вътрешното потребление. Ускоряването на
икономическия растеж пък става чрез използването на политики от страна на предлагането.(
- Няма обаче реални резултати. Напротив - намаля търсенето и потреблението дори на хранителни стоки от първа
необходимост.
- Ето защо трябва да се мине във втория етап - стимулиране на предлагането, колкото и нелогично да звучи на пръв поглед.
То обаче включва намаляване на данъците. Трябва да се намали ДДС за масовите храни и лекарствата. Това е нещо,
предлагано неведнъж, но не бе направено. Трябва да се намали подоходният данък. Само ние нямаме необлагаем
минимум. Другото, което може да се направи, е повишаване на прага за регистрация на фирмите по ДДС на 100 000 лв.
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годишен оборот. Така малките семейни фирми ще бъдат освободени от ДДС регистрация и те могат да изберат да плащат
патентен данък в общините. Което ще увеличи приходите в общинските бюджети.
Друго, което може да помогне за възстановяването, е да се обърне внимание на инвестициите. Тази година ще има
възможности за чужди инвестиции и трябва да се борим за тяхното привличане. И то от високотехнологичните компании,
които не само не пострадаха от кризата, а напротив - в много добро състояние са. Те увеличиха пазарната си капитализация
и имат възможност за инвестиции.
Другата възможност е да възстановим експорта, като се стимулират достатъчно българските компании да изнасят. Трябва
да се продължи с мерките за ускоряване на икономиката, за да излезем с положителен ръст на БВП. Това правят другите
държави, като основната борба е за овладяване на пандемията и със здравните проблеми вследствие на коронавируса.
Ако успеем да овладеем положението и да няма трета вълна на коронавируса, това ще е много положително и би ни
позволило да се възстановим още сега, в средата на тази година.
- Само преди дни БНБ прогнозира, че реално възстановяване ще има чак през 2023 г. Но и тази прогноза банката
поставя под въпрос заради неизвестните с ваксинацията. Каква е вашата прогноза?
- Трябва да се продължи с ваксинацията и е необходимо тя да бъде ускорена. Обнадеждаващото е, че вече има трета
ваксина, която се очаква да бъде одобрена в ЕС. Прогнозите са, че в рамките на тази година ще бъдат одобрени поне още
две ваксини. Така ще има възможност за по-големи доставки. Важна е и организацията, която ще създадем, за ускорено
ваксиниране. Това е факторът, който предполага възможности за бързо възстановяване. И трябва да употребим комплекса
от мерки, който вече обясних.
- След началото на протестите през м.г. започнаха ударни харчове на парче с аргумент срещу кризата, но без каквато
и да е експертна оценка какъв ще бъде ефектът.
- Наскоро шефът на МВФ Кристалина Георгиева призова: "Моля, харчете. Харчете колкото можете и малко повече."
Международните финансови институции насърчават правителствата да не пестят разходи, но това трябва да става целево,
за определени пострадали социални групи и за фирмите. Като се държи сметка как се увеличава дългът, бюджетният
дефицит. За 2020 г. България съумя да се вмести в 3% бюджетен дефицит и 30% съотношение дълг спрямо БВП въпреки
взетите нови дългове.
- Ефективно ли се харчат тези пари?
- Заради това казват - харчете, но пазете квитанциите. Трябва да се направи преглед, когато излязат всички отчетни данни
за 2020 г. - за БВП, за инфлацията, за бюджетен дефицит, дългове и т.н. И да се направи анализ, за да е ясно дали ефективно
са изразходвани от правителството тези пари за борба с кризата. И когато е харчено, дали е постигнат максималният
възможен ефект. Защото моментът, в който през миналата година бяха предприемани мерките, е съобразяван с
възможностите на бюджета, който сме имали. Вече има друг бюджет. След такъв анализ трябва да се каже дали има нужда
от актуализация на Бюджет 2021. Да не се окаже, че преди или след изборите се налага актуализация на бюджета, ако са
необходими още разходи, защото не е достигната необходимата ефективност за преодоляване на кризата.
През тази година можем да ползваме и европейски средства. По спасителния план на ЕС можем да ползваме близо 15
млрд. евро. Можем да започнем да ползваме и парите от ЕС по новия програмен период. Ще имаме достъп до доста
средства. Включително и тези по контракта "Шуър" (SURE) - близо 1 млрд. лв. за подкрепа на заетостта. Ако и това не стигне,
имаме възможност за теглене на още около 5 млрд. лв. дълг. Очакванията за възстановяване и в глобален план са, че това
ще протече в рамките на две години. Очаква се евентуално през 2022 г. световната икономика да се върне на нивата
отпреди кризата. Надявам се от средата на годината за нас да започне възстановяването.
- Вие оптимист ли сте, че това ще започне през тази година?
- Няма да употребя думата оптимизъм, но няма рецесия, няма криза, която да не е завършила с възстановяване. И при нас
ще има възстановяване, въпросът е в скоростта и колко ще ни струва. Много се измъчихме, 2020-а бе кошмарна. Азиатските
държави се справят по-добре от европейските и от САЩ. От там идват новини, че са на положителна територия с БВП, в
края на 2020-а вече са излезли на плюс. Докато ние се надяваме това да стане през 2021 г.
- Нямате предвид, че ще се върнем към нивата отпреди кризата още тази година?
- И те не са се върнали, но в края на 2020 г. не са били на минус. Защо и ние да не се надяваме да излезем на положителна
територия поне към средата на тази година?
- Какъв ръст на икономиката е възможен?
- По прогноза на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие глобалният ръст на БВП за 2021 г. се очаква
да е около 4,2%. За следващата година - 3,8%. Би трябвало и ние да можем да се вместим в тези прогнози и да направим
4% растеж на икономиката, а най-добре е да постигнем и повече. Така ще можем по-бързо да се върнем към
предкризисните нива.
- Но това възстановяване е възможно, ако няма трета вълна на вируса?
- Здравната картина до голяма степен ще определи макроикономическите показатели. Когато тя се подобрява, подобряват
се и те. Когато здравният статус на населението се влошава, сриват се и макроикономическите показатели.
√ БДЖ щe тpябвa дa пpoдaвa билeти и във влaкoвeтe
Пътницитe щe имaт пpaвo дa зaкyпyвaт билeт във влaкa, aкo нямa дocтъпнa aлтepнaтивa зa пpeдвapитeлна пoкyпкa. Toвa e
eднo oт нoвитe пpaвилa, кoитo вчера Cъвeтът нa EC глacyвa c цeл пoвишaвaнe нa пpaвaтa нa пътниците в жeлeзoпътния
тpaнcпopт. B мoмeнтa във влaкoвeтe в Бългapия ce пpoдaвaт caмo "нaкaзaтeлни" билeти c пoвиcoкa цeнa, oткoлкoтo ce
пpoдaвaт нa гишe.
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Cpeд ocтaнaлитe пpoмeни ca пo-дoбpo пpeдocтaвянe нa инфopмaция, oбyчeниe нa пepcoнaлa и пo-яcни пpaвилa oтнocнo
oбeзщeтeниятa зa изгyбeнo или пoвpeдeнo oбopyдвaнe зa пpидвижвaнe.
Зa дa ce нacъpчи eкoлoгocъoбpaзнaтa мoбилнocт, пътницитe щe бъдaт yлecнeни дa пpeвoзвaт вeлocипeдитe cи във влaкa.
Жeлeзoпътнитe пpeдпpиятия щe бъдaт зaдължeни дa инcтaлиpaт мecтa зa пpeвoз нa вeлocипeди, a пътницитe щe бъдaт
инфopмиpaни зa нaличния кaпaцитeт. Cпopeд oбщoтo пpaвилo във вceки влaк щe имa нaй-мaлкo пo чeтиpи мecтa зa
тpaнcпopтиpaнe нa кoлeлa.
Cлeд кoнcyлтaции c oбщecтвeнocттa жeлeзoпътнитe пpeдпpиятия мoгaт дa peшaт дa включaт paзличeн бpoй мecтa въз
ocнoвa нa видa нa ycлyгaтa, paзмepa нa влaкoвaтa кoмпoзиция и пpeдвиждaнoтo тъpceнe зa пpeвoз нa вeлocипeди.
Дъpжaвитe члeнки мoгaт дa oпpeдeлят и пo-гoлям бpoй, aкo имa дocтaтъчнo тъpceнe нa ycлyгaтa.
Изиcквaниятa зa мecтa зa пpeвoз нa вeлocипeди щe ce пpилaгaт, кoгaтo жeлeзoпътнo пpeдпpиятиe пopъчвa нoв пoдвижeн
cъcтaв или извъpшвa ocнoвнa мoдepнизaция нa пo-cтapия.
Oт 2023 г. пpaвoтo нa пoлyчaвaнe нa пoмoщ пpи кaчвaнe и cлизaнe oт влaк нa xopa c yвpeждaния щe ce пpилaгa зa вcички
peгиoнaлни влaкoвe и влaкoвe нa дълги paзcтoяния в EC, пpи ycлoвиe чe нa гapaтa имa дeжypeн oбyчeн пepcoнaл.
Mинимaлнoтo oбeзщeтeниe в cлyчaй нa зaкъcнeниe ocтaвa нeпpoмeнeнo - 25% oт цeнaтa нa билeтa зa зaкъcнeниe oт 60 дo
119 минyти и 50% oт цeнaтa нa билeтa зa зaкъcнeниe oт 120 минyти или пoвeчe.
√ АПИ: Карайте внимателно, очакват се влошаване на времето и поледици
Във връзка с очакваното понижение на температурите и прогнозата на метеоролозите, че днес от северозапад ще започнат
валежи от сняг, а до вечерта в Централна и Източна България дъждът ще премине в сняг, агенция „Пътна инфраструктура“
апелира шофьорите да тръгват на път с автомобили,подготвени за зимни условия, да карат внимателно, със съобразена
скорост, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания.
В северозападните райони днес са възможни поледици. Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози
по райони и предприемат обработка на настилките срещу хлъзгавост и заледяване, съобщават от пресцентъра на АПИ.
За повишаване безопасността на движение, ако метеорологичните условия го изискват, е възможно затваряне на
определени участъци за почистване и обработване на настилките с химически вещества и инертни материали.
Всички машини на пътноподдържащите фирми са в пълна мобилизация за снегопочистване на републиканските пътища.
По опорните пунктове има инертни материали - сол, пясък, калциев двухлорид.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното
поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от
денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.
В агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за
състоянието по републиканските пътища.
√ 42% срив на чуждестранните инвестиции в света
Преките чуждестранни инвестиции в света са спаднали с 42% през 2020 г., а тази година се очаква намаляване с 5-10
процента. Такава прогноза направи Конференцията на ООН за търговия и развитие (ЮНКТАД).
Директорът на департамента за инвестиции и предприятия в ЮНКТАД Джеймс Жан подчертава, че “преките чуждестранни
инвестиции в света са претърпели колапс миналата година, съкращавайки се с 42% до 895 милиарда долара, в сравнение
с 1,5 трилиона долара през 2019 г.”. Към края на миналата година техният обем е бил с над 30% 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%. Реалното възстановяване се очаква да започне през 2022 г., отбелязва експертът и пояснява, че на
обема на преките чуждестранни инвестиции влияят редица негативни фактори, в частност “рисковете, свързани с
последната 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% до 134 милиарда долара. В същото време в Китай е бил регистриран ръст на преките чуждестранни инвестиции
с 4%, а в Индия - с 13%.
√ ЕС не планира нови санкции срещу Русия заради Навални
Европейският съюз ще се въздържи от налагането на нови санкции срещу Русия, пише Ройтерс, цитирайки дипломати от
ЕС. Над 3000 души в цяла Русия бяха арестувани в събота по време на протести с искане за освобождаването на критика на
Кремъл Алексей Навални.
Пристигайки в Брюксел за среща на европейските външни министри, литовският външен министър заяви, че „промяната е
във въздуха в Русия", която Блокът трябва да подкрепи, особено след задържането на Навални при завръщането му в
страната от Германия.
„ЕС трябва да изпрати много ясно и решително послание, че това не е приемливо“, заяви Габриелиус Ландсбергис във
видео изявление, призовавайки за повече санкции срещу руски лица, съобщава Епицентър.бг.
Засега обаче ЕС ще върви стъпка по стъпка в отношенията с Кремъл – Върховният представител на ЕС по външните въпроси
и политиката за сигурност Жозеп Борел ще посети Москва, за да изясни ситуацията след ареста на Навални, разкриха двама
дипломати от Брюксел. Държавите от ЕС също ще настояват за освобождаването на продемократични демонстранти.
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ЕС вече наложи икономически санкции срещу руския енергиен, финансов и оръжеен сектор в отговор на присъединяването
на Крим към Русия през 2014 г. и наложи ограничения на руски служители, близки до президента Владимир Путин, в
отговор на отравянето на Навални през август.
Балтийските страни Латвия и Естония подкрепят налагането на нови санкции на ЕС срещу руски граждани, а италианският
външен министър заяви в неделя, че Рим е готов да подкрепи повече забрани за пътуване и замразяване на активи. В
понеделник Румъния подкрепи публично санкциите.
Берлин обаче е предпазлив. Досега германският външен министър Хайко Маас се въздържа от по-нататъшни коментари,
след като настоя за незабавно освобождаване на протестиращите, които излязоха на протест с искане за освобождаването
на Навални.
√ Прибалтика заплашва с вето спасителния фонд на ЕС
Естония, Латвия и Литва са решени да осигурят финансиране за високоскоростна железопътна връзка, която да ги свързва
с ЕС, дори ако това означава да превърнат в заложник фонда за възстановяване от коронавируса, пише "Политико".
Лидерите на ЕС се съгласиха да разпределят 1,4 млрд.евро от бюджета на ЕС за 2021-2027 г. към проекта Rail Baltica, но
Европейският парламент не е съгласен. Там смятат, че парите за транспортна инфраструктура трябва да са на
разположение на всички еврочленки, а не да се парцелират по проекти. За да си гарантират парите за жп линията Рига,
Вилнюс и Талин заплашват да не ратифицират разрешението, с което Европейската комисия да заеме пари за спасителния
фонд на ЕС от 750 млрд. евро. Това е поредната заплаха за пакета, след като Унгария и Полша го бяха блокирали през
декември заради механизма за върховенството на правото. До момента само Хърватия и Кипър са ратифицирали
задействане на спасителния фонд.
√ Ердоган се сприятелява с Европа заради Байдън
Турският президент зове за отваряне на нова страница, но в ЕС не всички са готови да я обърнат
Изправен пред потенциално враждебната администрация на САЩ, турският президент Реджеп Ердоган се опитва да
прекъсне изолацията си, като поправи отношенията с Евросъюа, който смята външната му политика за войнствена.
Връзките между Анкара и Брюксел вървят надолу с темп, който не е наблюдаван, откакто Турция официално започна
преговори за присъединяване към блока през 2005 година. Този процес сега е замразен.
И докато Ердоган говори за отваряне на "нова страница", списъкът с европейските оплаквания е дълъг. Съвсем наскоро
Брюксел започна да изготвя списък със санкции заради действията на Турция за търсене на природен газ в Източното
Средиземноморие, което предизвика високо напрежение между военни кораби на Турция и Гърция миналата година.
Къкрят по-стари подозрения
Преките военни намеси на Ердоган в сирийските и либийските конфликти предизвикаха тревоги в Европа, а неговата
откровена подкрепа за Азербайджан в шестседмичната война в Нагорни Карабах направо разстрои съюзниците на
Армения от Запада.
Заплахите на Ердоган да изпрати в Европа милиони сирийски и други бежанци, които Турция е приютила, ако блокът не
успее да осигури повече финансиране, са постоянна заплаха. Отделно от това Ердоган влезе в конфликт с френския
президент Еманюел Макрон, когото атакува заради отношението му към мюсюлманите. Срещу Европа контрира с
мрачната практика в Турция за правата на човека.
Някои смятат, че цялата проблематична ситуация е неустойчива за Ердоган. "Анкара не може да си позволи ескалация
както със САЩ, така и с Европа, особено с толкова крехка икономика", каза европейски дипломат пред Франс прес.
"Ердоган търси приятели навсякъде", посочи Илке Тойгур, анализаторка в Германския институт по въпроси на
международната сигуронст и в Кралския институт "Елкано". За тази цел Ердоган проведе среща във вторник с посланици
на ЕС, определена като "положителна" от някои участвали. Външният пък министър Мевлют Чавушоглу посети Брюксел в
четвъртък. Макрон и Ердоган също са разменили писма, които според Чавушоглу биха могли да помогнат за рестартиране
на отношенията им, което води до възможна видеоконференция.
Победата на новоизбрания президент на САЩ Джо Байдън над Доналд Тръмп, който някога нарече турския лидер "добър
приятел", изглежда е поне частична причина за промяната в тона на Ердоган. "Победата на Байдън размеси картите. Турция
очаква следващата администрация на САЩ да е по-малко склонна да прощава", каза европейският дипломат. Някои
назначения от Байдън вероятно ще привлекат вниманието на Анкара, например назначаването на Брет Макгърк в Съвета
за национална сигурност, където той ще контролира Близкия изток и Африка. Макгърк е откровен критик на политиката на
Турция по отношение на Сирия, където САЩ подкрепят кюрдското опълчение, което Анкара обвинява за нападения на
своята територия. Той несъмнено ще изиграе важна роля за формирането на американските отношения с Ердоган.
"Този привиден призив за сближаване с ЕС може да се тълкува като подготовка" за Байдън, каза Синем Адар в Центъра за
приложни изследвания на Турция в Берлин. Ердоган някога е бил част от избрана група лидери, които биха могли да
наберат Тръмп директно по телефона, но Адар каза, че загубата на тази привилегия с Байдън не е единствената пречка за
сближаване.
Ердоган е изправен пред "нарастващ вътрешен натиск поради икономически проблеми от КОВИД-19" и "намаляващ дял
на гласовете" за неговата управляваща партия и нейните националистически младши партньори, каза Адар.
Демонстрация на добра воля
Ердоган може да демонстрира добрата си воля, като облекчи натиска върху политическите си опоненти, някои от които са
изправени пред съдебни процеси.
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Ако Анкара иска ЕС да приеме като достоверен всеки неин сигнал за коригиране на отношенията, тя трябва да смени
политиката си относно върховенството на закона и правата на човека, както и външната си политика, каза Адар.
На свой ред Тойгур изтъкна, че досега не е имало "конкретни действия в спорни области", които могат да се приемат като
демонстрация на добра воля. Но тя каза, че страните могат да намерят контактни точки за управлението на нелегалната
миграция, тъй като това е "въпрос от изключителна важност за стабилността на ЕС". Анкара също се надява да актуализира
Митническия съюз, макара Тойгур да очаква, че блокът вероятно ще бъде "по-взискателен" на този фронт.
Но докато Европа иска да избегне допълнителни напрежения с Турция, западните дипломати посочват слаб мерак за
сближаване от някои страни на ЕС. "Офанзивата за спечелване на приятелство, провеждана от Турция, остави много
европейски държави скептични", каза европейският дипломат.
БНР
√ Сачева: Изплатени са 8 600 000 лв. на затворени браншове
„8,6 млн. лева обезщетения вече са изплатени за почти 36 000 работещи в затворените браншове. Всички усилия на
Агенцията по заетостта са насочени към изплащането на дължимите суми по мерките за подпомагане на бизнеса и
запазването на работната ръка за месеците ноември и декември до края на този месец“. Това заяви министърът на труда
и социалната политика Деница Сачева при посещението си в Добрич.
Вече би трябвало почти всички кандидатствали за обезщетение да са получили своите пари за месеците ноември и
декември, заяви Сачева.
Забавянето на плащанията министър Сачева оправда с изчакването на документи и нотификации от Европейската комисия,
с празничните дни и голям брой сгрешени документи.
Министър Сачева допълни, че на Министерски съвет тази сряда ще бъде приет Националният план за насърчаване на
заетостта, в който предвидените средства са 83 милиона лева, които са с 14% повече, като увеличението е за първи път
през последните десет години.
√ МЗ очаква близо 4,4 млн. дози от ваксините срещу Covid-19 до края на 2021 г.
Министерството на здравеопазването очаква близо 4,4 млн. дози от ваксините срещу Covid-19 до края на 2021 г., като се
очакват общо почти 3,9 млн. дози от ваксината на Pfizer и BioNTech и 500 хил. дози от ваксината на компанията Moderna.
Според публикуваната от Министерството на здравеопазването актуална информация, очакваният у нас брой дози* на
ваксини срещу COVID-19 по тримесечия са като следва:

* Посочените дати и конкретни количества са индикативни и е възможно да настъпят промени в зависимост от
производствения капацитет на всяка компания.
** Ваксини срещу COVID-19, получили разрешение за употреба под условие в ЕС.
√ Кр. Георгиева: МВФ ще засили фокуса върху икономическото въздействие на климатичните изменения
Международният валутен фонд разглежда изменението на климата като основен риск за икономическата и финансовата
стабилност, каза в понеделник управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева, съобщава Ройтерс.
Тя също така очерта планове на МВФ за подпомагане на фокусирането върху инвестициите в зелени технологии, които да
стимулират глобалния растеж.
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Кристалина Георгиева заяви пред срещата на върха за адаптиране към климата, че глобалният икономически растеж може
да се увеличи с 0,7% през следващите 15 години и може да дадат създадени милиони работни места, ако въглеродните
цени нарастват непрекъснато и това доведе до разрастване на инвестициите в зелена инфраструктура.
"Виждаме изменението на климата като основен риск за икономическата и финансовата стабилност и виждаме
климатичните мерки като възможност за засилване на растежа, особено след пандемията, и за генериране на нови зелени
работни места“, отбеляза г-жа Георгиева.
Тя каза, че МВФ предприема действия в четири области, за да ускори прехода към нова нисковъглеродна и устойчива на
климата икономика.
Георгиева заяви, че фондът ще пусне нова "Таблица за климатичните промени" тази година, за да проследи
икономическото въздействие на климатичните рискове и мерките, предприети за тяхното смекчаване, което ключова
стъпка за осигуряване на необходимата промяна.
"Устойчивостта на климата е критичен приоритет", посочи тя. "Ето защо го поставяме в основата на това, което правим,
тази и ще прави през следващите години".
Фондът също така включва климатичните фактори в своите годишни икономически оценки на държавите, известни също
като консултации по член IV, като се фокусира върху адаптацията в силно уязвимите страни и ценообразуването на
въглерода в оценката си за големи емитери, каза Георгиева.
В допълнение тя каза, че МВФ приема засилени стрес тестове и стандартизира разкриването на свързаните с климата
рискове за финансовата стабилност в своите проучвания във финансовия сектор и разширява обучението и подкрепата си,
за да помогне на централните банки и на финансовите министерства да вземат предвид климатичните промени.
√ Столичани вече могат да плащат местните данъци и такси за 2021 г.
Ако до 30 април се плати цялата дължима сума за имот или МПС, се ползва 5% отстъпка
Местните данъци и такси в София от днес могат да се плащат онлайн и на каса в районните данъчни отдели, по банков път
или чрез финансови посредници.
Срокът, в който може да се ползва 5% отстъпка за данък сгради и данък МПС, е 30 април 2021 г., при условие, че цялата
дължима сума се внесе наведнъж, напомниха от дирекция "Общински приходи" на Столичната община.
До края на април т.г. е крайният срок и за първата вноска на такса битови отпадъци.
Ако плащате местните си данъци и такси на части, сроковете, в които това трябва да се направи, без да се начислява лихва
за забавяне, са:
• Данък недвижими имоти и данък МПС: 30 юни – първа вноска и 31 октомври – втора вноска;
• Такса битови отпадъци – четири вноски: 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември.
Ставките за местните данъци и такси не са променени и през 2021 г. са същите като през миналата година.
Най-удобният начин за плащане на местните данъци и такси е през портала на Столичната община.
Там всеки собственик на имот или автомобил в София може да направи и справка какви задължения има към общинския
бюджет.
√ Загуба на 250 млн. работни места по света заради икономическите последици от Covid-19
Четвърт милиард работни места са загубени заради икономическите удари на пандемията от Covid-19, докладва днес
генералният директор на Международната организация на труда към ООН Гай Райдър:
"Това е най-тежката криза за трудещите се след Голямата депресия от 30-те години на миналия век. Негативните ѝ ефекти
са далеч по-големи от глобалната финансова криза през 2009 г.".
"При сравнение с данните от последното тримесечие на миналата година се отчита загуба на 8,8 на сто от работните часове
в глобален мащаб на годишна база. Това е еквивалента на 255 милиона нови безработни", допълни Гай Райдър.
Мениджър
√ Топ 5 на най-големите сделки по придобиване на компании в България през 2020 г.
Общо 63 сделки по сливане и придобиване на сумарна стойност от 600 млн. евро са били приключени в България през
2020 г. Това е съответно с 10% по-малко като брой и с цели 78% по-малко като сума в сравнение с 2019 г., сочи доклад на
международната юридическа компания CMS, която има представителства в 17 различни държави и генерира приходи от
над 1 млрд. евро годишно. Документът е изготвен в сътрудничество с фирмата за пазарни анализи на данни EMIS.
5-те най-големи придобивания в България са:
Нова телевизия 265 млн. евро - купувач BC Partners (Великобритания) (инвестиционно дружество, което е собственик на
телекомуникационната и медийна компания United Group)
Соларен парк край Караджилово 100 млн. евро - купувач: RP Global Energy (Австрия)
Perform Business Center 40,1 млн. евро - купувач YNV Group (Кипър)
Markan TI за 37,5 млн. евро - купувач Цеко Минев и Ивайло Мутавчиев (частни инвеститори)
SMSBump за 33,6 млн. евро - купувач Yotpo (Израел)
Най-голям брой сделки у нас е имало в секторите телекомуникации (18), недвижима собственост (11) и търговия (8).
Като цяло сделките по сливания и придобивания на компании в развиващите се пазари на Европа през 2020 г. са били на
най-ниското си ниво за последните 10 години, показва още доклада. Според информацията през 2020 г. в региона
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(включително и Русия и Турция) са били сключени 1705 сделки за придобиване на компании на обща стойност 60,8 млрд.
евро. Това е съответно със 13% и 16% по-малко в сравнение с 2019 г.
Все пак в края на годината е имало сигнали за възстановяване, като четвъртото тримесечие на 2020 г. е било най-доброто
откъм обем на сделките от 2016 г. насам. Тогава са били направени поглъщания на обща стойност 24,3 млрд. евро.
В същото време обаче е имало повишен интерес от страна на инвеститорите в първични публични предлагания –
регистрирани са общо 26 нови листвания на обща стойност от 4,8 млрд. евро. Това е близо двойно повече в сравнение с
14-те IPO-та от 2019 г. и е най-големия брой от 2015 г. насам.
Най-големият успех беше за полската компания за електронна търговия Allegro, която не само, че направи второто найголямо първично предлагане на акции в цяла Европа, но и незабавно стана полската компания с най-голяма пазарна
капитализация.
√ Нови препоръки за отговорността на главния прокурор от Съвета на Европа
Нови писма с препоръки, свързани с подготвяните промени в българското законодателство за отговорността на главния
прокурор, е изпратил до България ръководителят на отдел "Човешки права" към Съвета на Европа Кристоф Поарел. Това
съобщи пресслужбата на Съвета на Европа.
На 15 декември миналата година Поарел е изпратил писмо, в което оценява положително възможността за назначаване
на независим прокурор - фигура, която теоретично трябва да бъде създадена за разследване на главния прокурор. Според
Поарел, предвижданата самостоятелност на този прокурор би била засега недостатъчна при разследване на главния
прокурор и висшестоящи служители. Месец по-късно, на 18 и 19 януари тази година Поарел е изпратил допълнителни
коментари, в които е посочил, че обсъжданите законодателни промени биха представлявали временно решение.
Той е препоръчал по-строги мерки за назначаването и отчетността на независимия прокурор, за сътрудничеството му с
МВР, за възможността след края на мандата да бъде назначен за съдия, за разширяване на правомощията му за
разследване на заместниците на главния прокурор, за осигуряване на способ за съдебен контрол над отказите му да
предприеме разследване, за въвеждане на правила за отзоваване на главния прокурор.
Предвижданият начин за избор на независимия прокурор не осигурява действителна независимост, е отбелязал още
Поарел. Според него, този прокурор трябва да работи с мандат от три години. Той е предложил по-нататък да се помисли
дали съдия или група съдии не биха могли да водят разследвания срещу главния прокурор.
Групата за наблюдение на демокрацията, върховенството на закона и основните права към комисията на Европейския
парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи междувременно изпрати нови 14 въпроса до
българските власти по същите теми. Евродепутатите питат дали се подготвят промени в обхвата на правомощията на
главния прокурор, колко често той се намесва в решенията на подчинените прокурори, кой назнавчава ръководителя на
българската прокуратура.
Останалите въпроси са свързани със собствеността и финансирането на българските медии, развитието на проверките по
т. нар. "Барселона гейт" и на записите с глас, подобен на гласа на премиера и снимките от резиденция "Бояна",
предоставянето на т. нар. златни инвеститорски визи, изпълнението на препоръките на Европейската комисия по
отношение на върховенството на закона. Досега парламентарната подкомисия свика две закрити заседания, посветени на
нашата страна, и изпрати множество допълнителни писмени въпроси, на които получи съответните отговори.
√ Пет съвета за оцеляването на бизнеса през 2021-ва
Пандемията и всичко свързано с нея изненадаха много собственици на фирми и даже принудиха някои фирми да затворят.
Нещо повече, по данни на американската компания Yelp 60% от затворените фирми няма да бъдат отворени отново.
Представете си, че инвестирате много средства в дадено предприятие и заради вируса нещата започват да се забавят,
докато в крайна сметка проблемите се задълбочат. Но като собственик на бизнес трябва да планирате и укрепите бизнеса
си срещу подобни проблеми. Колкото и да е натоварена с надежди, 2021-ва най-вероятно ще донесе нови
предизвикателства. Бъдете подготвени за тях с няколко полезни и общовалидни съвета за оцеляване на бизнеса.
Останете в съзнанието на клиентите
За всеки бизнес маркетингът е много важен. Бизнесът, оцелял до 2020 г., беше този, който остана в съзнанието на своите
клиенти. Ако все още има локдауни през 2021 г., това може да попречи на вашия бизнес да работи нормално, което от
своя страна да доведе до по-ниски приходи. Не трябва обаче да спирате маркетинга, а вместо това може да намалите
маркетинговия си бюджет.
Маркетингът е начинът, по който разбирате нуждите на клиентите си, образовате ги, привличате нови и ги карате да
продължават да правят бизнес с вас. Всички маркетингови стратегии може да не доведат до високи продажби, но такива
в крайна сметка ще има, ако сте достатъчно последователни. Вашите социални медийни платформи трябва да са найдобрите ви приятели през следващите години. Проучванията показват, че близо 50% от населението на света използва
социални медии. Това са над 3 милиарда потребители по целия свят, пише изданието.
Част от това да останете в съзнанието на вашите клиенти е да бъдете там, където те могат да ви видят, а маркетингът в
социалните медии може да ви помогне за тази цел. Независимо дали решите да използвате инфлуенсъри или платена
социална мрежа, трябва да положите усилия, за да останете в съзнанието на клиентите си.
Вземете на работа най-добрите служители
Страхотните служители означават страхотен бизнес. Ако искате да дадете на бизнеса си това конкурентно предимство,
тогава трябва да наемете най-добрите служители. Не можете да дадете на клиентите си най-доброто, ако не разполагате
с най-добрия персонал. Това, разбира се, надхвърля наемането на подходящите хора, тъй като трябва да се обърне
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внимание на обучението и поддържането на щастливи служители и създаването на здравословна работна среда, която
допринася за изпълнението на работните задачи.
Как създавате тази положителна работна среда? Всеки обича да се чувства чут. Вашата работа като собственик е да
създадете среда, която позволява на всички да споделят мнения и идеи за определени бизнес дейности. Това може да се
случи по време на седмични срещи. Причината е, че именно те може значително да увеличат производителността на
екипа.
Защитете активите си
Като собственик на бизнес много неща могат да навредят на активите ви, което може да доведе до загуба на пари. Няма
да е хубаво да загубите бизнес активите си по съдебен процес. Много предприемачи пренебрегват тази част, но е от
решаващо значение да обезпечите активите си, дори ако нещата не се развият след съдебно дело.
Никой не започва бизнес с мисълта за възможностите за започване на съдебно дело. Ето защо много хора изпадат в беда.
78% от обвиняемите в САЩ никога не са предполагали, че това ще им се случи. Sony загуби 200 милиона активи, които биха
могли да бъдат избегнати, ако ги бяха защитили. Интересното е, че все още можете да защитите активите си онлайн и
офлайн, независимо от размера на вашето предприятие.
Обърнете внимание на бюджета
Вашето планиране трябва да засяга и финансите, защото всеки бизнес се нуждае от пари, за да улесни определени области.
Бюджетирането е като пътна карта за вашия бизнес. Излагате бизнеса си на риск, когато нямате бюджет.
Бюджетирането решава дали вашият маркетинг, придобиване на активи, възнаграждение на служителите и други части от
вашия бизнес могат да вървят безпроблемно. Трябва да предвидите всичките си дългосрочни и краткосрочни финансови
нужди. Това може да изисква наемане на счетоводител, който да води отчет за всички пари, влизащи и излизащи от
бизнеса.
Бъдете готови да се адаптирате към всичко
С идването на 2020 г. много неща се промениха и всички трябваше да се адаптираме към промените. Обичайният характер
на работата, с която всички бяхме свикнали спря по очевидни причини. Всеки служител и мениджър трябваше да се
адаптира към видеоконферентни срещи, онлайн обучение и социално дистанциране. Това, разбира се, се отрази на много
фирми, чието основно предоставяне на услуги преди пандемията ставаше лично.
2021 г. вече е тук и трябва да обърнете внимание на способността ви да се адаптирате към промените. Независимо дали
става въпрос за вашата услуга, доставката на продукти, маркетинг или ангажиране с вашите клиенти, трябва да сте готови
да работите в тон с това, което пазарът ви предлага и да го атакувате творчески.
√ Германските бизнес нагласи се влошиха по-рязко от очакваното
Германските бизнес нагласи се влошиха през януари по-рязко от очакваното, показват резултатите от последно бизнес
проучване на икономическия институт Ifo. Индексът на института Ifo, базиран на месечно проучване сред около 9 хиляди
компании и определящ нивото на бизнес климата в Германия, се понижи през януари до 6-месечно дъно от 90,1 пункта
спрямо 92,2 пункта в края на 2021 г. и при осреднени пазарни очаквания за по-скромно влошаване към 91,8 пункта.
За сравнение, при първия противоепидемичен локдаун в страната през април 2020 г. Ifo индексът се срина до 74,3 пункта,
отбелязвайки рекорден месечен спад и най-ниско ниво от Обединението на Германия през 1990 г., предава БНР.
Индексът, измерващ текущите бизнес условия, се понижи през януари до 89,2 пункта от 91,3 пункта месец по-рано, докато
индексът на Ifo института за бъдещите бизнес очаквания през следващите шест месеца спадна до 91,1 от 93,0 пункта, което
е знак за подновяване на икономическия песимизъм с оглед на втората вълна на пандемия от Covid-19 и свързаните с нея
рестриктивни мерки.
"Втората вълна на коронавируса временно сложи край на възстановяването на германската икономика“, коментира
последното проучване президентът на Ifo Клеменс Фюест.
Федералната немска статистика ще публикува в петък, 29 януари, експресни данни за БВП на Германия през четвъртото
тримесечие на 2020 г., когато вече бяха в сила някои от ограничителните противоепидемични мерки.
Икономистът в института Ifo Клаус Волрабе отбеляза, че германската икономика ще стагнира през първото тримесечие на
годината. "Германската икономика започва годината със слабо бизнес доверие", поясни Волрабе, добавяйки че
забавянето на доставките на ваксини срещу Covid-19 увеличава несигурността.
√ Германската икономика може да достигне предкризисното си равнище в средата на 2022 г.
Германската икономика, която е най-голямата в Европа, вероятно ще достигне предкризисното си равнище в средата на
2022 година. Това се посочва в проектодокумент, подготвен от министерство на икономиката, цитиран от Ройтерс.
Състоянието на глобалната икономика, неизползваните производствени мощности и изпреварващите показатели
предполагат по-нататъшно възстановяване на германската икономика, се казва още в доклада.
Очаква се германският бюджетен дефицит тази година да бъде 7% от брутния вътрешен продукт (БВП), което ще доведе
до коефициент на дълга от 72,5% от БВП, съобщи министерството на икономиката.
Берлин харчи милиарди евро, за да смекчи икономическия удар от пандемията.
√ Джанет Йелън стана първата жена на поста финансов министър на САЩ
Американският Сенат одобри номинацията на президента Джо Байдън на Джанет Йелън за финансов министър на САЩ, с
което тя става първата жена заемала поста, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.
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Седемдесет и четири годишната бивша директорка на Управлението за федерален резерв е третият член на кабинета на
Байдън, одобрен от Сената, след министъра на отбраната Лойд Остин и директора на националното разузнаване Аврил
Хейнс, отбелязва АФП.
Йелън бе утвърдена на поста с 84 гласа "за" срещу 15 "против" и се очаква да играе ключова роля в спечелването на
одобрението на Конгреса за спасителния пакет за преодоляване на последствията от пандемията от коронавируса на
стойност 1,9 трлн. долара, предложен от президента Байдън, информира БТА.
От трибуната на Сената преди вота лидерът на демократичното мнозинство в горната камара на Конгреса Чък Шумър
отбеляза, че Йелън има подкрепата и на двете партии, посочва АП.
√ Четирите задачи, пред които е изправен светът според Си Дзинпин
„Миналата година бе белязана от внезапната атака на пандемията от COVID-19. Световното обществено здраве бе
изправено пред сериозна заплаха, а глобалната икономика затъна в дълбока рецесия. Човечеството се срещна с няколко
кризи, рядко виждани в историята. Миналата година обаче ни направи свидетели на огромната решителност и кураж на
хората по цял свят в битката с коронавируса“. Това заяви китайският президент Си Дзинпин по време на своята реч в
започнали днес Световен икономически форум в Давос, който тази година се провежда онлайн.
„Воден от науката, разумът и хуманитарния дух, светът постигна напредък в борбата с COVID-19. Пандемията обаче далеч
не е свършила, като скорошният ръст на новите случаи на заразени с вируса ни напомня, че трябва да продължим да се
борим. Въпреки това, ние оставаме убедени, че зимата не може да спре идването на пролетта, а тъмнина не може да
засенчи светлината на зората. Няма съмнение, че човечеството ще надделее в борбата с вируса и ще излезе от тази
катастрофа още по-силно “, каза Си.
Той убедено подчерта, че историята върви само в една посока и че светът няма да се върне към това, което е било в
миналото.
„Всички избори и действия, които правим днес, оформят света в бъдеще. Важно е да отбележим четирите основни задачи,
пред които сме изправени днес“, категоричен е китайският лидер.
По думите му първата задача е увеличаване на координацията по макроикономическите политики и насърчаването на
силен, устойчив, балансиран и приобщаващ растеж.
„Преминаваме през най-лошата рецесия от Втората световна война насам. За първи път в историята икономиките на всички
региони са засегнати тежко по едно и също време. Световните вериги за доставки са под натиск, а търговията и
инвестициите са замрели. Глобалното възстановяване е разклатено, а перспективите остават несигурни.
Макроикономическите политики трябва да бъдат ускорени, за да може световната икономика да се възстанови най-рано.
Трябва да заздравим волята си за промяна и да променим световните модели на растеж, за да зададем курс за
дългосрочно и стабилно развитие на световната икономика“, коментира Си.
Китайският президент заяви, че втората задача е да бъдат изоставени идеологическите предразсъдъци и да се тръгне по
общ път на мирно съжителство, взаимна полза и сътрудничество, при което печелят всичко.
„В света няма две листа, които са еднакви. Няма и страни, чиято истории, култури и социални системи са еднакви. Всяка
страна е уникална, като нито една култура и система не е по-добра от другите. Най-добрите критерии за това дали
историята, културата и социалната система на една страна отговарят на специфичната и ситуация, са тези дали тя се радва
на подкрепата на хората, дали служи за създаването на политическа стабилност, социален прогрес и по-добър начин на
живот. Различните истории, култури и социални системи са толкова стари, колкото човешките общества. Те са
определящите черти на човешката цивилизация. Тя няма да съществува без това разнообразие, а то ще продължи да
съществува завинаги.“, коментира Си.
„Сами по себе си различията не са причина за притеснения. Опасни са арогантността, омразата и предразсъдъците –
опитите човешката цивилизация да бъде категоризирана в йерархия или историята, културата и социалната система на
дадена страна да бъдат налагани на други. Правилният избор е страните да се стремят към мирно съжителство, което се
базира на взаимно уважение и търсене на общи интереси, на насърчаването на размяната на знания. Това е начинът да се
даде тласък на прогреса на човешката цивилизация“, добави той.
По думите му третата задача е да бъде заличено разделението между развитите и развиващите се страни и да бъде
създаден растеж и просперитет за всички.
„Днес неравенството продължава да расте, а устойчивото развитие е изправено пред сериозни препятствия.
Икономическото възстановяване от пандемията върви по различни траектории, като съществува риск от разширяване на
пропастта между Глобалния Север и Глобалния Юг. Развиващите се страни искат по-голямо представителство в световното
икономическо управление. Международната общност трябва да предостави подкрепа на развиващите се страни и да
предпази интересите им за развитие. Равните права, възможности и правила трябва да бъдат засилени, за да могат всички
страни да се възползват от плодовете на развитието“, заяви Си.
Според него четвъртата задача е обединяването на страните срещу глобалните предизвикателства и създаването на подобро бъдеще за човечеството.
„В ерата на икономическа глобализация други здравни предизвикателства като COVID-19 може да се повторят. Световното
управление на общественото здраве трябва да бъде подобрено. Земята е нашият единствен дом, така че усилията за
адресиране на климатичните промени и насърчаване на устойчивото развитие са от ключово значение за бъдещето на
човечеството. Никой световен проблем не може да бъде решен от една страна, трябва да има глобални отговори и
сътрудничество. Проблемите, пред които сме изправени са сложни и взаимосвързани. Преодоляването им преминава чрез
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поддържането на мултилатерализъм (многостранно сътрудничество). Трябва да останем ангажирани с поддържането на
отвореност и приобщаване, вместо изолация и отлъчване.“, каза още Си.
„Създаването на малки кръгове и започването на нова студена Студена война, влиянието чрез заплахи и санкции,
създаването на изолация – това са неща, които ще насочат света към разединение и конфронтация. Не можем да решаваме
общи проблеми в един разединен свят. Конфронтацията може да ни отведе единствено към безизходица. Човечеството
научи уроците си по трудни начин, като тези исторически нагласи не са изчезнали. Не трябва да се връщаме към подхода
от миналото. Правилният подход е да се действа като общност със споделено бъдеще. Трябва да защитаваме общите
човешки ценности – мир, развитие, равенство, справедливост, демокрация и свобода.“ , добави той.
По думите му трябва да бъдат изоставени дискриминационните правила и системи и да бъдат премахнати бариерите пред
търговията, инвестициите и размените на технологии.
„Трябва да гарантираме стабилността на световната финансова система и да промотираме струтурни реформи. Трябва да
запазим ангажимента си към международното право, вместо да опитваме да налагаме вижданията си. Древните китайци
са вярвали, че законите са основата на управлението. Международното управление трябва да се базира на правилата и
консенсуса, постигнат между отделните страни, а не на нареждания, давани от малкото. Без международните право,
светът ще се върне към закона на джунглата, като последиците за човечеството ще бъдат катастрофални“, коментира Си.
По думите му различията в културата, историята и социалната система не трябва да бъдат използвани за антагонизъм и
конфронтацията, а да бъдат стимул за сътрудничество.
„Трябва да уважаваме различията, да избягваме намесите във вътрешните работи на другите страни и да разрешаваме
разногласията чрез диалог. Историята показва, че антагонизъмът и конфронтацията, било то под формата на Студена
война, Гореща война, търговска война или технологична война, рано или късно нарушават интересите на всички страни.“
√ Еврото се разменя за 1,2125 долара
Курсът на еврото слабо се понижи, но остана над прага от 1,21 долара, информираха германски финансови издания.
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2125 долара.
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2152 долара.
√ Петролът поевтиня на фона на опасенията за търсенето
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия във вторник, след като надеждите за бързо одобрение на пакета от
икономически стимули в САЩ започнаха да избледняват, а нарастващият брой на новозаразените с COVID-19 постави под
въпрос възстановяването на търсенето, предаде Ройтерс.
Към 8:40 часа българско време цената на сорта Брент се понижи с 0,45 долара, или 0,81%, до 55,43 долара за барел, докато
американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,41 долара, или 0,78%, до 52,36 долара за барел. И двата сорта поскъпнаха
с близо процент в понеделник.
След като наскоро достигна 11-месечни върхове, петролът е в капана на продължаващите съмнения относно
възстановяването на търсенето. Докато пандемията продължава да бушува, всички надежди са насочени към
предложения от президента на САЩ Джо Байдън пакет за подкрепа на американската икономика.Сслужителите на
администрацията на Байдън все още се опитват да убедят републиканските конгресмени в необходимостта от повече
стимули, повдигайки въпроси кога този пакет ще бъде одобрен.
„Негативните нагласи, обхванали Азия днес, както и политическата реалност в САЩ, доведоха до спад на котировките на
петрола“, коментира Джеф Хейли от OANDA
Макар че темпото на ръст на броя на заразените с COVID-19 в САЩ да се забавя, европейските страни въведоха нови
рестриктивни мерки в опит да ограничат разпространението на вируса. В същото време Китай отчита нови случая на
заразени с COVID-19, което поставя под въпрос перспективите пред търсенето на петрол в най-големият потребител на
енергия в света.

√ Рияд започва инвестиции в "следпетролната епоха", налива до 40 милиарда долара годишно в икономиката си
Кралство Саудитска Арабия планира да увеличи активите на държавния инвестиционен фонд до 1 трилион долара, за да
развие съвременните отрасли на икономиката. Това обяви престолонаследникът принц Мохамед бин Салман Ал Сауд,
който е първи вицепремиер и министър на отбраната на кралството, предаде телевизия "Ал Хадас", цитирана от БТА.
Възнамеряваме да инвестираме 40 милиарда долара годишно в развитието на националната икономика, за да създадем
1,8 милиона работни места към 2025 година, заяви престолонаследникът на заседание на управителния съвет на фонда.
Той подчерта, че поетапното изпълнение на стратегическата програма "Визия за Саудитска Арабия: 2030 година", приета
през 2016 година, ще превърне кралството в най-подходящия инвестиционен партньор в света.
По думите на Мохамед бен Салман обемът на производството на компаниите, които не са свързани с добива на петрол,
трябва да нараснат до 320 милиарда долара към 2025 година и да осигурят значителна част от брутния вътрешен продукт
на страната. Възнамеряваме да направим важни социални и икономически реформи и да подобрим качеството на живот
на на поданиците ни, отбеляза принцът.
Изпълнителният директор на инвестиционния фонд Ясир Ал Румаян отбеляза, че от 2016 година в кралството са създадени
10 нови сектора на икономиката и над 330 000 работни места. Стратегията ни разчита на активно привличане на частния
сектор в процеса на икономическо развитие на страната, добави той. Програмата "Визия за Саудитска Арабия: 2030 година"
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предвижда и строителството на града на следпетролната епоха Неом, който трябва да стане глобален център на
съвременни технологии и иновации. Неом ще бъде построен на брега на Червено море и ще предостави множество
инвестиционни възможности на територия с обща площ от 26 500 квадратни километра, припомня ТАСС.
√ Европейските борси започват седмицата със спад
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха предимно понижения в ранната търговия вчера,
след като печалбите в технологичния сектор не успяха да засенчат опасенията, свързани с удължените блокади в редица
страни, които се борят с новите варианти на коронавируса, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 напредна с 0,26 пункта, или 0,06%, до 408,8 пункта. Немският показател DAX се
понижи с 31,17 пункта, или 0,22%, до 13 842,8 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 20,61 пункта
от стойността си, или 0,31%, достигайки ниво от 6 674,46 пункта. Френският измерител CAC 40 записа спад от 24,65 пункта,
или 0,44%, до 5 534,92 пункта.
Акциите на нидерландската компания за здравни технологии Philips поскъпнаха с 2,99%, след като тя отчете 7-процентов
ръст на основната печалба през четвъртото тримесечие, подкрепена от търсенето на болнично оборудване за лечение на
пациенти с COVID-19.
Книжата на производителя на вятърни турбини Siemens Gamesa скочиха с 2,97%, след като компанията повтори целите си
продажби и печалба, докато акциите на Siemens Energy поскъпнаха с 3,04%, след като фирмата се върна към печалба през
първото си фискално тримесечие.
„Финансовите отчети ще бъдат много важен двигател на борсите. Всеки неуспех да бъдат покрити очакванията ще тежи на
пазара. Сигналите, че британският вариант на коронавируса може да бъде не само по-заразен, но и по-опасен, вероятно
ще се отразят негативно на нагласите.“, коментира анализатор на Unicredit
Акциите в Лондон бяха подложени на натиск, след като британският здравен министър Мат Ханкок заяви в неделя, че в
страната са били идентифицирани 77 случая на заразени с южноафрикански вариант на коронавируса.
Книжата на авиопревозвачите IAG, Ryanair, Lufthansa и Air France KLM поевтиняха съответно със 7,22%, 5,45%, 3,95% и 3,38%,
на фона на очакванията, че американският президент Джо Байдън ще върне ограниченията за пътуването между Европа и
САЩ.
Междувременно индексът на института Ifo за бизнес климата в Германия показа, че нагласите са се влошили до 6 месечно
дъно от 90,1 пункта през януари спрямо 92,2 пункта през декември.
Нов рекорд за Nasdaq
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха смесени резултати в петък, като силата на технологичния
сектор изстреля Nasdaq до нов рекорден връх, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се понижи със 179,03 пункта, или 0,57%, до 30 996,98 пункта. Широкообхватният
показател Standard & Poor’s 500 отчете спад от 11,6 пункта, или 0,3%, до 3 841,47 пункта, след като завърши предходната
сесия с рекорд. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 12,15 пункта, или 0,09%, до 13 543,06
пункта, подкрепен от технологичните гиганти.
Загубите на Dow допринесе IBM, чиито акции поевтиняха с 9,91%, след като компанията отчете по-слаби от очакваното
продажби за четвъртото тримесечие . Приходите на компанията паднаха с 6% на годишна база.
Цената на книжата на производителя на чипове Intel падна с 9,29%, следвайки ръста с 6% в четвъртък, когато компанията
представи по-добри от очакваното печалби.
Надеждите за силен сезон на отчетите от страна на телекомуникационните и технологичните компании доведоха до ново
рали в сектора. За седмицата Nasdaq се повиши с 4,2%, докато S&P 500 и Dow напреднаха съответно с 1,9% и 0,6%.
Акциите на Apple поскъпнаха с 1,61% в петък, а за седмицата – с 9,4% За седмицата книжата на Facebook и Microsoft
поскъпнаха с 9,2% и 6,3%.
„За разлика от началото на месеца, ралито през тази седмица е поведено от големите технологични компании. Силните
резултати на Netflix подкрепиха и другите акции от групата FAAMNG преди техните отчети“, коментира Марк Хефели от
UBS Global Wealth Management.
Инвеститорите следят отблизо и развитието по плана за стимулиране на икономиката на САЩ на президента Джо Байдън.
Все повече републиканци изразяват съмнения относно нуждата от нов пакет от стимули, особено такъв от 1,9 тлрн. долара.
Междувременно сенаторът демократ Джо Манчин също критикува размера на предложени от Байдън план.
„Политическата реалност във Вашингтон започва да се отразява на пазарите, като става все по-неясно кога амбициозните
цели на демократите за стимулиране на икономиката ще се превърнат в закон“, коментира Том Есей, основател на Sevens
Report.
Повишения в Азия
Азиатските борсови индекси записаха ръст в понеделник на фона на надеждите, че сезонът на отчетите ще даде тласък на
икономическото възстановяване, предаде Маркетоуч.
Хонконгският индекс Hang Seng се повиши с цели 711,16 пункта, или 2,41%, до 30 159,01 пункта. Показателят прескочи
границата от 30 хил. пункта за първи път от месец май 2019 г., като той бе подкрепен от поскъпването на акциите на Tencent
с 10,39%.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 17,49 пункта, или 0,48%, до 3 624,24 пункта, докато
по-малкият измерител Shenzhen Composite напредна с 6,61 пункта, или 0,27%, до 2 462,85 пункта.
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши със 190,84 пункта, или 0,67%, до 28 822,29 пункта.
Южнокорейският показател Kospi записа ръст от 68,36 пункта, или 2,18%, до 3 208,99 пункта.

28

В Австралия индексът ASX 200 напредна с 24,3 пункта, или 0,36%, до 6 824,7 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк
SOFIX отчете ръст от 2,12 пункта, или 0,42%„ до 504,42 пункта. BGBX40 се понижи с 0,08 пункт,а или 0,07%, до 111,06 пункта.
BGTR30 напредна с 1,71 пункта, или 0,32%, до 538,04 пункта. BGREIT записа ръст от 1,12 пункта, или 0,79%, до 143,56 пункта.
Cross.bg
√ БЧК стартира информационна кампания за Covid-19
Българският Червен кръст стартира мащабна информационна кампания за Covid-19 под надслов "Направи го за тези, които
обичаш".
Началото ще бъде дадено днес от председателя на БЧК академик Христо Григоров и посланика на Съединените щати в
България Негово Превъзходителство Херо Мустафа.
Кампанията се провежда в периода от януари до март, а целта ѝ е да насърчи спазването на противоепидемичните мерки,
да предоставя надеждна информация на българските граждани да се борят с фалшивите новини, съобщават от БЧК.
Като част от информационната кампания се реализира серия активности, а целта е спазвайки противоепидемичните мерки
да предпазим близките си.
Инициативата се реализира като част от кампанията "Дейности" в отговор на Covid-19, по която вече са раздадени над 30
хиляди хигиенни пакета, съдържащи предпазни средства. Проведени са сесии за промоции на хигиената и правилната
употреба на предпазни средства, съобщават от БЧК.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
След като извади тонове боклук от река Искър, държавата затяга контрола над изхвърлянето на отпадъци на
незаконни сметища - министър Емил Димитров на живо от координационнния център в Екоминистерството;
Защо националният омбудсман Диана Ковачева поиска отмяна на матурите за 4. и 10. клас и какви са найчестите сигнали на гражданите по време на пандемията;
За непредвидимите ситуации в планината и високия адреналин - и още за опасностите на забранените маршрути
и рисковете при екстремните спортове;
Защо беше премахната емблематничната спирка „Оригами" в столичния квартал Дианабад и ще бъде ли
възстановена;
Кога и при какви условия ще отворят залите за танци и спортните центрове?;
БТВ, "Тази сутрин"
Ще има ли съгласие между президента и премиера в името на честни и справедливи избори? Гост - проф.
Александър Маринов, председател на Стратегическия съвет при държавния глава;
Защитени ли сме от новите варианти на коронавируса след имунизацията - коментар на проф. Мариана
Мурджева от Националния ваксинационен щаб;
За първи път в България - уникална операция по отстраняване на тумор на дете!;
На живо - Как продължава разчистването на отрупаните с боклук дървета край река Средецка в Бургаско?;
Нова телевизия, „Здравей България"
Нов 120-метров незаконен тръбопровод за кражба на вода в Хасково;
Работодатели с призив ваксините да се пуснат за свободна продажба.
Задава се наистина невероятен сезон на „Като две капки вода". За първи път NOVA обявява имената на
участниците.

√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Всеки трети пенсионер вече не успява да изпълни условията за стаж и възраст;
в. Монитор - COVID-19 изтри една трета от пазара на офиси;
в. Телеграф - 10 000 скатават данъци в нета;
в. Труд - COVID статистиката изтърва 2,7 млн. души;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Signal издава локацията, a WhalsApp и Viber - личните ви данни на рекламодатели;
в. 24 часа - 2400 деца в София на предучилищна без месечна такса за градина;
в. 24 часа - Всички големи в строителството, без двама, искат да правят Русе - Велико Търново;
в. Монитор - Армията извади на масата имоти за близо 10 млн. лева;
в. Монитор - Разчистиха стотици тонове боклук от Струма, Камчия и Харманлийска;
в. Монитор - Българите на второ място по посещения в Турция;
в. Телеграф - България въвежда задължителен PCR;
в. Труд - Лавинна опасност в Пирин, Рила и Витоша;
в. Труд - Делото "Хитрино" обжалвано от всички;
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Водещи интервюта
в. 24 часа - Владимир Тодоров, председател на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи: Вместо на
границата проверки за глоби да се правят на пунктове за годишни технически прегледи;
в. Монитор - Проф. Людмил Кацарков, научен директор на Международния център за математически науки - София:
Четвъртокурсниците трябва да работят с центровете в чужбина;
в. Телеграф - Проф. Стефчо Стойнев, геолог: Метрото тръгва след два месеца;
в. Труд - Доц. д-р Валентин Вацев пред "Труд": Влизаме в епоха на втора Студена война;
Водещи анализи
в. 24 часа - "Недосегаемият" Гешев с две дела пред СГС;
в. 24 часа - Грешките на Кремъл може и да са преврат;
в. Монитор - Бент на безхаберието;
в. Телеграф - Държавата да защити потребителя в Интернет;
в. Труд - Защо България и Македония не си обменят тв програми.
√ Предстоящи събития в страната на 26 януари
София
От 11.00 часа в онлайн платформата ZOOM ще бъде даден старт на информационната кампания за COVID-19
„НАПРАВИ ГО ЗА ТЕЗИ, КОИТО ОБИЧАШ". Участие ще вземат председателят на БЧК акад. Христо Григоров и Н.Пр.
Херо Мустафа, Посланик на САЩ в България.
От 09 30 часа в сградата на Висшия съдебен съвет на ул Eкзарх Йосиф" № 12 Съдийската колегия на ВСС ще проведе
заседание.
От 11.00 часа омбудсманът Диана Ковачева ще проведе онлайн обсъждане на Законопроекта за защита от
домашното насилие.
От 11.00 до 12.00 часа в специално създадена страница в социалната мрежа „Фейсбук" Институтът за пазарна
икономика ще представи деветото издание на Регионални профили 2020: показатели на прага на пандемията.
От 18.15 часа чрез платформата Zoom ще се проведе лекция на Терънс Тао в памет на акад. Благовест Сендов.
***
Бургас
От 09.00 часа онлайн ще се проведе заседание на Общински съвет - Бургас.
***
Благоевград
От 11.00 часа чрез платформата ZOOM ще се проведе встъпителна пресконференция, относно проект за въвеждане
на мерки за енергийна ефективност в сградата на Община Благоевград
***
Велико Търново
От 12.00 часа в Пресклуб на БТА-Велико Търново пресконференция ще даде музикантът Калин Вельов, член на
парламентарната Комисия по културата и медиите. Темите ще касаят сферата на културата и предизвикателствата
пред артистите, а също и за поредицата от срещи, които ще проведе във В. Търново.
***
Пловдив
От 10.00 часа в дом на културата „Борис Христов" ще се проведе заседание на Общинския 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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