Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

В. Банкеръ
√ Държавата да не чака европейските чиновници за ваксините
"За да се "наводни" пазарът с ваксини, 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
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. И добави, че Европейският
съюз 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. Ако чакахме да тестват нашите работници
централизирано, икономиката щеше да фалира. Благодарение на нашата реакция към пандемията икономиката все пак
запазва добра форма", каза още Велев.
Председателят на АИКБ се обяви за регистрацията на повече ваксини у нас и по-гъвкава 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", обясни той пред Нова телевизия.
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 казват, че се страхуват
да се върнат в клас, за да не се заразят, но в същото време не искат и да се ваксинират", отчете той.
Велев отбеляза, че през първата вълна на коронавируса през миналата година е трябвало да има компенсации за микро,
средните и малките предприятия. "За 21 хиляди микропредприятияса 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", изтъкна той.
Председателят на АИКБ уточни, че за малките предприятия мярката още не е влязла в действие, но при компенсациите за
втората вълна се действа по-бързо.
News.bg
√ Работодатели искат ваксини срещу COVID-19 на свободния пазар
Колкото по-бързо ваксините са на свободния пазар, толкова по-добре. Тази позиция изрази пред Нова телевизия Васил
Велев от АИКБ. Не трябва да се ограничаваме откъм доставки на ваксини, според него. Той припомни, че ЕК каза, че и сами
можем да регистрираме ваксини. Така направи Унгария с руската ваксина. Бизнесът иска да регистрираме повече ваксини
и ваксинационният процес да се случи по-бързо. Дадено предприятие, по думите на Велев, трябва да има възможност да
ваксинира свободно служителите си.
Според бизнеса не са ефективни мерките за подпомагане на държавата. Работодателите са притеснени, че още не са
платени компенсации и от първата вълна. Бизнесът е разработил свои мерки, които са предложени на министъра на
икономиката.
Припомняме, вчера на пресконференция бизнесът представи приоритетите си за 2021 година. На нея Васил Велев бе
категоричен, че бизнесът не иска да получава помощи, той иска да работи.
Миналата седмица ресторантьорите заявиха, че дават срок до края на седмицата за решение в тяхна полза. Те настояват
да отворят от 1 февруари, в противен случай са готови на протести.
Здравният министър Костадин Ангелов не беше положително настроен по отношение на исканията заведенията да отворят
и заяви, че за да има хора, които да ходят в заведенията, те трябва да са живи и здрави. От думите на премиера Борисов
преди това стана ясно, че и да има разхлабване на мерки от 1 февруари, това е с условието, че затягане може да има във
всеки един момент.
Business.dir.bg
√ Бизнесът иска свободен внос на ваксини - и на неодобрени в ЕС
Държавата може да се справи сама, а не да чака одобрение от европейските чиновници, смята Васил Велев,
председател на АИКБ
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"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" по Нова председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 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.
Говорител на Европейската комисия заяви вчера, че държавите от ЕС могат да водят самостоятелни преговори за доставки
на ваксини, които не са включени в европейската имунизационна стратегия. Това той каза по повод готовността на Унгария
да използва руската ваксина "Спутник V". Будапеща се възползва от възможността едностранно да одобри тази ваксина по
спешност, но така препаратът ще може да се използва само в Унгария и няма да бъде разрешено разпространението му в
ЕС, докато не бъде издадено позволение от европейската лекарствена агенция, отбеляза говорителят.
Във връзка с това председателят на АИКБ се обяви за регистрацията на повече ваксини у нас и по-гъвкава 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 Васил Велев.
"Ако чакахме да тестват нашите работници централизирано - икономиката щеше да фалира. Благодарение на нашата
реакция към пандемията икономиката все пак запазва добра форма", каза още Велев.
Novini.bg
√ Велев иска държавата сама да регистрира ваксини, а не да чака европейските чиновници
За да се наводни пазарът, то всички ваксини трябва да се одобрят. Европейският съюз заяви, че не пречи страните сами да
регистрират ваксини, а ние чакаме европейските чиновници. Това заяви пред Нова телевизия председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
"Ако ги има ваксините, то всяко предприятие може да закупи, за да имунизира служителите", каза още той по темата за
ваксините.
"Благодарение на нашата реакция към пандемията икономиката все пак запазва добра форма. Ако чакахме да тестват
нашите работници централизирано – икономиката щеше да фалира", разкри Велев.
Васил Велев коментира и хоумофиса и онлайн обучението:
Според него 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 казват, че се страхуват да се върнат в клас, за да не се заразят, но в същото време не искат и да се ваксинират",
разкри председателят на АИКБ.
Велев проговори и за помощите за засегнатите бизнеси:
"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 председателят на АИКБ.
Васил Велев разкри, че за малките предприятия схемата още не е стартирала. Според него при компенсациите за втората
вълна се действа по-бързо.
Frog News
√ Васил Велев: България сама да регистрира ваксини, а не да чака европейските чиновници
За да се наводни пазарът, то всички ваксини трябва да се одобрят. Европейският съюз заяви, че не пречи страните сами да
регистрират ваксини, а ние чакаме европейските чиновници. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал Васил Велев.
"Ако ги има ваксините, то всяко предприятие може да закупи, за да ваксинира служителите", каза още той по темата за
ваксините.
“По странни геополитически причини загърбихме руската ваксина, която работи. За да се случи пазарният принцип и при
имунизациите, трябва всички, които са добри, да бъдат регистрирани”, каза още председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България.
Велев посочи, че руската ваксина вече се ползвала в Аржентина, в Унгария, в Южна Корея. Той припомни също, че
китайската ваксина пък се използва успешно пък в Турция.
"Благодарение на нашата реакция към пандемията икономиката все пак запазва добра форма. Ако чакахме да тестват
нашите работници централизирано – икономиката щеше да фалира", разкри Велев пред Нова телевизия.
Васил Велев коментира и хоумофиса и онлайн обучението. Според него 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 казват, че се страхуват да се върнат в клас, за да не се заразят, но в същото време не
искат и да се ваксинират", разкри председателят на АИКБ.
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Fakti.bg
√ Вacил Вeлeв: Държaвaтa нe трябвa дa чaкa eврoпeйcкитe чинoвници зa вaкcинитe
Тoй дoбaви, чe EC пoзвoлявa рeгиcтрaциятa нa вaкcини oт caмитe държaви члeнки
„Зa дa ce нaвoдни пaзaрът нa вaкcини у нac трябвa дa ce рeгиcтрирaт вcички прoдукти, кoитo вършaт рaбoтa. Нe трябвa пo
cтрaнни гeoпoлитичecки причини дa зaгърбвaмe някoи прoизвoдитeли, кoитo дoкaзaнo имaт eфeкт“. Тoвa зaяви в cтудиoтo
нa „Здрaвeй, Бългaрия“ прeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл Вacил Вeлeв.
Тoй дoбaви, чe EC пoзвoлявa рeгиcтрaциятa нa вaкcини oт caмитe държaви члeнки.
„Унгaрия cъщo e в Cъюзa и вeчe ce cпрaвя c тoзи прoблeм. Държaвaтa мoжe дa ce cпрaви caмa c тoзи прoблeм, a нe дa чaкa
нa eврoпeйcкитe чинoвници. Вcичкo тoвa oгрaничaвa нaшитe възмoжнocти“, кaзa Вeлeв.
„Aкo чaкaхмe дa тecтвaт нaшитe рaбoтници цeнтрaлизирaнo – икoнoмикaтa щeшe дa фaлирa. Блaгoдaрeниe нa нaшaтa
рeaкция към пaндeмиятa икoнoмикaтa вce пaк зaпaзвa дoбрa фoрмa“.
Прeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл ce oбяви зa рeгиcтрaциятa нa пoвeчe вaкcини у нac и пo-гъвкaтa
прoцeдурa пo oдoбрeниeтo им.
„Aкo eднa кoмпaния имa възмoжнocт дa зaкупи вaкcини, тo нeйнитe рaбoтници, кoитo жeлaят, бихa мoгли дa ce вaкcинирaт
бързo и лecнo. Тoвa вeчe ce прaви уcпeшнo c бързитe тecтoвe“, кaзa Вeлeв.
Зa хoумoфиca и oнлaйн oбучeниeтo
Cпoрeд Вeлeв прeпoдaвaнeтo oт вкъщи нe e cъщoтo, a в мнoгo oт бизнecитe cитуaциятa e пoдoбнa.
„Aкo ce рaбoти oт вкъщи и тoвa нe e eфeктивнo, тo зaплaщaнeтo трябвa дa e пo-ниcкo, зa дa e cпрaвeдливo. Мнoгo oт
учитeлитe кaзвaт, чe ce cтрaхувaт дa ce върнaт в клac, зa дa нe ce зaрaзят, нo в cъщoтo врeмe нe иcкaт и дa ce вaкcинирaт“,
кaзa тoй.
Пoмoщитe зa бизнeca
„Прeз първaтa вълнa oт минaлaтa гoдинa трябвaшe дa имa кoмпeнcaции зa микрo, cрeднитe и мaлкитe прeдприятия. Зa 21
хиляди микрoпрeдприятия ca изплaтeни 173 млн. лв. и ce oчaквa дa ce изплaтят oщe 25 млн. лв. зa oщe 3 хиляди тaкивa. Зa
cрeднитe прeдприятия имa cпиcък, нo нямa нитo eднo изпълнeнo плaтeжнo. Тe ca 230 млн. лв зa oкoлo 1500 прeдприятия.
Вeчe минa пoчти eднa гoдинa“, oбяcни Вeлeв.
Тoй дoбaвя, чe зa мaлкитe прeдприятия cхeмaтa oщe нe e cтaртирaлa. Cпoрeд нeгo при кoмпeнcaциитe зa втoрaтa вълнa ce
дeйcтвa пo-бързo.
Politika.bg
√ Васил Велев: Членството в ОИСР е 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, цитиран от 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.
Всички новини
√ Васил Велев: Държавата не трябва да чака европейските чиновници за ваксините
„Aкo ce рaбoти oт вкъщи и тoвa нe e eфeктивнo, тo зaплaщaнeтo трябвa дa e пo-ниcкo, зa дa e cпрaвeдливo“, каза още Велев
„Зa дa ce нaвoдни пaзaрът нa вaкcини у нac трябвa дa ce рeгиcтрирaт вcички прoдукти, кoитo вършaт рaбoтa. Нe трябвa пo
cтрaнни гeoпoлитичecки причини дa зaгърбвaмe някoи прoизвoдитeли, кoитo дoкaзaнo имaт eфeкт“. Тoвa зaяви в cтудиoтo
нa „Здрaвeй, Бългaрия“ прeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл Вacил Вeлeв.
Тoй дoбaви, чe EC пoзвoлявa рeгиcтрaциятa нa вaкcини oт caмитe държaви члeнки.
„Унгaрия cъщo e в Cъюзa и вeчe ce cпрaвя c тoзи прoблeм. Държaвaтa мoжe дa ce cпрaви caмa c тoзи прoблeм, a нe дa чaкa
нa eврoпeйcкитe чинoвници. Вcичкo тoвa oгрaничaвa нaшитe възмoжнocти“, кaзa Вeлeв.
„Aкo чaкaхмe дa тecтвaт нaшитe рaбoтници цeнтрaлизирaнo – икoнoмикaтa щeшe дa фaлирa. Блaгoдaрeниe нa нaшaтa
рeaкция към пaндeмиятa икoнoмикaтa вce пaк зaпaзвa дoбрa фoрмa“.
Прeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл ce oбяви зa рeгиcтрaциятa нa пoвeчe вaкcини у нac и пo-гъвкaтa
прoцeдурa пo oдoбрeниeтo им.
„Aкo eднa кoмпaния имa възмoжнocт дa зaкупи вaкcини, тo нeйнитe рaбoтници, кoитo жeлaят, бихa мoгли дa ce вaкcинирaт
бързo и лecнo. Тoвa вeчe ce прaви уcпeшнo c бързитe тecтoвe“, кaзa Вeлeв.
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Зa хoумoфиca и oнлaйн oбучeниeтo
Cпoрeд Вeлeв прeпoдaвaнeтo oт вкъщи нe e cъщoтo, a в мнoгo oт бизнecитe cитуaциятa e пoдoбнa.
„Aкo ce рaбoти oт вкъщи и тoвa нe e eфeктивнo, тo зaплaщaнeтo трябвa дa e пo-ниcкo, зa дa e cпрaвeдливo. Мнoгo oт
учитeлитe кaзвaт, чe ce cтрaхувaт дa ce върнaт в клac, зa дa нe ce зaрaзят, нo в cъщoтo врeмe нe иcкaт и дa ce вaкcинирaт“,
кaзa тoй.
Пoмoщитe зa бизнeca
„Прeз първaтa вълнa oт минaлaтa гoдинa трябвaшe дa имa кoмпeнcaции зa микрo, cрeднитe и мaлкитe прeдприятия. Зa 21
хиляди микрoпрeдприятия ca изплaтeни 173 млн. лв. и ce oчaквa дa ce изплaтят oщe 25 млн. лв. зa oщe 3 хиляди тaкивa. Зa
cрeднитe прeдприятия имa cпиcък, нo нямa нитo eднo изпълнeнo плaтeжнo. Тe ca 230 млн. лв зa oкoлo 1500 прeдприятия.
Вeчe минa пoчти eднa гoдинa“, oбяcни Вeлeв.
Тoй дoбaвя, чe зa мaлкитe прeдприятия cхeмaтa oщe нe e cтaртирaлa. Cпoрeд нeгo при кoмпeнcaциитe зa втoрaтa вълнa ce
дeйcтвa пo-бързo.
Mediapool
√ Средни фирми чакат вече година Ковид компенсации
Министерството на икономиката бави грантове от 30 000 до 150 000 лева
Средните фирми в България вече година безуспешно чакат Covid компенсации, които се полагат при доказан поне 20%
срив в печалбите заради пандемията. В зависимост от спада на приходите грантовете за компаниите трябваше да варират
от 30 до 150 000 лв. За тревожната ситуация, в която е поставен бизнесът, алармира Васил Велев, председател на
Асоциацията на индустриалния капитал в България. Проверка на Mediapool показа, че става въпрос за схемата "Подкрепа
за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, по която средните
фирми в България можеха да усвоят 233 645 650 лв. от програма "Иновации и конкурентоспособност“.
Голямото размотаване
"За разлика от схемата за подкрепа на малките и микро фирми, процедура за компенсации на средните фирми по
европрограмата бе отворена едва през август м.г. Проектите се оценяваха до декември, януари почти приключи и още
няма разплатена и стотинка за бизнеса", описа ситуацията пред Mediapool Добрин Иванов, изп.-директор от АИКБ.
На въпроса защо се е стигнало до такова голямо забавяне Иванов посочи, че администрацията по принцип работи тромаво
и по принцип до пандемията е свикнала да обработва за прием до 500 проекта. Сега са ѝ се натрупали обработване на
заявленията на 25 000 фирми, които са кандидатствали с грантове от 3 000 до 10 000 лева и още до 1400 одобрени средни
фирми, които чакат въпросните грантове от 30 000 до 150 000 лева.
"Повечето от средните фирми са одобрени да получат тавана на помощта от 150 000 лв. Дано тези затруднения в оборота,
които са доказали, че са срив над 20% не докара някои от тях в тежко състояние", добави още Иванов пред Mediapool. Той
уточни, че от Министерството на икономиката обещавали непрекъснато разплащания в най-кратки срокове, но това така и
не се случвало.
Скачени съдове
"Постоянното отлагане на компенсирането на средните компании може би ще доведе до там, че няма да има кого да
компенсира", предупреди председателят на АИКБ Васил Велев пред БНР. Той подчерта, че <strong>така ще се окаже
напразно прилагането на схемата 60 на 40, защото няма да има смисъл от запазване на работни места, при фалирали
бизнеси.
Велев посочи, че и при малките фирми има такива, които не са получили компенсации от 3000 до 10 000 лв. още от първото
кандидатстване.
"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"</em>, заяви
още той.
Евросубсидии на калпак, а инвестиции?
От Асоциацията на индустриалния капитал са категорични още, че<strong> субсидиите за загубена ликвидност на
предприятията трябва да се изплащат от националния бюджет, а не както е сега от европрограмата "Иновации и
конкурентоспособност". По думите на Васил Велев европарите трябва да се разходват за инвестиции и иновации, а не за
раздаване на пари на калпак.
Това пренасочване на средства в средносрочен план лишава икономиката от подкрепа на конкурентоспособността, което
е недалновидно, каза още Велев.
Васил Велев коментира 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",
мотивира се той. От думите му стана ясно, че АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП се канят да проведат срещи с парламентарно
представените партии по повод предстоящите избори и да представят проблемите и приоритетите си пред тях.
Недоволство
В неделя протест, провел се на триъгълника на властта в столицата, поиска оставката на социалния министър Деница
Сачева за неизплатени Covid компенсации, но за спрени бизнеси. Протестът бе подкрепен от движението на Мая Манолова
"Изправи се.БГ".
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>Останали без работа хора се оплакаха, че не са получили помощта от по 24 лева на ден. От обещаните 50 млн. лева, са
изплатени само между половин и един млн. левва, коментира Манолова.
Протестиращи бяха собственици и работещи в заведения, фитнеси, образователни и танцови школи, актьори. Те поискаха
оставките и на премиера Бойко Борисов, на вицепремиера Томислав Дончев, на икономическия министър Лъчезар
Борисов, както и на Сачева заради "провала в политиките за подкрепа на бизнеса и на хората в кризата", предаде БНР.
Информациите са, че са изплатени само веднъж 24 лева за 30 ноември. Пари за декември изобщо нямало, твърдят
недоволните.
В петък социалният министър призна в парламента, че има забавяне на плащанията по програма "Запази ме" и каза, че
всички пари ще бъдат изплатени до края на януари.
Като причина за забавянето посочи огромния обем декларации и сгрешени данни в тях. От социалното министерство
добавиха, че вече са изплатили над 8.6 милиона лева обезщетения за почти 36 000 работещи в затворените браншове.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Удължават извънредната епидемична обстановка до 30 април
След работното съвещание с членове на правителството министър-председателят Бойко Борисов свика извънредно
правителствено заседание, на което беше взето решение за удължаване на срока на извънредната епидемична
обстановка до 30 април.
Премиерът разпореди на министъра на здравеопазването да изготви заповед, в която ясно да бъдат разписани сроковете
за поетапното разхлабване на мерките.
По отношение на работата на ресторантите, заведенията и нощните клубове премиерът Борисов изиска от здравния
министър да проведе среща с техни представители и да обсъдят възможните решения за бранша.
Един от възможните варианти е те да отворят още в началото на февруари при 50% капацитет и с работно време до 22.30
часа, като в този случай рискът е те отново да бъдат затворени при влошаване на епидемичната обстановка. Друг вариант
за ресторантите, заведенията и нощните клубове е да отворят от 1 март, като до тогава се подкрепят със средства,
отпуснати с нотификация.
На работното съвещание членовете на правителството информираха премиера, че подкрепата, която кабинетът е осигурил
за запазване на работните места и в помощ на бизнеса в България от началото на пандемията до момента възлиза на близо
2 милиарда лева.
С разплатените вече мерки по линия на Министерството на труда и социалната политика, възлизащи на около 1 млрд. лв.
са запазени 300 000 работни места и е предотвратен рискът от двойно нарастване на безработицата в страната. В резултат
в края на миналата година безработицата в България достига най-ниската стойност след края на извънредното положение
от месец май, а към момента продължава да бъде също под 7%.
По линия на Министерството на икономиката размерът на средствата, които са стигнали до бизнеса са 550 милиона лева,
като по още 440 милиона лева тече процеса по разплащане.
Министърът на икономиката Лъчезар Борисов изтъкна, че по мярката изпълнявана от НАП, за чието реализиране бяха
необходими и законодателни промени, вече са в ход нарежданията на средствата към бизнеса.
„8163 компании ще получат близо 116 милиона лева по тази мярка. В момента в ход е и разплащането на резервния списък
от процедурата за подкрепа на микропредприятия. По нея бяха подпомогнати вече над 21 000 компании със 173 милиона
лева. Обещахме на бизнеса, че и резервните списъци ще бъдат преразгледани. В момента тече разплащането и към тях,
като 3354 микро компании ще получат още около 26 милиона лева“, докладва министър Борисов.
По отношение на процедурата за средни предприятия вече са изпратени поканите до абсолютно всички компании, които
успешно са преминали оценката и в момента се очаква бизнесът да представи своите отчети и да подпише договорите си.
По тази процедурата 1 703 броя проектни предложения ще бъдат финансирани с безвъзмездна помощ в размер на 233,6
млн. лева.
Вицепремиерът Томислав Дончев изтъкна, че всички мерки се финансират със средства от държавния бюджет, от
европейските фондове или с инструмента „SURE“.
„Каквито и мерки за подпомагане и на предприятията, и на заетостта да са приложени, никой от нас няма претенции, че
която и да е мярка може да замести реалния бизнес. Това са мерки, които имат за цел да съхранят работниците и
предприятията, а не да компенсират нормалния стокооборот“, заяви Дончев.
Вицепремиерът опроверга и появилите се спекулации по отношение на приоритетите на правителството.
„Понеже се появиха спекулации кое е приоритет и кое не е – всичко ни е приоритет. Всяко предприятие ни е приоритет,
всеки зает ни е приоритет. И ако някъде се налагат ограничения, това е не защото имаме снизходително отношение към
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който и да е било сектор. Това е единствено в случая, когато работата на един влиза в конфликт със здравеопазването и
създава рискове за здравето и живота“, добави Дончев.
√ Министър Борисов: Правилата са ако заведенията отворят сега, да бъдат глобени
Аз съм в постоянна връзка с ресторантьорите, чуваме се по няколко пъти на ден с тях, участваме в срещи. Абсолютно съм
запознат, правим всичко възможно да отговорим на исканията им. Това заяви в сутрешния блок "Денят
започва" министърът на икономиката Лъчезар Борисов.
Готов съм да открием един отворен кабинет за бизнеса в министерството, така че те да са заедно с нас и да са информирани
за всяка една стъпка, подчерта министър Борисов. По думите му, от властите се търси баланс - да се запази здравето на
хората и едновременно да имаме стабилна икономика.
Мерките доказаха, че България се справя и от икономическа, и от здравна гледна точка много добре, смята министър
Борисов.
Той призна, че има обективни теми, по които се дискутира активно с бизнеса.
Интервенцията в момента реално е към милиард и половина, и още около половин милиард са в ход, обясни
министърът относно финансовото подпомагане по икономическите мерки на държавата за справяне с пандемията.
Има минимални забавяния, които са от обективна гледна точка, защото администрацията трябва да обработи хиляди
заявления, хиляди банкови кодове, айбани. Към момента сме подпомогнали над 300 000 работни места, а общо фирмите
са около 50 000 и това е един огромен обем на работа.
Така че, затова каня бизнеса да бъде заедно с нас, да взимаме заедно решения. Политиката, която прилагаме, е да стигнем
до всяка една компания. Стремим се да не остане неподпомогнат бизнес, категоричен е министърът.
Средствата по мярката 60 на 40 са до края на септември. Мерките, които минават през ББР за безлихвени кредити
за физически лица и компании с облекчени условия за кредитиране, ще работят до средата на годината, но считам,
че имаме достатъчен ресурс и те да бъдат удължени до септември, каза още Борисов.
В Бюджета за 2021 г. са заложени и още нови мерки. Очакваме задвижване по линия на износа и инвестициите, и се
надяваме да реализираме икономически растеж от около 3-4% през 2021 г, прогнозира министърът на икономиката.
На въпрос дали ако заведенията отворят на 1 февруари в знак на протест, ще бъдат глобени, Борисов заяви: във всяка една
икономика, демокрация, трябва да се спазват законите, правилата, в случая те са такива.
Вижте целия разговор с Лъчезар Борисов във видеото.
√ В село Аврен местната власт плаща таксите на всички студенти
"Ако правите план за една година, засадете ориз. Ако правите план за десет години, засадете дърво. Ако правите план
за 100 години, образовайте хората." Това гласи древна китайска мъдрост, която звучи актуално и през 21 век. А една
малка община близо до Варна я прилага на практика. В Аврен вярват, че най-добрата инвестиция е образованието,
затова от 10 години финансират всички свои жители, които учат в университет.
Село Аврен е на 30-ина километра от Варна и е административен център на общината. В нейния състав влизат 17 села, а
населението е около 9000 души.
Изглежда като всяка друга в страната, но все пак има нещо уникално. На всеки жител в община Аврен, независимо от
възраст, етнос или религия, който е решил да учи в университет, му се плащат семестриалните такси от местния бюджет.
Колкото по-образовани хора има на територията на общината, толкова е по-успешна, а и ние като народ ще бъдем
по-успешни, казва Емануил Манолов, кмет на с. Аврен.
Десетки са висшистите, които община Аврен е изучила за последното десетилетие. Само за тази година на 30 студенти ще
бъдат платени таксите за обучение.
Силно се надявам, че поне част от тях ще започнат работа в общината, тъй като ние имаме нужда от тях, както в
момента те имат нужда от нас, допълва кметът.
Инвестицията вече се отплаща. Сергей завършва "Строително инженерство" в Техническия университет в Русе и след като
работи една година в Германия, решава да се върне и да работи в родното си село.
В тази посока ще се развивам. В момента не работя нищо, но вероятно ще започна в общината. Смея да твърдя, че
тук са само млад и амбициозен екип и надявам се, да стана част от тях, казва Сергей.
Розалина и Александра пък учат "Социален мениджмънт" в Техническия университет във Варна.
Просто ме влече специалността, това, че можем да помагаме на хората, на хора, изпаднали в нужда, пък и никога не
е късно. По-хубаво късно, отколкото никога, казва Розалина.
Не е лесно на по-голяма възраст да запишеш висше образование, но в крайна сметка за учението няма време, така че не е
лошо, казва Александра.
Гордостта на академичната младеж в село Аврен е Димитър, който е студент втора година и учи "Медицина" във Варна.
Най-трудното и най-скъпото висше образование у нас.
Освен семестриалните такси и учебниците също са много скъпи, така че наистина общината ни е в голяма помощ и
подкрепа, казва Димитър.
Той все още не е решил какво ще специализира, но вярва, че от всички нас зависи да се справим с пандемията.
Местната власт подпомага и всеки абитуриент с адресна регистрация в общината. След като вземат диплома за завършено
средно образование, младежите получават 200 лева, за да могат да се подготвят за кандидат-студентските изпити. И
съвсем заслужено, Аврен е удостоена с наградата "Малка община на знанието".
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В. Банкеръ
√ Гръцкият парламент е ратифицирал споразумението за междусистемната газова връзка между Гърция и България
Гръцкият парламент е ратифицирал споразумението за сътрудничество между Гърция и България по проекта за
междусистемната газова връзка между двете страни, съобщава АНА-МПА.
То е било гласувано като част от проектозакон, включващ и договора за учредяване на Източносредиземноморския газов
форум (EMGF) - международна организацияс членове Гърция, Кипър, Египет, Израел, Италия, Йордания и Палестина.
"За" проектозакона са гласували депутатите от управляващата партия Нова демокрация, основната опозиционна
формация СИРИЗА и Движение за промяна. Против споразумението са гласували от Гръцката комунистическа партия и
партия МеРА25 на бившия финансов министър Янис Варуфакис.
Припомняме, че през юли миналата година българското Народно събрание одобри законопроекта за ратификация на
Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно проекта за изграждане на
междусистемната газова връзка Гърция България (газопроводът IGB). Народните представители гласуваха в пленарна зала
в пълно единодушие за ратификацията, която се отнася към стабилизирането на нивата на данъчно облагане за срок от 25
години, колкото е периодът на експлоатация на газопровода.
Подобна процедура трябваше да бъде проведена и в Гърция, където споразумението трябваше да бъде одобрено от
местния парламент с оглед на това процесът да бъде успешно финализиран и от двете държави, които отговарят за
изграждане на интерконектора.
Междуправителственото споразумение за газовия интерконектор (IGB) беше подписано в края на 2019 година от
министрите на енергетиката на България и Гърция. Основната цел на споразумението е утвърждаване на подход за
разпределение на приходите, които ще генерира газопроводът между двете държави, както и установяването на данъчен
режим за периода на експлоатация на интерконектора в рамките на 25 години.
Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция допринася за установяването на
предвидимост на паричните потоци за акционерите в проектната компания ICGB. То включва взаимни ангажименти за
строежа на газопровод и за транспортиране на газ, след като проектът бъде завършен. Включени са също аспекти, свързани
с данъчния статут на проекта и разпределението на печалбата.
Газопроводът IGB е проектиран за пренос на природен газ между двете страни чрез свързване на газопреносната система
на "ДЕСФА" С. А. в района на Комотини, Северна Гърция, и българската газопреносна система на "Булгартрансгаз" ЕАД в
района на Стара Загора. Към момента проектът е завършен на 52% и се очаква да бъде готов до края на 2021 г., заявява
гръцкият министър на околната среда и енергетиката Костас Скрекас.
Проектът се реализира от смесено инвестиционно дружество "Ай Си Джи Би" АД, с акционери "Българският енергиен
холдинг" ЕАД (50%) и гръцкото инвестиционно дружество IGI Poseidon (50%). Акционери с равни дялове в IGI Poseidon са
DEPA, Гърция и Edison, Италия. Газова връзка е с дължина от 140 км на българска територия. Предвиденият първоначален
капацитет на интерконектора е 3 млрд. м3/год., а максималният до 5,5 млрд. м3/год. на следващ етап.
Интерконекторът Гърция- България е от първостепенно значение за диверсификация източника на природен газ както за
България, така и за региона на Централна и Югоизточна Европа. Интерконекторът ще свърже газовия коридор Север-юг с
Южния газов коридор. Междусистемната газова връзка Гърция – България e обявена от Европейската комисия за проект
от общ интерес на Европейския съюз.
Източносредиземноморският газов форум е енергиен алианс между Гърция, Кипър, Египет, Израел, Италия, Йордания и
Палестина, основан като международна организация през януари миналата година.
√ Световните лидери се обединяват за въвеждане на "дигитален данък"
Германският канцлер Ангела Меркел обяви във вторник, че се надява с новата администрация на американския президент
Джо Байдън да засилят работата по въвеждането на глобално данъчно облагане на цифровите компании като Google, Apple
и Facebook.
"Надявам се, че с новата американска администрация вече можем да продължим и да засилим работата на ОИСР по
минималното данъчно облагане на цифровите компании“, каза Меркел на Световния икономически форум Давос, който
се провежда онлайн заради пандемията.
Германската канцлерка подчерта, че трябва да се укрепи и антимонополното законодателство в световен мащаб, за да се
предотврати появата на монополи.
Белият дом съобщи в понеделник, че Байдън е провел телефонен разговор с германската лидерка и е обявил намерението
си "да съживи трансатлантическия съюз, включително в рамките на НАТО и ЕС".
По темата за цифровия данък взе отношение и френският финансов министър Бруно льо Мер. Той изрази надежда, че
скоро ще обсъди темата с американския си колега Джанет Йелън.
"Много добре познавам Джанет Йелън и съм сигурен, че ще имаме много конструктивни отношения по много теми.
Първата ще бъде международното данъчно облагане, разбира се. Първите изявления на Джанет Йелън за
международните данъци ясно показват промяна в американската позиция, която поема в правилна посока за
дигиталните данъци и за минималното облагане", посочи Бруно льо Мер.
Към момента все още няма международно споразумение за цифрово данъчно облагане. За подготвянето на такова
законодателство бе ангажирано посредничеството на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
Въвеждането му обаче бе отложено поне до лятото на 2021 година.
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Целта на споразумението е да се заменят цифровите данъци на отделните държави с глобален налог. Без споразумение
на ОИСР страните продължават със собствените си версии на данъците - те облагат или дейността или приходите на
гиганти като Google, Apple и Facebook. Такива данъци вече са въвели държави като Индия, Италия, Франция и Турция.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви във вторник, че Европейският съюз трябва "да
ограничи огромната сила на големите дигитални компании“ и тяхното въздействие върху "нашите демокрации, нашата
сигурност и качеството на нашата информация“.
При встъпването си в длъжност като председател на ЕК Урсула фон дер Лайен се обяви за "справедливо данъчно облагане"
на технологичните гиганти.
"Когато технологичните гиганти реализират огромни печалби в Европа, това е добре, защото ние сме отворен пазар
и харесваме конкуренцията. Но ако те реализират тези печалби, като се възползват от нашата образователна
система, нашите квалифицирани работници, нашата инфраструктура и нашето социално осигуряване, не е
приемливо те да печелят, без да плащат справедливи данъци, защото успяват да разиграват нашата данъчна
система. Ако искат да се възползват от европейски пазар, те трябва да споделят тежестта", каза Урсула фон дер
Лайен.
Investor.bg
√ И България затяга мерките за носенето на маски
Отпада възможността да се ползват шалове и шлемове, от началото на следващия месец работата си
възобновяват търговските центрове и МОЛ-овете
На фона на опасенията за новите варианти на коронавируса, за които се предполага, че се разпространяват по-лесно и
може да са по-смъртоностни, България се присъединява към други държави, които затягат мерките за носене на маски на
открито.
С една от три издадени във вторник заповеди на здравния министър проф. Костадин Ангелов се слага край на
възможността вместо маски да се използват шлемове, шалове или други средства, покриващи носа и устата.
От 1 февруари до 30 април всички граждани, които се намират в закрити обществени места, в т.ч. и в обществения
транспорт, трябва да носят защитна маска за лице. Същото изискване важи и за откритите обществени пространства, когато
струпването на хора не може да бъде избегнато.
Изключение се допуска за клиентите на местата за хранене и питейните заведения, когатo посещенията в последните са
разрешени, за спортуващите, за децата до 6-годишна възраст, както и за изказващите се по време на семинари,
пресконференции и подобни събития, пише в заповедта на министъра.
По този начин страната ни се присъединява към други европейски държави, въвели подобни ограничения. Преди дни
Германия удължи противоепидемиологичните мерки до средата на февруари и затегна правилата за носенето на маски.
Там сега е задължително в обществени места носенето на медицинска маска. Хирургическите маски и тези от типа FFP2
имат по-висок защитен ефект от ежедневните.
Германското общество за болнична хигиена обаче се съмнява дали тази мярка има смисъл. То вече беше изразило
критиките си преди две седмици, когато правителството на Бавария реши да направи този тип маска задължителна. Такива
маски трябвало да се носят само от обучен персонал в клиники и то само след предварителен професионален медицински
преглед поради повишеното съпротивление за дишането и произтичащите рискове.
С друга заповед от днес от 1 февруари България разрешава посещенията в кината и участието в занятия на творческото,
танцовото и музикалното изкуство, но при използване на 30% от капацитета на помещенията и спазване на физическа
дистанция.
От началото на следващия месец фитнесите могат да възобновят работата си при използване на до 50% от капацитета на
помещенията.
До 28 февруари са преустановени посещенията в заведенията за хранене и развлечение, като се допускат доставки или
вземане на храна за дома и офиса. Изключение от забраната се допуска за ресторантите в местата за настаняване при
досегашните изисквания.
От 1 март се допускат посещенията в заведения за хранене и развлечения, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пианобарове, бар-вариете и нощни барове, при използване на до 50% от капацитета им, отстояние от 1,5 м. между облегалките
на столове на две съседни маси и носене на защитни маски за лице от персонала.
От началото на следващия месец работата си възобновяват търговските центрове и МОЛ-овете, като малолетните и
непълнолетни лица имат право да ги посещават само ако са придружени от родител, настойник/попечител или от друго
пълнолетно лице.
От 29 януари до 30 април се въвежда изискването пристигащите у нас да представят документ за отрицателен резултат от
проведен до 72 часа преди влизането в страната PCR-тест.
Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в страната и
членовете на техните семейства, които не представят документа, се поставят под 10-дневна карантина.
√ Софийското метро е сред големите бенефициенти на европейски средства
Най-големият получател на средства по кохезионната политика на ЕС е Агенция "Пътна инфраструктура", показва
доклад на ЕП
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Столичната компания "Метрополитен" е сред големите бенефициенти на средства по кохезионната политика на ЕС,
показва анализ, изготвен по искане на комисията по бюджет към Европейския парламент. В програмния период 2014 2020 година компанията е получила безвъзмездно 96,5 млн. евро.
Агенция "Пътна инфраструктура" е получила от фондовете на ЕС почти 150 млн. евро, показват още данните за 50-те найголеми бенефициента на европейски средства в изтеклия програмен период. Тя е получила пари по няколко мерки на
оперативните програми, но от информацията не става ясно по кои точно програми и схеми е получавала парите си
агенцията.
Министерството на образованието е получило безвъзмездно от европейските фондове през изминалия програмен период
почти 84 млн. евро.
Сред големите бенефициенти са и няколко български общини, от които Община Бургас е привлякла най-много европейски
средства - 33 млн. евро. Столичната община пък има проекти, получили европейски средства на стойност 21,8 млн. евро.
Следват общините Варна и Русе с по около 19 млн. евро финансиране от фондовете за сближаване на ЕС.
Анализът е изготвен на базата на информация от Европейската комисия, посочват авторите.
Трудно е да се направят изводи за използването на парите от фондовете, защото липсва единна база данни за
бенефициентите, е записано още в доклада. Нещо повече - в системата са посочени имената на физическите лица,
държавните органи или компаниите, получили средствата, но не е задължително те да са крайният бенефициент на
европейските средства.
По тази причина и от ЕП отбелязват, че е необходимо идентифициране на получателите на европейските пари.
Всяка година около 5 млн. бенефициенти получават пари по Общата селскостопанска политика и 500 хил. - по политиката
за сближаване. За част от тях липсват данни за собствениците, особено за тези, които получават малки суми.
По отношение на парите по ОСП най-голям бенефициент у нас е Разплащателната агенция "Държавен фонд земеделие" с
получени малко над 4 млн. евро европейски средства.
БНР
√ КЕВР обсъжда поскъпване на природния газ
Предложението природният газ да поскъпне с около 7 процента от февруари ще се обсъжда в КЕВР.
Тези разчети обаче са правени преди повече от две седмици, а през това време цените на синьото гориво на европейските
пазари останаха високи и се очаква да се отразят у нас.
Окончателно решение енергийният регулатор ще вземе на 1 февруари.
√ Кирил Вълчев е новият генерален директор на БТА
Без дебат със 105 гласа "за" парламентът избра за генерален директор на БТА Кирил Вълчев, предложен от управляващата
партия ГЕРБ.
Изборът на генерален директор на Българската телеграфна агенция бе първа точка в програмата на Народното събрание
за тази седмица.
Генералният директор на БТА се избира от парламента с 5-годишен мандат. Две бяха кандидатурите за генерален
директор. От ГЕРБ предложиха водещия на предаването „Седмицата“ по Дарик радио Кирил Вълчев. Неговата кандидатура
бе подкрепена и от синдикалните организации в агенцията.
От БСП внесоха кандидатурата на Ивайло Данаилов, филолог и журналист, който беше съветник на Сергей Станишев по
време на правителството на тройната коалиция.
До нов избор се стигна, след като в средата на ноември след кратко боледуване на 67-годишна възраст почина
досегашният ръководител на агенцията Максим Минчев.
Вълчев (47 г.) е адвокат в сферата на интелектуалната собственост, медийно, търговско и гражданско право. Завършил е
НГДЕК, а професионалната му биография е свързана както с БТА, така и с БНР и БНТ.
В своята концепция за развитие на агенцията Кирил Вълчев дава 10 точки за развитието на агенцията: безпристрастна,
точна и бърза информация, безплатно разпространение на информацията за публичните организации и дейности;
безплатни информационни продукти и разширяване на форматите и каналите за представяне на информацията. Той
предвижда нови инвестиции в архива, както и нови кореспонденти в България и чужбина. След като неговата кандидатура
бе гласувана единодушно, Кирил Вълчев положи клетва пред депутатите в парламента.
Предстои парламентът окончателно да приеме Законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време
на извънредното положение.
Депутатите ще гласуват и промени на първо четене в Закона за частната охранителна дейност. Предвижда се въвеждане
на минимален и максимален размер на глобата при извършване на нарушение от физическо лице, регистрирано като
едноличен търговец, член на управителния орган на търговско дружество или юридическо лице, което е сключило трудов
договор с лице от охранителния състав, без да отговаря на изискванията на закона.
Предвижда се в седмичната програма на парламента да бъде обсъдено и второто гласуване на Законопроекта за
допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Законови промени са предложени
от парламентарните групи на ГЕРБ, БСП и ДПС.
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√ Дипломатическият институт организира онлайн конференция
Дипломатическият институт към министъра на външните работи организира онлайн конференция, посветена на
дигиталната икономика в България.
Заради пандемията от Covid-19 дигитализацията в световен план се ускори многократно, а за България процесът е ключов
в националните приоритети по инициативата „България – кандидат за членство в Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие“, допълват от Дипломатическия институт.
Двудневният форум ще бъде открит от вицепремиера и външен министър Екатерина Захариева.
√ БНБ: Нарастване на депозитите и кредитите на домакинствата и през декември
През декември 2020 година депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 93,4
млрд. лева (79,2% от БВП), като годишното им увеличение е с 9,7% след растеж с 9,7% и месец по-рано (през ноември 2020та), показват данни на Българската народна банка (БНБ).
Депозитите на нефинансовите предприятия през декември са в размер на 29,28 млрд. лева (24,8% от БВП), нараствайки на
годишна база с 10,5% след тяхно повишение с 11% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите
предприятия нарастват с 2% на годишна база след повишение с цели 18,4% през ноември и достигат в края на 2020 г. 3,079
млрд. лева (2,6% от БВП).
В края на декември депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в
размер на 61,042 млрд. лева (51,8% от БВП), като се повишават на годишна база с 9,7% след растеж с 8,5% през ноември.
Кредитите за неправителствения сектор през последния месец на 2020 година са в размер на 65,456 млрд. лева (55,5% от
БВП) спрямо кредити за 65,332 млрд. лева през ноември, като нарастват на годишна база с 4,4% (спрямо декември 2019
година).
Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават през декември с 3% на годишна база след
повишение с 2,2% месец по-рано, като достигнат 35,643 млрд. лева (30,2% от БВП).
Кредитите за домакинства и НТООД през декември пък са в размер на 25,492 млрд. лева (21,6% от БВП), като спрямо
декеври 2019 г. те се увеличават с 6,6% след повишение с 6,9% през ноември 2020 г. През декември жилищните кредити
са за 12,016 млрд. лева и нарастват на годишна база с 11,6% (при годишно увеличение с 11,8% през ноември), докато
потребителските кредити възлизат в края на 2020 г. на 11,898 млрд. лева и са с 5% над нивата от декември 2019-а година
след тяхно повишение с 5,4% месец по-рано.
В края на миналия месец кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 4,322 млрд. лева (3,7% от
БВП), нараствайки на годишна база с 3,6% след техен ръст с 3,7% през ноември 2020 г.
Нетните чуждестранни активи в края на декември се увеличават с 15,3% спрямо година по-рано, достигайки 66,635 млрд.
лева. Чуждестранните активи се увеличават с 12,3% (след повишение с 11,3% през ноември 2020 г.), достигайки 76,207
млрд. лева, докато чуждестранните пасиви са в размер на 9,572 млрд. лева, намалявайки на годишна база с 4,7% (след
спад със 17,1% през ноември 2020 г.).
√ Адриан Николов, ИПИ: По-развитите райони пострадаха повече от по-изостаналите
Институтът за пазарна икономика представи доклада „Регионални профили: показатели за развитие“. Изследването се
основава на 64 индикатора, които оценяват икономическата и социалната среда в 28-те области в страната. В допълнение
е представен и специален анализ „Covid-19 и регионалните пазари на труда през 2020 година“, който разглежда в
дълбочина удара на кризата върху регионите в страната.
Икономическото развитие на регионите недвусмислено е белязано от пандемията. Непосредствено преди нея процесите
на трансформация на родната икономика бяха водени от промяната в индустрията – ориентирана към по-високата
добавена стойност, и от ръста в дигиталната сфера в големите икономически центрове.
Един от изводите в доклада е, че икономически по-развитите райони в този период са пострадали повече от поизостаналите. Най-голямо е влошаването в София, но столицата има и най-гъвкава местна икономика. Всяка област реагира
със своите специфики, тъй като Covid кризата остави различен отпечатък върху различните сектори. Най-много пострадаха
икономиките, които разчитат на туризъм и транспорт, обясни пред Радио София Адриан Николов от Института за пазарна
икономика. Той изтъкна, че мерките на държавата са били подходящи до голяма степен, но ненавременни. Именно
забавянето им е довело до големия срив на пазара на труда в първите месеци на кризата.
Пандемията засегна както икономическите, така и социалните показатели на областите в страната. Спадът в
икономическата активност ще се види в макро данните на областно ниво – за произведена продукция, добавена стойност,
инвестиции и заетост. В социалната среда неизбежно ще се отчете промяна в здравеопазването, което е на първа линия
срещу коронавируса, както и в демографията – най-вече заради по-високата смъртност, но и поради връщането на българи
от чужбина и ръста на регистрациите по настоящ адрес в малките населени места.
Специално за София важното през последните няколко години е големият ръст на аутсорсинга в областта на
Информационните и комуникационните технологии, които са с изключително висока добавена стойност и успяват да дадат
много сериозно благосъстояние на хората. Те се оказаха и много издържливи в хода на тази криза, като ИКТ секторът е
един от малкото, които продължават да добавят работни места, отбеляза Николов.
Ключовият фактор за възстановяването на туристическия сезон в момента, и у нас, и в цяла Европа, ще бъде скоростта на
ваксинирането, тъй като напълно възможно е да се окаже, че само хората, които са ваксинирани, ще имат възможност да
пътуват в чужбина. Това означава, че ще се разчита предимно на български туристи, но те не могат да заместят напълно
големите потоци от чуждестранни туристи, както по Черноморието, така и в зимния туризъм.
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√ МВФ за перспективите пред икономиката: Несигурност и разлики между държавите
В първото изцяло онлайн издание на световния икономически форум „Давос” лидерите по света призовават за единство в
борбата с коронавирусната пандемия и виждат светлина в тунела заради разработката на ваксини. Председателят на
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обърна внимание върху зависимостта от климатичните промени и
разпространението на болести – тема, която е изключително близка и до управляващия директор на Международния
валутен фонд Кристалина Георгиева. Без политически нюанси, но с ясни и категорични послания излязоха днес топ
експерти от фонда, които представиха новите прогнози на базираната във Вашингтон институция за развитието на
световната икономика.
По традиция Международният валутен фонд прави оценка на перспективите на световната икономика през януари,
обобщението е Гита Гопинат – главен икономист на Фонда:
„Много зависи от развоя на надпреварата между мутиращия вирус и ваксинирането, както и от способността на политиките
да окажат необходимата подкрепа до края на пандемията. Изключителната несигурност остава, както и разликите между
отделните държави“.
През 2021 година световната икономика ще отбележи ръст от 5,5 на сто, което е подобрение от предишната прогноза с 0,3
процентни пункта. През 2022 година растежът ще е по-умерен, смята Гопинат:
„Подобрението се дължи на процеса по ваксинация, който протича в момента в много държави, както и на допълнителната
фискална подкрепа в някои страни като Съединените щати и Япония. Този позитивен ефект донякъде бе изгубен заради
продължаващото сериозно разпространение на вируса в някои държави, което наложи допълнителни ограничителни
мерки с цел овладяването на ситуацията“.
От Международния валутен фонд призовават за по-хлабава фискална политика. Така правителствата ще имат ресурс за
подпомагане на бизнесите и домакинствата за преодоляване на шока от противоепидемичните мерки. Въпреки това
Гопинат предупреди да не се наливат пари в „зомби фирми”, както и подкрепата за запазване на работните места и
разкриването на нови да е изключително фокусирана върху зелените инвестиции.
Кризата е много добър шанс да направим света по-приятелски настроен към природата е често и усърдно повтаряно
послание от Международния валутен фонд. И все пак – както миналата година Кристалина Георгиева непрекъснато
повтаряше – харчете, но пазете квитанцията. Гита Гопинат отправи същото послание и сега, като предупреди:
„Ако рисковете за влошаване на ситуацията се осъществят, това ще доведе до затягане на условията за финансиране и то
в ситуация, в която нивото на задлъжняване в някои държави е рекордно високо. Също така – прогнозираният растеж за
тази година идва след изключително голямо свиване на икономиката през 2020. Въпреки че то не е толкова голямо,
колкото прогнозите ни от октомври, остава най-сериозният спад от Голямата депресия насам. Това е причината тази
година в 150 икономики по света доходът на глава от населението да остане под нивата от 2019 година. През 2022-ра ще
има съвсем леко подобрение, когато се очаква негативният ефект да се е запазил в 110 икономики. Кумулативните загуби
за периода от 2020 до 2025 година се очаква да надхвърлят 22 трилиона, което е изключително много“.
Най-засегнати остават държавите, чиито икономики разчитат на износа на петрол и на туризъм. Цените на енергийните
суровини ще останат подтиснати, коментира Гопинат и обърна внимание върху друг ключов проблем – неравенството и
неравномерното разпределение на благата:
„Дори и вътре в самите държави ударът от кризата бе усетен по различен начин от различните групи. Хората с ниско
образование, младите, жените и заетите в неформалната икономика претърпяха много по-значителни загуби на доход.
Над 90 милиона души се очаква да изпаднат в изключителна бедност през настоящата година, като по този начин се
обръща тенденцията от две десетилетия насам“.
За да преодолеем кризата от Covid-19, е необходима ваксинация навсякъде по света, а не само в развитите държави,
категорична е Гита Гопинат:
„Новата сила на вируса направи категорично ясно, че пандемията няма да приключи в света, докато това не се случи
навсякъде. Ние изчислихме, че ако ваксинацията върви с добри темпове, към световната икономика може да се прибавят
позитивите от 9 трилиона долара, 4 трилиона от които в развитите икономики“.
Капитал
√ Грантовете за фирми с оборот над 500 000 лв. все още са мираж
Мярката за компаниите с оборот над 500 хил. лв. трябваше да е приключила още през миналата година, но реално
все още не е пусната
Част от бизнеса в България все още не може да се възползва от шумно рекламираните от правителството мерки за справяне
с кризата. Нещо повече - въпреки че фирмите често пъти са определяни като приоритет една от мерките по програма
"Иновации и конкурентоспособност" - за подкрепа на предприятия с оборот над 500 000 лв., все още не е стартирала.
Мярката е с бюджет от 78 млн. лв., а допустимият размер на безвъзмездна помощ е 50 000 лева. Проблемът е, че схемата
тепърва трябва бъде обявена, след което предстои кандидатстване, оценка, сключване на договори и едва тогава плащане.
"Тоест най-вероятно тези пари ще стигнат до бизнеса през лятото, когато част от тях вече може и да са фалирали",
коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. По думите му пускането на мярката е
повече от закъсняло и това няма как да бъде наваксано. Неяснотите по схемите пък ще доведат дотам, че "накрая няма да
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има кого да се компенсира". "Работните места се пазят по 60/40, но те може да изчезнат много бързо, защото
предприятията накрая ще затворят и работниците просто няма да има къде да се върнат", каза още той.
Мярката за малките фирми на практика бе блокирана заедно с друга планирана схема - за адаптиране на дейността на
бизнеса в контекста на COVID-19. И двете бяха с бюджет по 78 млн. лв., но средствата бяха пренасочени към други схеми
за подкрепа - за предприятията, пряко засегнати от въведения в края на ноември частичен локдаун. Така на практика
министерството отмени две мерки за подпомагане на фирми от всички сектори на икономиката, за да даде само на тези,
които бяха затворени със заповед на здравния министър. В общественото говорене обаче остава впечатлението, че се
отделят различни средства за различните фирми.
От Министерството на икономиката отчитат, че към средата на месеца са изплатили общо над 550 млн. лв. към фирмите,
но в информацията не се съобщава нищо за тези две схеми, за които все още не е ясно кога, дали и с какви средства ще
стартират. "Работим и по осигуряването на допълнителен ресурс от други оперативни програми. Ако се наложи, ще
разчитаме и на бюджета", каза в края на ноември икономическият министър Лъчезар Борисов.
√ Банките приключват 2020 г. с 4.5% годишен ръст на кредитирането
Ефектите на коронакризата бяха отложени с мораториума и дори делът на лошите заеми спада в последните месеци
Ако се гледат само числата от паричната статистика на БНБ, трудно може да се разбере, че светът преминава през дълбока
рецесия. Данните към края на 2020 г. показват, че банковото кредитиране се охлажда, но продължава да расте - общо с
4.46% при 7.36% година по-рано. Делът на лошите заеми е малко по-висок от нивото в края на 2019 г., но това се дължи
основно на провизии в началото на миналата година, които изкачиха показателя до над 9% през май. След това седем
поредни месеца той спада плавно до 7.8%.
А ръстът на депозитите е съвсем непокътнат - 9.7%, колкото е и през декември 2019 г. Естествено тези числа са силно
повлияни от множеството еднократни фактори и антикризисни мерки, така че като цяло банковият сектор не е усетил в
пълна степен удара на пандемията. Това вероятно в по-пълна степен ще стане с изтичането на кредитния мораториум, като
ще зависи и от това дали възстановяването на икономиката през тази година ще оправдае очакванията.
Стопяващи се ръстове
Според данните на БНБ фирменото кредитиране през 2020 г. е нараснало с близо 3% до 35.6 млрд. лв. При домакинствата,
където допреди пандемията имаше опасения за прегряване, темповете остават по-високи. Реално жилищните заеми се
запазват като основния двигател за ръста, като при тях повишението остава двуцифрено - 11.6%, а сумата им надхвърля 12
млрд. лв. При потребителските темпът на растеж се стопява по-бързо до 5%, а в номинално изражение покачването е с 570
млн. лв. В това число обаче влизат и около 110 млн. лв. безлихвени кредити, раздадени от банките с финансиране от ББР,
така че реално ръстът е по-слаб.
То е косвен индикатор и за затягането на стандартите от банките - допреди кризата честа практика беше с потребителски
заем да се дофинансира покупката на жилище от клиенти, които не могат да осигурят самоучастие. При някои банки така
реално финансирането достигаше и дори надхвърляше 100% от цената на жилището.
Отложено влошаване
Числата към декември продължават да не показват влошаване на банковите портфейли, дори напротив - лошите и
преструктурирани заеми се понижават с над 200 млн. лв. Този ефект идва предимно от фирмените кредити, което говори
за вероятна продажба на един или няколко пакета необслужвани експозиции в края на годината.
Задържането на качеството на портфейла беше очакван ефект от кредитния мораториум, който позволи на банките да не
класифицират като необслужвани кредити, по които до девет месеца не получават вноски. Въпреки че беше удължен, за
много клиенти възползвали се в началото на пандемията той вече започва да изтича. Така в близките месеци ще започне
да проличава колко фирми и домакинства ще продължат да имат проблеми с обслужването на заемите. Оценките на
банкери са за в порядъка на 20-30% от възползвалите се от мораториума клиенти, които представляват експозиция над 9
млрд. лв., което би се превело в около 2 млрд. лв. потенциални нови необслужвани или преструктурирани заеми. Сега
техният обем е 4.76 млрд. лв.
Този ръст в показателя се очаква да е неравномерен, тъй като част от банките отчитаха провизии за бъдещи загуби още
през тази година на база на влошените макроикономически прогнози, но други не или го правеха в много по-малка степен.
Затова и вероятно финансовите резултати на отделните банки ще са под натиск в различна степен.
Отчетите към края на годината все още не са публикувани, като това би трябвало да стане в края на седмицата. Към
ноември печалбата на сектора беше 866 млн. лв., което е 44% спад на годишна база.
√ "Стара планина холд" очаква лек ръст на приходите през януари
От основните предприятия в групата единствено "Елхим-Искра" ще отчете спад
"Стара планина холд", в чийто портфейл има няколко машиностроителни предприятия, очаква лек ръст на
консолидираните приходи за януари, след като в края на миналата година съобщи, че се наблюдава известно
възстановяване на пазарите. От основните компании в групата спад, но двуцифрен, се прогнозира единствено за
производителя на акумулатори "Елхим-Искра", докато най-голямото предприятие - "М+С хидравлик", ще увеличи
продажбите си с над 11% този месец. За 2020 г. приходите на холдинга се понижават с 10.4% на годишна база, което е
малко под очаквания през декември спад.
Януарско съживяване
От холдинга предвиждат консолидираните продажби за януари да достигнат 19.7 млн. лв., което е ръст от 2.5% на годишна
база (виж таблицата). Увеличението ще бъде движено основно от казанлъшкия производител на хидравлични компоненти
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"М+С хидравлик", което очаква двуцифрено повишение на приходите спрямо година по-рано. Прогнозата на компанията
за 2021 г. е, че ще запази нивата на продажбите си от 2020 г., като в бизнес плана е заложено те да достигнат 103 млн. лв.
Ръст, макар и по-малък, през януари ще отбележи и другото машиностроително предприятие - ямболското "Хидравлични
елементи и системи" (ХЕС), което работи основно за Palfinger. Заводът за акумулатори в Пазарджик - "Елхим-Искра", обаче
продължава да свива производството, като приходите се очаква да бъдат с над 10% по-ниски, отколкото преди година.
През 2020 г. най-тежко за компаниите беше второто тримесечие след началото на пандемията, което доведе до значително
понижение на продажбите през първото полугодие. Забавянето на спада през втората половина на годината дойде от
колебливото възстановяване на пазарите през последните три месеца.
По-малък спад
По предварителни данни за 2020 г. холдингът ще отчете 198.4 млн. лв. продажби, или с 10.4% под резултата за 2019 г.
Спадът обаче е по-малък от прогнозите през декември, когато се очакваше понижение от 11.8%. Това се дължи най-вече
на съживяването в края на годината, което помогна на всички компании в портфейла на холдинга частично да компенсират
намалението, което имаха към края на септември.
За последния месец на годината "Елхим-Искра" отчита минимална печалба (39 хил. лв.), в резултат на което за цялата
година загубата ще бъде 649 хил. лв. За сравнение, към края на деветмесечието компанията беше на минус 699 хил. лв.
По-малко от предишната прогноза намаляват и продажбите на ХЕС благодарение на по-доброто четвърто тримесечие.
Компанията получи субсидии от държавата във връзка с мерките срещу COVID, в резултат на което брутната печалба ще
бъде по-висока от 2019 г. и ще достигне 6.2 млн. лв.
ПРОДАЖБИ (МЛН. ЛВ.)
2020 г.
(текущи)

Годишно
изменение

януари 2021 г.
(прогноза)

Годишно
изменение

Стара планина
холд (конс.)

198.41

-10.41%

19.669

2.53%

М+С хидравлик

102.483

-5.93%

10.26

11.10%

ХЕС

50.896

-17.58%

5.76

5.01%

Елхим-Искра

30.27

-9.37%

2.83

-10.33%

Източник: Стара планина холд

Мениджър
√ Митниците събрали повече от планираното за 2020 г.
През 2020 г. приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби, събрани от Агенция "Митници", са в размер на над 9,160
млрд. лева. Това превишава с 91.8 млн. лева (1%) планираното за годината, съобщиха от агенцията.
Данните от годишния отчет на агенцията сочат, че през изминалата година икономическата активност е била на
сравнително високо ниво, което е позволило на отделни сектори да регистрират ръст от гледна точка на заплатените чрез
Агенция "Митници" данъци.
През 2020 г. касовите постъпления от акциз са били в размер на над 5,444 млрд. лева. Спрямо предходната година,
приходите от акциз на тютюневи изделия отчитат ръст от 1.5%, като количествата на обложените с акциз цигари нарастват
с 0.9%, средните ставки на акциза при цигарите - с 0.2%, а количествата тютюн за пушене - с 11.5% при запазване на
акцизната ставка.
Постъпленията от ДДС при внос на стоки през 2020 г. са били в размер на близо 3,5 млрд. лева. Повишение на
постъпленията на ДДС от внос спрямо предходната година се отчита при групите "Храни и напитки", "Инвестиционни
стоки" и "Потребителски стоки". Понижение има при "Промишлени доставки", "Горива и смазочни материали" и
"Транспортно оборудване".
През 2020 г. постъпленията от мита са били 209.9 млн. лева. От Агенция "Митници" отбелязват още, че въпреки
ограничителните мерки в различните държави, на годишна база броят на обработените от агенцията товарни пътни
превозни средства се е увеличил с 5,66%.
"Възстановяването от Covid-19 кризата ще бъде основна тема на 2021 г. не само за българските митници, но и за Световната
митническа организация. Затова Международният ден на митниците - 26 януари е подходящ повод да обобщим
свършеното и да си поставим задачи за следващия период, а целта е винаги активна и екипна работа в подкрепа на светлия
бизнес и фиска", коментира директорът на Агенция "Митници" Георги Костов при представянето на отчета.
√ Алибегов: На този етап се отказваме от протестното отваряне на заведенията
На този етап заведенията се отказват от идеята за масово протестно отваряне. Това заяви пред bTV Ричард Алибегов,
председател на Българската асоциация на заведенията.
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„Тъй като очевидно здравният министър се е заял с нашия бранш, ако направим такова протестно отваряне, при всяко
покачване на броя на заразените ние ще бъдем сочени с пръст като виновници за това“, коментира той
Алибегов пита защо при идването на по-заразени варианти на коронавируса има разпускане на мерките за всички, освен
за техния бранш.
„Затворихме нощните заведения през октомври с обещание това да продължи две седмици. Бройките на заразените се
покачиха и се наложи да се затворят и другите заведения – ресторанти и кафета. Ние тогава не казвахме нищо, тъй като
бройките бяха много високи и беше ясно, че трябва да се отдръпнем, за да могат лекарите да овладеят тази ситуация. На
21 декември, когато се очакваше да бъдем отворени, това не се случи. Тогава ние дадохме съгласие да се отварят
ресторантите в хотелите, като идеята беше да се работи 30 дни в хотелите, за да се види дали има покачване - веднага
след това да има пускане на ресторантите, а най-много месец по-късно и на нощните заведения. С днешна дата сме наясно,
че нищо от обещаното от здравното министерство няма да се случи.“, заяви Алибегов по отношение на поисканата от
Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България оставка на здравния министър.
„На всичко отгоре се раздели браншът. За нас е неприемливо здравните власти да разделят бранша по този начин и да
казват - в ресторанта на хотела може да се храните безопасно, а в този срещу хотела има опасност да се заразите с
коронавирус.“, заяви Алибегов.
По думите му около 30% от заведенията са фалирали и въобще няма да отворят, а с всеки изминал месец този процент се
увеличава.
Той обясни, че на този етап бизнесът все още не е започнал да взима помощ, като тя се очаква да тръгне едва тази седмица.
„Директни помощи за бизнеса не са получени, освен тези по мярката „80/20“ за заетост на персонала. Вече осми месец
чакаме изплащането да започне. Ситуацията е много зле и сме на ръба. Затова смятам, че на протеста ще се съберат много
хора“, допълни Ричард Алибегов.
Според него хората няма да се върнат в заведенията веднага след тяхното отваряне. „Така беше при първия локдаун. На 6
май отворихме, а истинското раздвижване се усети началото на юни, когато беше топло. Наясно сме, че в момента няма
да се върнат хората, но нашите служители няма какво да правят и от какво да живеят. По-добре да идват на работа, ние да
опитваме да плащаме някакви заплати и да завъртим лека-полека колелото. Наясно сме, че дори да ни пуснат на 50%
капацитет, повече от 25% заетост няма да имаме. Февруари по принцип е тежък месец и можеше да се използва за
адаптация“, каза още той.
По думите му, който не спазва закона трябва да бъде глобяван, а не целият бранш не трябва да се слага под общ
знаменател.
„На протеста имаме икономически искания – да бъдат изплатени обезщетенията на служителите и на бизнеса и да
работим. Дистанцираме се от всякакви партии и политици. Вчера обсъдихме как ще протече протестът със СДВР, така че
се надяваме да бъдем чути“, заяви Алибегов.
√ Подкрепата за инвестициите е от ключово значение за възстановяването
Живко Тодоров е изпълнителен директор и член на УС на Българската банка за развитие. Притежава магистърска степен
по счетоводство и контрол от УНСС, както и Executive MBA от Hult International Business School в Лондон. Професионалната
му кариера започва през 1997 г. в ING Bank – клон София, където до 2012 г. заема последователно длъжностите оперативен
счетоводител, финансов контролер, главен финансов директор и член на УС за България. В периода 2012–2014 г. е главен
финансов директор и член на УС на Алфа Банк – клон България. От юни 2014 г. до март т.г. е главен финансов директор и
член на УС на Първа инвестиционна банка.
60% от компаниите, които ще подкрепим по антикризисната мярка, ще продължат да бъдат малки и средни фирми,
споделя Живко Тодоров, изпълнителен директор и член на УС на Българската банка за развитие в специално интервю за
сп. "Мениджър".
„Отварянето“ към големите предприятия има за цел подкрепата на компании с водещо значение за регионите и за
запазването на работни места в тях. ББР се стреми да създава инструменти за финансиране на предприемачи с идеи в ICT
сектора и биотехнологиите
Банката подготвя апликация и за гаранционната програма на Европейския инвестиционен фонд в подкрепа на културните
и творческите индустрии.
- Как се справя ББР с кризата в сравнение с други банки за развитие и насърчителни институции от ЕС?
- Като банка за развитие ББР има уникална роля и отговорност във финансовата система. Можем да осигурим спешни и
антициклични отговори по време на криза. Банките за развитие са гъвкав и ефективен инструмент на правителствата за
създаване на антикризисните програми като тези, които вече стартираха. Почти всички банки за развитие в ЕС се включиха
в мерките за намаляване на последиците от карантинните мерки. В такива моменти ясно се вижда тяхната роля като
партньор, а не конкурент на търговските банки. Банките за развитие са тези, които могат да гарантират бизнесът да получи
достъп до кредити и ликвидност, когато има най-голяма потребност. Вариациите в предлаганите чрез насърчителните
банки в другите страни – членки на ЕС, антикризисни инструменти са големи – по отношение на бенефициентите, суми,
сектори, вид на предлагания инструмент. Презумпцията е, че всяка програма следва спецификите на местната икономика.
Програмите на ББР определено имат паралели с това, което се предлага и в други страни като антикризисни мерки, тъй
като адресира сходни проблеми пред предприятията: недостатъчна ликвидност и временна неплатежоспособност поради
пандемията; високо усещане за риск и несигурност от страна на търговските банки; споделяне на риска с търговските
банки; ливъридж на инвестирания публичен ресурс.
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В този смисъл смятам, че Българската банка за развитие се справя много добре. В тясно взаимодействие с колегите в
търговските банки нашите експерти успяха в рекордно кратки срокове да прокарат нови практики и гаранционни
механизми с нотификация към Европейската комисия и получаване на тяхното одобрение по Временната рамка за
държавните помощи, въведена поради кризата.
- Като се „отваря“ програмата за големи предприятия, с какъв подход ще изпълните заложения таргет от 1,16 млрд.
лв. кредити?
- „Отварянето“ към големите предприятия има за цел подкрепата на компании, които имат водещо значение за регионите
и за запазването на работни места в тях. 60% от компаниите, които ще подкрепим по антикризисната мярка, ще продължат
да бъдат малки и средни фирми. Те вече ще могат да получават държавногарантирани заеми за инвестиционни или
оборотни нужди до 1 млн. лева. Големите фирми, които са търговски предприятия по смисъла на Търговския закон, след
последните изменения могат да кандидатстват за заеми до 2 млн. лева. Заложеният таргет от 1,16 млрд. лв. кредити е в
относително либералната крайност на оценката, тоест при допускания, че икономическите трудности, причинени от Covid19, ще свършат относително бързо и малък процент от гаранциите ще бъдат активирани. Предвид последните събития, поширокия обхват на компаниите в нужда и удължения срок смятам, че този лимит ще бъде договорен в рамките на
следващата година.
- Колко време отнема финансирането на една компания – от момента на кандидатстване до реалното отпускане на
заема?
- Времето зависи изцяло от преговорите между компаниите и търговските банки. ББР е създала механизъм за даване на
потвърждение в рамките на 1 ден (в много редки случаи 2 дни), но реално сключването на сделките изисква повече време,
като в някои случаи настъпват промени в размера на договорния кредит, някои сделки отпадат, а има и случаи на отказали
се клиенти. Кредитирането по програмата е автономен бизнес процес, управляван от търговските банки. След
договарянето на параметрите по програмата ББР има ограничено въздействие върху частните банки, които сами оценяват
риска и вземат решение дали да отпуснат заемите. Разбира се, нашите специалисти работят практически непрестанно, като
оказват съдействие на търговските банки и им предоставят всяка поискана информация. От опита с нашите
кредитополучатели мога да твърдя, че до 30 дни е един среден за системата и разумен срок за разглеждане на
документите и договаряне на бизнес кредитите.
- Каква е политиката ви към новостартиращите фирми?
- Българската банкова система работи в консервативни регулаторни рамки, което означава, че финансирането на
стартиращи предприятия без история и дори на стартъпи със специфични обезпечения, каквато е интелектуалната
собственост, е трудно и ограничено. Българската банка за развитие е насърчителна банка с институционален акцент върху
малкия и средния бизнес, поради което разполага с редица инструменти и гаранционни програми, включително по
споразумения с ЕИФ, които ни позволяват както директно, така и чрез търговските банки да улесняваме кредитирането на
стартиращите бизнеси.
Две от дъщерните компании на ББР – Микрофинансиращата институция „Джобс“ и Фондът за капиталови инвестиции, са
създадени с цел да улесняват достъпа до финансиране на микро- и малки предприятия и новостартиращ бизнес. Чрез МФИ
„Джобс“ създаваме условия за успешно развитие на микробизнеса, използвайки ефективни модели и практики в сферата
на микрофинансирането, като всяка пета сделка е със стартираща компания. Чрез Фонда ни за капиталови инвестиции пък
помагаме за разрастването на подобни дружества, като реализираме дялово участие, т.е. можем да придобием
миноритарен дял и срещу това да осигурим капитал за научноизследователска и развойна дейност, увеличаване на
производствения капацитет, финансиране преди набиране на капитал на регулиран пазар. Приоритетно осигуряваме
финансиране за малки и средни фирми във фаза на растеж и за иновации.
Тъй като стартъпите с най-голям потенциал за растеж са преди всичко в IT и технологичните сфери, а те са найтруднобанкируеми или самите не биха имали интерес към стандартното кредитиране, ние се стремим да създаваме
инструменти, които да ни позволят да ги финансираме. С моите колеги каним предприемачите с идеи в информационните
услуги, технологиите и биотехнологиите на разговор, за да намерим заедно решения за техните специфични
предизвикателства. Уверявам ги, че в ББР знаем за препятствията и правим всичко възможно да улесним преодоляването
им.
- По кои нови програми на европейските финансови и не само институции смята ББР да се включи в новия програмен
период?
- Както знаете, ББР и банките за развитие в ЕС ще имат незаменима роля в периода на възстановяване след кризата. Тъкмо
подкрепата за инвестициите ще е от ключово значение за икономическото възстановяване. Новата тригодишна стратегия
на банката, която предстои да бъде приета от правителството, ще стъпва върху характерната роля на една насърчителна
финансова институция за подкрепа на програмите за устойчиво възстановяване и развитие. ББР вече направи заявка за
участие в мащабната европейска програма InvestEU, като непрекъснато следим измененията в нея в контекста на
възстановяване от Covid кризата. Нещо любопитно за читателите ви – подготвяме апликация за гаранционната програма
на Европейския инвестиционен фонд в подкрепа на културните и креативните индустрии. Това ще ни даде възможност да
навлезем в един нов за банката сегмент, като предоставим подкрепа за създателите на творчески продукт, силно
пострадали по време на пандемията. ББР ще отпуска финансиране и на български фирми, които имат одобрени проекти
по Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility). Сред последните новини е също участието ни в
инициативата „Три морета“, където ще работим за финансирането на ключови за страната и региона инфраструктурни
проекти за транспортна и дигитална свързаност, както и за енергийна диверсификация.
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√ Здравната вноска за безработните вече е 26 лв. месечно
От 1 януари 2021 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не
получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи
се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 26,00 лева. Промяната е свързана с увеличението
на минималния осигурителен доход от началото на тази година, който вече е 650 лв., съобщиха от Националната агенция
за приходите.
Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от
половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така, здравноосигурителната вноска за тях се
изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 325 лв. и не повече от 3000 лв. месечно.
Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Здравната вноска за
месец януари 2021 г. трябва да се внесе найкъсно до 25 февруари 2021 г. Всички, за които възниква задължение сами да
внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7, припомнят още от приходната агенция. Тя
се подава електронно с персонален идентификационен код ПИК на НАП или КЕП, чрез портала за електронни услуги или в
офиса на приходната агенция по постоянен адрес, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало
задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. Тоест, ако от 1 януари 2021 г. трябва сами да внасяте
здравноосигурителни вноски, то следва да подадете декларация Образец 7 до 25 февруари.
Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лева. Здравноосигурителните права на гражданите, които
се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36
месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ,
платена от Националната здравноосигурителна каса.
Здравноосигурителните права на гражданите, които са с прекъснати здравноосигурителни права се възстановяват, при
условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от
датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.
Хората могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват
здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП на www.nap.bg. Справка за здравния статус клиентите на
администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700 /на цена, съгласно тарифата на Вашия
оператор/. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата
дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката
за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.
√ Времето: Оранжев код за силни снеговалежи и силен вятър в 9 области
Предупреждение за опасно време - оранжев код е в сила за 9 области на страната днес: Търговище, Разград, Силистра,
Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Сливен и Ямбол. Очакват се виелици и навявания, както и натрупване на снежна покривка
около 20 сантиметра.
Жълт код за обилни снеговалежи и силен вятър е обявен в областите Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Стара Загора,
Хасково и Кърджали.
С изключение на Североизточна България, след обяд в повечето райони на страната валежите ще спрат. Ще духа умерен,
в североизточните райони и временно силен вятър от север-северозапад. Минималните температури ще са между минус
5 и 0 градуса, малко по-високи по Южното Черноморие. Максималните ще са между минус 2 и 3 градуса.
Над планините ще е облачно с валежи от сняг. След обяд снеговалежите ще отслабнат. Ще духа умерен, по откритите части
и силен северен вятър. Температурите още ще се понижат и максималната на 1200 метра ще е около минус 6°, на 2000
метра - около минус 12°.
Над Черноморието ще е облачно с валежи от сняг, по южното крайбрежие - предимно мокър. Ще духа умерен и силен
север-северозападен вятър. Максималните температури на въздуха ще са между 0° и 3°. Температурата на морската вода
е 7-9°. Вълнението на морето ще се усили и ще бъде от 3 до 5 бала.
Слънцето в София изгрява в 7:47 часа и залязва в 17:33 часа. Продължителността на деня е 9 ч. и 47 мин.

Снимка: Национален институт по метеорология и хидрология
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√ Меркел: Дали трябва да променим целите си? Или трябва просто да бъдем по-решителни
„Преди една година никой не мислеше, че ще живеем в свят, белязан от глобална пандемия. Имаше обаче и далновидни
хора, подготвени за това. Сред тях бе г-н Шахин от BioNTech, който реши да промени целия формат на изследователската
програма в компанията и да разработи РНК ваксина срещу коронавируса. Той и много други допринесоха за това днес,
само 12 месеца по-късно, да имаме ваксина. Това показва, че човечеството е способно на такива огромни научни
иновации. Както знаете, BioNTech беше стартъп, в който работеха 60 души от множество различни страни – това е ясна
илюстрация на стойността на международното сътрудничество и на възможностите, които то предоставя.“ Това заяви
германският канцлер Ангела Меркел в своята реч по време на втория ден от провеждащия се онлайн Световния
икономически форум в Давос.
Меркел подчерта, че пандемията е оставила дълбоки отпечатъци върху нашите общества и икономики и че тя вероятно
ще бъде от определящо значение за начина, по който живеем и правим бизнес през следващите няколко години.
„В много отношения Давос е правилното място за дискутиране на въпроса как да излезем от пандемията и да създадем
път към бъдещето. Вие избрахте за тазгодишното събитие да се проведе под наслова „Големият рестарт“ , но моят въпрос
е дали имаме нужда от такъв – дали трябва да променим целите си или просто да бъдем по-решителни в нашите действия“,
коментира германският канцлер.
Според нея има три акцента, които са важни в момента и които пандемията постави на преден план.
„На първо място, пандемията ни показа колко взаимосвързани и взаимозависими сме в глобален план. Ние видяхме как
този вирус се разпространи по цял свят, след като бе открит първо в Ухан, Китай. Осъзнахме какво всъщност представлява
глобализацията, не от гледна точка на действията на човечеството, а на база факта, че ние всички живеем на една планета
и опитите за изолация от другите при подобна криза се провалят.“, каза Меркел.
Според нея вторият акцент е изваждането наяве на нашата уязвимост. По думите й този вирус, който се предаде от животни
на хора, ни е напомнил, че сме част от една екосистема. „Макар че имаме технологични познания, ние продължаваме да
сме зависими от природата“, каза тя.
„Трето, от гледна точка на Германия тази пандемията изпита устойчивостта на нашите системи и общества, показа нашите
недостатъци и слаби страни. Силните ни страни също станаха видими, но ние трябва да адресираме на първо време нашите
недостатъци. Що се отнася до Германия, ние разбрахме, че има едно нещо, на което може да се разчита – много хора се
изправиха пред предизвикателството с чувство за единство. В началото на кризата всички в ЕС направихме грешката,
изолирайки се един от друг, но бързо си научихме уроците. Скоростта остава проблем, тъй като процесите са твърде
бюрократични и отнемат много време – това е проблем, който трябва да адресираме. Като позитив може да отбележим
нашите стабилни финанси, които ни позволиха да помогнем решително на нашите бизнеси и граждани. Осъзнахме, че
имаме добра здравната ни система по отношение на индивидуалното лечение, но обществените здравни програми, като
тези за превенция, не са на достатъчно високо ниво“, коментира Меркел, като отбеляза, че има проблеми с
дигитализацията и ученето от разстояние.
По думите й една от основните теми, които трябва да бъдат дискутирани в момента, е тази за „суверенитета“. Тя заяви, че
много от веригите на доставки бяха прекъснати и не успяха да устоят на натоварването, но според нея решението не е в
предприемане на политики за изолация, а в подсилването на веригите до такава степен ,че те да могат да издържат на
подобен стрес.
„Да се върнем към уязвимостта, която излезе на преден план, когато веригите бяха прекъснати. Нека ви напомня, че това
е вирус, който се пренесе от животни на хора. Всички наши конвенции за устойчивост, било за биоразнообразие или за
климата, засягат именно тези теми. Когато въведем разпоредбите на Парижкото споразумение ще покажем, че ЕС е научил
уроците си. Поехме ангажимента за намаляване на въглеродните емисии с 55% до 2030 г. и за постигане на въглеродна
неутралност до 2050 г., което означава, че през идните месеци трябва да решим как да постигнем тези цели от новата
„Зелена сделка“. Това изисква огромни усилия и политически мерки, като слагане на край на зависимостта от въглищата
и пренасочване към електрическия транспорт.“, каза германският канцлер.
Тя отново отбеляза, че една от големите заплахи е след пандемията развитите страни да се станат по-затворени и да спрат
да се интересуват от напредъка на развиващите се страни. По думите й подкрепата за тези държави трябва да бъде
увеличена, а не намалена.
„Трябва да предприемем по-многостранен подход. Затварянето няма да ни помогне. Това е видимо на ваксинационния
фронт, от които зависи кога ще излезем от тази пандемия. Работата на Г-20 по механизъм за разпределение на ваксини
COVAX трябва да бъде оценена. По-богатите страни трябва да участват този фонд и те го правят. Доволна съм, че Световната
банка също подкрепя инициативата, като ние ще продължим да правим всичко по силите си, за да подобрим
дистрибуцията на ваксините. Една държава е много по-вероятно да запомни кой й е помогнал, когато е имало нужда по
време на криза, отколкото кой е помогнал в добри времена“, каза Меркел.
Тя отбеляза, че страните трябва да бъдат по-прозрачни във взаимоотношенията си, като подчерта, че началото на
пандемията Китай не е бил достатъчно отворен към споделянето на информация относно вируса. По думите й трябва да
се фокусираме върху бъдещето, да си вземем поука и да засилим подкрепата за Световната здравна организация.
„Хубаво е, че след встъпването в длъжност на президента Джо Байдън САЩ се ангажираха с участие в работата на СЗО“,
каза германският канцлер.
Меркел заяви, че в Германия гледат на развитието на другите страни като на национален интерес.
„Що се отнася до международната търговия, Световната търговска организация е от ключово значение за поддържане на
мултилатерализма. Инвестиционната сделка между ЕС и Китай внесе ново качество в отношенията между двете страни и
подобри прозрачността по отношение на субсидиите и държавната собственост. Тя също така отваря вратата към
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високотехнологични сфери. Сделката също така полага стандарти за условията на труд – ако искаме да имаме
многостранни организации и споразумения, трябва да има общи стандарти, които да бъдат спазвани“, добави Меркел.
„Трябва да бъдем много бързи в намирането на многостранни отговори на новите предизвикателства на дигитализацията.
Надявам се, че с новата американската администрация ще можем да продължим работата на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по темата за дигиталните данъци. Мисля, че сме в по-добра позиция за
дискутиране на законите за конкуренцията на глобално ниво, за да бъде предотвратено създаването на световни
монополи.“, каза германският канцлер.
По думите й Г-20 играе централна роля за намирането на глобални решения.
„Пандемията се превърна в потвърждение на правилната посока, в която Давос върви през последните години. Въпросите,
които адресирахте, са правилните. Пандемията обаче ни показа, че макар дебатите и дискусиите да са важни, сега е време
за действие. Всички трябва да действаме заедно, следвайки общи принципи.“, каза Меркел.
√ Макрон: Икономиката на бъдещето трябва да мисли за хората
„Важно е да запомним няколко неща от преживяното през миналата година и от ситуацията, която ще продължи още дълги
месеци, а може би и години. На първо място, не може да мислим за икономиката, без да мислим за хората. Може да звучи
банално, но във всички страни направихме нещо немислимо преди – спряхме икономическата активност, за да спасим
животи. Това е първият урок. Животът на хората е по-важен от икономическите резултати.“ Това заяви френският
президент Еманюел Макрон в своята реч по време на втория ден от провеждащия се онлайн Световен икономически
форум в Давос.
По думите му ние не можем да построим нищо в новия свят след COVID-19 без да си вземем поука от преживяното.
„Нашите общества са уязвими, а природата ни напомня за това чрез пандемията и климатичните промени. Икономиката
на бъдещето, подсилена от тези уроци, ще трябва да бъде такава, която мисли както за иновации, така и за човечеството.
Тя ще трябва да балансира между конкурентоспособността и климатичните цели. Тя ще трябва да бъде по-устойчива и подобре организирана.“, каза Макрон.
Според него ще можем да преодолеем тази криза само ако създадем икономика, фокусирана върху борбата с
неравенството.
„Ако погледнем последните десетилетия, ще видим, че капитализмът и пазарните икономики постигнаха успехи, така че
не трябва да прибързваме с хвърлянето на камъни. Знаем, че тази система е спасила милиони хора и извадила от бедност
милиони други. Тя позволява на граждани и потребители да имат достъп до продукти и услуги, които е в миналото е бил
рядкост. Всичко това обаче се случва на фона на нарастващо неравенство в различните общества. Много бяха извадени от
бедност и включени в цикъла на продукция, но други бяха премахнати от него. Милиони хора по света бяха изправени
пред социални и икономически шокове. Говорим за хора, които са изгубили чувството си за полезност, тъй като са останали
без работа. Зад този процес също стои капитализмът.“, коментира Макрон.
По думите му капиталистическият модел и отворената икономика не могат да работят добре в тези условия, тъй като те са
резултат от един компромис между демократичните общества, индивидуалната свобода и напредъка за средния клас,
който бе разбит от ускоряването на климатичната и демократичната криза.
„При този модел имаме огромен публичен дълг, който плащат данъкоплатците. Както знаем, те именно данъкоплатците
са хората, които не винаги имат полза от глобализацията. Затова смятам, че за бъдещето на човечеството е важно
запазването на няколко фундаментални неща – частна собственост, сътрудничество, индивидуална и обща свобода. Това
са основите на нашите общества. Всичко това трябва да ни накара да преосмислим нашите организации с фокус върху
борбата срещу социалните неравенства и мисъл за климатичните последствия от нашите действия. Трябва да
реформираме компаниите си отвътре, така че всички заинтересовани страни – работодатели, служители, акционери, да
вземат предвид своето въздействие върху демокрацията, социалния живот и климата“, каза френският президент.
Той заяви още, че до момента нито една страна все още не е покрила ангажиментите си по Парижкото споразумение за
климата и че това е ключов приоритет.
„Трябва да го направим всичко заедно, за да не се създадат разминавания в продуктивността. Затова през последните
години, след като САЩ напуснаха споразумението, имаше голям риск, но в крайна сметка къщата от карти не се сгромули.
Европейските страни, развиващите се страни, а и Китай, продължиха да се придържат към споразумението. Първото
действие на новата администрация на Байдън беше да върне страната към пакта, заради което аз призовавам всички да
ревизират нагоре целите си, както направихме в Европа. Нашата цел сега е да намалим въглеродните емисии с 55% до
2030 г. и да постигнем въглеродна неутралност до 2050 г.“, каза Макрон.
По думите на френския президент са необходими механизми за насърчаване на зелените инвестиции и такива за санкции,
така че трансформацията да бъде по-бърза.
„Всичко, за което говорим сочи към една посока. Първо, трябва да създадем нов световен консенсус. По време на
Парижкия форум за мир ние опитахме да съберем на едно място държавни глави, нпо-та и интелектуалци, за постигане на
нов консенсус, отвъд консенсуса на Вашингтон. На второ място, трябва да намерим нов начин за сътрудничество между
държавите, или иначе казано, връщане към ефективния мултилатерализъм. Аз вярвам в това от години, но прогресът по
темата бе забавен от предходната администрация на САЩ, която не вярваше в многостранни подход. Вярвам, че тази
година американския ни партньор ще отново ще се ангажира с това. Трето, трябва да изградим тези нови коалиции между
държавите, неправителствените организации и инвеститорите.“, коментира Макрон.
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√ 61 компании ще измерват въздействието си по универсални стандарти на Световния икономически форум
Нови 61 бизнес лидери, ангажирани в разнообразни индустрии, обявиха намерението си да се присъединят в
инициативата Stakeholder Capitalism Metrics (SCM) – набор от метрики, свързани с околната среда, управлението и
социалната обстановка (т.нар. ESG), разработени от Световния икономически форум и Международния бизнес съвет.
Проектът е съставен от 21 основни показатели, фокусирани върху хората, планетата, просперитета и принципите на
управление, считани за най-важни за бизнеса, обществото и околната среда.
От изявление на Световния икономически форум става ясно, че сред компаниите и организациите, които се включват към
SCM, са Adecco Group, Allianz, Dell, Delloitte, Dow, HP, IBM, Nestlé, PayPal, Publicis, Salesforce, Siemens, Sony и Unilever.
Всички те се съгласяват да отразяват основните метрики в отчетите пред инвеститори и други заинтересовани страни, да
подкрепят публично инициативата и да окуражават бизнес партньорите си да направят същото, както и да насърчават
сближаването на съществуващите стандарти, рамки и принципи в подкрепа на напредъка към общоприето решение за
наличието на подобен нефинансов отчет.
„Публичните ангажименти на компаниите да докладват не само по финансови въпроси, но и за въздействието им върху
ESG са важна стъпка към глобална икономика, която работи за прогреса, хората и планетата“, обясни основателят и
председател на Световния икономически форум, Клаус Шваб.
„Трябва да осигурим голяма възвръщаемост за нашите акционери и да спомогнем за напредъка на най-важните
приоритети на обществото. Това е капитализмът на заинтересованите страни в действие“, коментира Брайън Мойнихан,
председател и главен изпълнителен директор на Bank of America, както и председател на Международния бизнес съвет.
Инициативата стартира през август 2019 г., когато Световният икономически форум си партнира с Deloitte, EY, KMPG и PwC
за разработката на 21 основни и 34 разширени показатели. Към нея миналата година се присъединиха 120 компании.
Световният икономически форум в Давос започна вчера и се провежда изцяло онлайн тази година заради пандемията от
новия коронавирус. Организаторите предвиждат и провеждането му в офлайн формат през месец май в Сингапур.
√ Премиерът на Италия Джузепе Конте подаде оставка
Премиерът на Италия Джузепе Конте подаде оставка, съобщи Си Ен Би Си.
Решението бе очаквано, след като от три седмици страната е в политическа криза заради оттеглянето на партията на
бившия министър-председател Матео Ренци „Жива Италия“ от управляващата коалиция. Причината за напускането на
партията на Ренци бе спор относно изразходването на средства от възстановителния фонд на ЕС.
Конте връчи правителствената оставка на италианския президент Серджо Матарела, от чиито кабинет обясниха, че Конте
е бил помолен да продължи да изпълнява функциите си като служебен премиер, докато текат консултациите с
политическите партии. Очаква се самите консултации да започнат днес.
Според анализатори оставката на Конте е превантивна мярка, с която да бъде избегната загуба на правителството в
гласуване в Сената по-късно тази седмица.
Миналата седмица Конте успя да спечели вот на доверие както в Камарата на депутатите, така и в Сената на Италия, но
напускането на партията на Ренци остави управляващата коалиция без мнозинство, което усложнява процеса по
прокарване на важни закони.
Италианският Серджо Матарела ще трябва да реши дали да даде нов мандат на Конте, който да опита да състави ново
правителство с подкрепа на мнозинството.
„Изчисленията на Конте са, че ако действа рано и избегне унизителна загуба в Сената по-късно тази седмица, той ще
увеличи шансовете си да получи нов мандат от Матарела за съставяне на правителство“, коментира Волфанго Пиколи,
директор изследвания в Teneo Intelligence.
Ако не бъде постигнато споразумение за ново коалиционно правителство, със или без Конте като премиер, на
италианските гласоподаватели може да се наложи да се отправят към урните сравнително скоро. Конте е сред участниците
в Световния икономически форум в Давос, като по програма ключовата му реч е днес. На този етап няма яснота дали ще
настъпи промяна в програмата заради вчерашния му ход.
√ Частният сектор в глобален мащаб привлече 400 млрд. капитали само за 3 седмици
Частните компании в глобален мащаб са привлекли финансиране, равняващо се на 400 млрд. долара само за първите 3
седмици на 2021 г., показва анализ на Financial Times. Става въпрос за различни форми на финансиране – било то
корпоративни облигации, първично предлагане на акции или друга форма на продажба на дълг или дялове.
Това е най-голямата сума, която частният сектор някога е привличал за този период на годината. Исторически средната
сума възлиза на 170 млрд. долара в началото на годината, твърди изданието, като използва данни на Refinitiv,
международен доставчик на финансова и аналитична информация с годишни приходи над 6 млрд. долара.
Много от компаниите обаче се възползват от момента и след като вземат финансиране от капиталовите пазари, най-напред
изплащат дивиденти на своите си собственици. Така например компанията за строителни материали US LBM, която е с
много нисък кредитен рейтинг (тип junk), е пласирала емисия корпоративни облигации за 400 млн. долара, с които обаче
е платила на собственика си Bain Capital. В Европа пък шведската компания Verisure е пласирала облигации за 2,5 млрд.
евро, за да изплати веднага след това дивидент от 1,6 млрд. евро на своя собственик Hellman&Friedman.
Също така запазва се тенденцията от миналата година голяма част от финансирането да минава през компании със
специална цел по придобиване – (известни като SPAC – special purpose acquisition company). Това са дружества, които се
създават с единствената цел да съберат средства на фондовите борси, за да придобият дадена частна, непублична
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компания. Само от началото на 2021 г. са били създадени поне 61 такива дружества, които са успели да съберат от борсите
17 млрд. долара.
Рекордите са отбелязани, въпреки че в голяма част от Европа и САЩ недостигът на ваксини и въвеждането на нови и нови
мерки за ограничаване на коронавируса блокират голяма част от традиционната икономическа активност.
На пазара на облигации са били пласирани 337 млрд. долара, а при предлагането на акции – други 64 млрд. долара, сочат
данните. Най-голямото IPO от началото на годината е на израелската компания за игри за смартфони Playtika, която
привлече 2,2 млрд. долара. В същото време китайската компания за батерии и електромобили BYD, в която значителен
дял има и емблематичния инвеститор Уорън Бъфет, увеличи капитала си като предложи нова емисия акции за 3,9 млрд.
долара. Дори компанията за видеоконферентни разговори Zoom, чиято акция се понижи драстично с над 30% след като
започнаха да се появяват информации за ваксини, успя да привлече допълнително финансиране от 1,8 млрд. долара.
Най-големите сделки на капиталовия пазар от
началото на 2021 г.
Компания

Сума
(млрд.
долара)

Тип финансиране

BYD

3.9

увеличение на капитала

Bank
of
Shanghai

3.1

облигации

Playtika

2.2

първично предлагане на
акции

Zoom

1.8

увеличение на капитала

Delivery
Hero

1.5

увеличение на капитала

Affirm

1.4

първично предлагане на
акции

NIO

1.3

облигации

Wuxi
Biologics

1.3

увеличение на капитала

Източник: Refinitiv
„Единственото, което има значение за капиталовите пазари в момента, е пазарната политика на централните банки. Тъй
като няма сигнали за затягане на финансирането, пазарите работят все едно коронавирусът не съществува“, коментира
Джон Макклейн, портфолио мениджър от компанията за управляване на активи Diamond Hill Capital Management.
„Парите, които централните банки печатат, трябва да идат някъде“, коментира Джеф Томас, ръководител на отдел в
американската борса Nasdaq. „След като през 2020 г. пазарните капитализации на редица компании се изстреляха в
небето, много други дружества проявиха интерес да се качат на влака и също да станат публични компании“, добави той.
√ Зелената енергия в Европа за първи път задмина произведената от изкопаеми горива
Електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници, в Европа за първи път е била повече от тази,
генерирана от изкопаеми горива в рамките на цяла една година. Това показва детайлен анализ на енергетиката на Стария
континент за 2020 г.
Докладът е изготвен от Ember, независим тинк-танк, основан през 2008 г., който събира и обработва информация относно
глобалния преход при производството на електроенергия. В документа, който се изготвя за пета поредна година, се вземат
данни за всички страни от ЕС. Основният ефект идва от спада на икономическата активност по време на мерките срещу
COVID-19.
Източници на електроенергия в ЕС
Изкопаеми
горива

Възобновяеми
източници

2015

42%

30%

2016

43%

30%

20

2017

44%

30%

2018

42%

32%

2019

40%

34%

2020

37%

38%

Източник: Ember
Анализът показва, че ВЕИ са генерирали 38% от електричеството в ЕС, докато изгарянето на изкопаеми горива като въглища
и природен газ е произвело 37%. Въпреки това скоростта, с която се увеличава делът на зелената енергия, е все още бавна,
за да се изпълнят целите за намаляване на парниковите газове с 55% до 2050 г.
Специално за България документът показва, че производството на енергия от вятърни и соларни централи у нас се
увеличило от 2% от цялата електроенергия през 2010 г., на 6% през 2015 г., до 8% през 2020 г. Също така произведената от
въглищни ТЕЦ у нас електроенергия е възлизала на 14 тераватчаса през 2020 г., с 22% по-малко в сравнение с 2019 г. Но
изгарянето на въглища все още е основно за българската енергетика и представлява 33% (при ниво от 40% през 2019 г.) от
общия обем. Единствено Полша (70%) и Чехия (40%) имат по-голям дял на въглищните ТЕЦ-ове в енергетиката си.
Най-голям дял на въглищните ТЕЦ в
Европа през 2020 г.
Дял
на
въглищните
ТЕЦ

Дял на
соларни
и
вятърни
ВЕИ

Полша

70%

11%

Чехия

40%

4%

България

33%

8%

Германия

24%

33%

Гърция

15%

27%

Дания

15%

61%

Унгария

11%

7%

Нидерландия

7%

19%

източник: Ember
Заедно с газовите централи изкопаемите горива отговарят за 40% от електричеството у нас, АЕЦ произвежда 41%, а
останалите 19% - във всички видове централи на възобновяеми енергийни източници.
Производството на електроенергия от вятърни централи се е увеличило с 9%, а от соларни – с 15%. От 2015 г. това са
основните двигатели на зелената електроенергия, като няма растеж в производството от биоенергия и ВЕЦ. Но вятърната
и слънчевата електроенергия трябва да се утрои, за да се изпълнят европейските цели за 2030 г. – от 38 тераватчаса среден
растеж на година в периода 2010-2020 г. до 100 тераватчаса за 2020 г. – 2030 г. Специално през 2020 г. увеличението
възлиза на 51 тераватчаса.
Така вятърната енергия е генерирала 14% от електричеството в Европа, ВЕЦ – 13%, биоенергията – 6%, соларните централи
– 5%.
В същото време производството на електроенергия от въглища се е понижило с 20% през 2020 г. и е вече два пъти помалко в сравнение с 2015 г. Генерирането на ток от природен газ се е понижило с 4% през 2020 г., а ядрената енергетика –
с 10%. Това е и най-големият спад на произведената в АЕЦ електроенергия.
Като цяло енергията в Европа е била с 29% по-чиста през 2020 г. в сравнение с 2015 г., като въглеродните емисии средно
на един прозиведен киловатчас са се понижили от 317 грама СО2 на 226 грама.
Източници на електроенергия в ЕС
Изкопаеми
горива

Ядрена
електроенергия

ВЕИ
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Швеция

2%

30%

68%

Франция

9%

67%

23%

Финландия

16%

34%

50%

Словакия

19%

54%

26%

Австрия

21%

79%

Дания

22%

78%

Испания

34%

22%

43%

Белгия

35%

39%

26%

Румъния

36%

20%

44%

Средно за ЕС

37%

25%

38%

Унгария

38%

48%

15%

България

40%

41%

19%

Португалия

41%

Германия

44%

11%

45%

Чехия

51%

37%

12%

Италия

57%

43%

Ирландия

59%

41%

Гърция

64%

36%

Нидерландия

72%

Полша

83%

Източник:
Ember

*Заб.: изкопаеми горива включват
въглища и природен газ, ВЕИ - водни,
вятърни, соларни и биогорива

59%

3%

25%
17%

√ Байдън и Путин са се договорили за удължаване на договора Нов СТАРТ
Русия и Съединените щати размениха вчера дипломатически ноти в израз на желанието си да удължат срока на договора
Нов Старт, предаде Асошиейтед прес, като се позова на Кремъл.
Информацията бе разгласена след вчерашния телефонен разговор на руския президент Владимир Путин с новия президент
на САЩ Джо Байдън. Това бе първата им беседа след встъпването в длъжност на Байдън като държавен глава на
Съединените щати, отбелязва Франс прес.
"Двамата президенти изразиха задоволството си от разменените днес дипломатически ноти във връзка с удължаването на
срока на договора Нов СТАРТ. През идните дни страните по договора ще изпълнят всички необходими процедури за
гарантиране на бъдещото функциониране на този юридически механизъм от международно значение", заяви Москва.
Според Белия дом по време на разговора си Байдън и Путин "изразиха желанието на страните си за удължаване на срока
на Нов СТАРТ с пет години и постигнаха съгласие техни екипи незабавно да предприемат действия", за да може
удължаването да стане факт до 5 февруари.
Кремъл съобщи, че между двете страни е постигнато принципно споразумение за удължаването на срока на Нов СТАРТ и
че президентът Путин е внесъл в Държавната дума (долната камара на руския парламент) законопроект за удължаване с
пет години на срока на договора, информира БТА.
Председателят на комисията по международните отношения на Думата Леонид Слуцки заяви, че ратифицирането на
споразумението за удължаване на срока на Нов СТАРТ би могло да бъде разгледано на пленарно заседание на долната
камара на руския парламент още утре.
"Постигнахме съгласие с Русия за предприемането на бързи действия за сключването до 5 февруари на споразумение за
удължаване на срока на Нов СТАРТ", уточни пред Франс прес Държавният департамент на САЩ.
Договорът Нов СТАРТ, подписан между САЩ и Русия, забранява на двете страни да разполагат по повече от 1500
стратегически ядрени бойни глави. В текста му е предвидена "възможността за неговото удължаване за срок до пет години,
ако Русия и Съединените щати вземат такова решение (...). През януари 2021 г. бе постигнато принципно споразумение за
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удължаването с пет години" на срока на договора", съобщи Държавната дума в изявление, публикувано на официалния й
уебсайт.
Правителството на бившия американски президент Доналд Тръмп отказа да подпише условно удължаване на срока на Нов
СТАРТ с една година с аргумента, че е необходимо ново споразумение, което да включва и Китай.
Двамата лидери също така са обсъдили и за Навални, който миналата седмица беше вкаран в затвора, след като се върна
в Москва. Случаят породи напрежение между Русия и САЩ.
Байдън е изразил безпокойство и от масираната кибератака "Соларни ветрове", за която е обвинявана Москва, както и от
съобщенията, че руснаците са предлагали награди на талибаните за убийства на американски войници в Афганистан.
Същевременно американският президент е опитал да да поправи обтегнатия съюз между САЩ и Европа също в телефонен
разговор, този път с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг. В него държавният глава на САЩ е уверил
събеседника си, че Вашингтон ще спазва пакта за колективна отбрана на алианса.
"Президентът Байдън потвърди ангажимента на САЩ към колективната отбрана по силата на Член 5 от
Северноатлантическия договор и изтъкна ангажимента си към укрепването на трансатлантическата сигурност", заяви
Белият дом.
Телефонният разговор на Байдън със Столтенберг се състоя ден след като той разговаря с германския канцлер Ангела
Меркел.
"Президентът благодари на генералния секретар (на НАТО) за непоколебимото му ръководене на алианса и изрази
намерението си да се консултира и да работи със съюзниците по целия спектър от общи безпокойства за сигурността,
включително Афганистан, Ирак и Русия", заяви Белият дом.
√ Еврото се задържа над прага от 1,21 долара
Курсът на еврото се задържа над прага от 1,21 долара, информираха германски финансови издания.
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2163 долара.
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2143 долара.
√ Петролът поскъпна след изненадващ ръст на запасите на САЩ
Цените на петрола се повишиха в сряда, след като данните на Американският петролен институт показаха неочакван спад
на запасите на САЩ, предаде Ройтерс.
Към 8:45 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,38 долара, или 0,68%, до 56,29 долара за барел, докато
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,38 долара, или 0,72%, до 52,99 долара за барел.
Американският петролен институт съобщи, че запасите на суров петрол в САЩ са намалели с 5,3 млн. барела през
седмицата до 22 януари. Анализаторите, анкетирани от Ройтерс очакваха ръст с 430 хил. барела.
Данните обаче показват, че запасите от бензин са се увеличили с 3,1 милиона барела, което е много повече от очакваното.
Запасите от дестилати, които включват дизел и горивото за отопление, са нараснали с 1,4 млн. барела в сравнение с
очакванията за спад с 361 хил. барела.
След като достигнах многогодишни върхове в началото на годината, изглежда че ралито на петрола изгуби пара през
последните седмици, отбелязват анализатори.
„Пазарните участници са в режим „изчакай и виж“. Те искат да разберат как ще се развият блокадите срещу
разпространението на коронавируса през идните седмици и месеци, както и колко успешни ще бъдат страните в
разпространението на ваксини“, коментира икономист от ING.
√ Европейските борсови индекси се оцветиха в зелено
Печалбите във финансовия и химическия сектор подкрепиха водещите фондови борси в Европа, които вчера отново се
оцветиха в зелено след две поредни сесии на спад, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 напредна с 2,47 пункта, или 0,61%, до 407,6 пункта. Немският показател DAX се
повиши със 171,31 пункта, или 1,26%, до 13 815,26 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 отчете ръст от
26,06 пункта, или 0,39%, до 6 664,91 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 46,12 пункта, или 0,84%, до 5 518,48
пунта.
Химическият сектор бе най-големият печеливш в ранната търговия, след като листнатите в Лодон акции на Linde
поскъпнаха с 3% на фона на новината, че компанията ще увеличи дивидента си за тримесечието и ще започне програма за
обратно изкупуване на акции на стойност 5 млрд. долара.
Акциите на UBS поскъпнаха с 1,59%, след като швейцарската банка отчете нетна печалба от 1,71 млрд. долара за четвъртото
тримесечие на миналата година, което представлява скок от 137% спрямо предходната година. Европейският финансов
индекс SXPP напредна с 0,63%.
Вчера STOXX 600 достигна двуседмично дъно на фона на опасенията за състоянието на европейската икономика през
януари, след като редица страни затегнаха ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса.
„Данните показват, че икономическата активност в Европа се свива и се представя по-зле от други региони по света. Засега
инвеститорите са склонни да игнорират тези трудности на база на очакванията, че втората половина на годината ще бъде
по-добра“, коментира Дейвид Милур от Quilter Cheviot.
Италианският бенчмарк FTSE MIB се повиши с 0,91% до 21 933,11 на фона на очакването, че премиерът Джузепе Конте ще
подаде оставка по-късно днес, а президентът Серджо Матарела ще му даде мандат за съставяне на ново правителство,
което да има по-широка подкрепа в парламента.
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„Според нас най-вероятният сценарии остава преназначаването на Конте като премиер на ново правителство, което има
подкрепата на мнозинството в парламента, включително и завръщане на партията на Ренци в управлението. Кризата може
да се окаже доста кратка.“, коментират анализатори от Equita Research.
Акциите на швейцарската фармацевтична компания Novartis поевтиняха с 2,55%, след като продажбите и печалбата на
фирмата за четвъртото тримесечие на отговориха на предварителните прогнози.
Книжата на британския производител на самолетни двигатели Rolls-Royce се сринаха с 4,82% до 10-седично дъно, след
като компанията понижи прогнозите си за тази година и предупреди за голям паричен отлив.
Пореден рекорд за Nasdaq
Американските борсови индекси регистрираха смесени резултати в понеделник, докато инвеститорите се подготвя за
натоварена седмица, в която най-големите технологични компании ще отчетат финансовите си резултати за последното
тримесечие.
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 36,98 пункта, или 0,12%, до 30 960 пункта, като по-рано бенчмаркът падна с
над 400 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 отчете ръст от 13,89 пункта, или 0,36%, до 3 855,36
пункта, изтривайки натрупаните по-рано загуби. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 92,93
пункта, или 0,69%, до нов исторически връх от 13 635,99 пункта.
Тази седмица се очакват финансовите отчети на 13 компании от на Dow и 111 на S&P 500, включително на Apple, Microsoft,
Netflix, Tesla, McDonald’s, Honeywell, Caterpillar и Boeing.
Акциите на Apple поскъпнаха с 2,77% до нов рекорден връх преди финансовия отчет на компанията в сряда, докато тези
на Tesla, която ще публикува своя отчет в рамките на същия ден, напреднаха с 4,03%.
„Уолстрийт залага на силни резултати от Apple в сряда, като очакванията са производителят на iPhone да надмине всички
прогнози на анализаторите“, коментира Дан Ийвс от Wedbush.
„Докато Уолстрийт прогнозира продажби от около 220 млн. смартфона на Apple през 2020 г., ние смятаме, че при
настоящата траектория компанията може да продаде 240 млн. бройки“, добави той.
Високо спекулативните акции като тези на GameStop обезпокоиха някои инвеститори. В един момент акциите на продавача
на видеоигри поскъпнаха с над 140% до 150 долара за акция, след като инвеститори на дребно, активни в различни
форуми, предприеха акция за изтласкване на продавачите на късо. За кратко акциите на компанията паднаха в негативната
територия, преди да завършат сесията с ръст от 18,12%.
Като цяло сезонът на отчетите започна силно, като от компаниите от S&P 500, който вече са представили финансовите си
резултати за тримесечието, 73% са надминали прогнозите както за продажби, така и за печалба на акция, сочат данни на
Bank of America.
Тези резултати на Уолстрийт идват след печеливши седмица на фона на силното представяне на технологичния сектор.
Миналата седмица Dow и S&P 500 напреднаха съответно с 0,6% и 1,9%. Nasdaq се повиши с 4,19%. Това са най-добрите
седмични резултати от месец март насам.
Загуби в Азия
Азиатските борсови индекси записаха понижения във вторник.
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 276,11 пункта, или 0,96%, до 28 546,18 пункта.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 54,81 пункта, или 1,51%, до 3 569,43 пункта, докато
по-малкият измерител Shenzhen Composite изтри 48,69 пункта от стойността си, или 1,98%, завършвайки сесията при ниво
от 2 414,16 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng се понижи със 767,75 пункта, или 2,55%, до 29 391,26 пункта.
Южнокорейският показател Kospi записа спад от 68,68 пункта, или 2,14%, до 3 140,31 пункта.
Пазарът в Австралия остана затворен днес.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете
ръст от 2,80 пункта, или 0,56%, до 506,17 пункта. BGBX40 се повиши с 0,21 пункта, или 0,19%, до 111,53 пункта. BGTR30
напредна с 0,49 пункта, или 0,09%, до 538,75 пункта. BGREIT записа ръст от 0,30 пункта, или 0,21%, до 144,36 пункта.
Cross.bg
√ Започва втората фаза на ваксинирането срещу COVID-19 у нас
В страната са имунизирани общо 29 122 души
Започва втора фаза на имунизирането в България. От днес ваксините срещу коронавирус ще се поставят и в домове за
възрастни хора. Имунизациите стартират както за старите хора, така и за и персонала в социалните домове. Те ще бъдат
извършени от мобилни екипи на регионалните здравни инспекции.
В София ваксинацията срещу COVID-19 ще започне в две социални институции за възрастни хора - Дом „Надежда" и този в
„Зона Б-5". Това съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова.
Общо 30 души в тях са пожелали да се имунизират срещу коронавируса. В този брой са включени потребителите и
персонала.
Кметът посочи, че е създадена организация със Столичното РЗИ. „Екипите се състоят от лекар и медицинска сестра от
общинските болници и ДКЦ-та. Цялата логистика се организира от общинската Дирекция „Аварийна помощ и превенция".
Осигурена е линейка на място. Разчитаме на лекарите и специалистите, за да можем да помогнем на тези уязвими групи
да са по-спокойни", уточни градоначалникът.
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Фандъкова съобщи, че общо около 30% от потребителите на общинските домове са пожелали да се ваксинират.
„Столичната община се грижи за осем домове за възрастни. Разбира се, ние сме поканили частни, ако имат желание, да се
включат в тази организация", допълни столичният кмет. Тя посочи, че РЗИ е осигурило ваксини за всички желаещи от
домовете за възрастни.
Ваксинирани в страната срещу COVID-19 са вече 29 122 души.
√ България без напредък в борбата с корупцията
България е сред страните, за които Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) остава дълбоко загрижена
относно структурните проблеми, нерешени за период от над 5 години. Заедно с Русия, Турция, Украйна, Румъния, Унгария,
Италия, Гърция, Република Молдова и Азербайджан, страната ни има имат най-много неизпълнени решения на Съда и все
още е изправена пред сериозни структурни или други проблеми, някои от които не са разрешени повече от десет години.
Както съобщава ПАСЕ на официалния си сайт, това може да се дължи на дълбоко вкоренени проблеми като постоянни
предразсъдъци срещу определени групи в обществото, неадекватно управление на национално ниво, липса на
необходимите ресурси или политическа воля или дори открито несъгласие с решението на Съда. ПАСЕ отчита
декларираната воля на властите за реформа на Конституцията с цел ефективна борба с корупцията и гарантиране на
независимостта на съдебната власт и върховенството на закона, както и досегашното сътрудничество с Венецианска
комисия. Но отбелязва, че в заявените ангажименти няма съществен напредък - по-специално в основните нерешени
области като корупцията на високо ниво и свободата на медиите.
Последният доклад след мониторинга беше обсъден в Асамблеята през юни 2019 г. След разискването Асамблеята реши
да не прекратява диалога и прикани докладчиците да направят оценка през 2020 г. на напредъка, постигнат в пет
конкретни области на загриженост - корупция на високо ниво; прозрачност на медийната собственост; човешки права на
малцинствата; речта на омразата; и насилието над жени. Пандемичната криза е попречила на докладчиците да посетят
България (посещението, насрочено за началото на април, е било отменено) и е направила невъзможно изготвянето на
доклад.
На 11 декември 2020 г. Венецианската комисия отбеляза, че най-важният проект за конституционни изменения, касаещ
българската съдебна система, е направил няколко стъпки в правилната посока, но все още трябва да бъдат разгледани
някои въпроси, и изрази готовност да окаже помощ на Българските власти, ако процесът на конституционната реформа
напредне.
Що се отнася до корупцията на високо ниво, ситуацията продължава да е тревожна, отбелязва ПАСЕ. Тревожно е, че
непрекъснато липсват разследвания на корупция на високо ниво, които да дадат осезаеми резултати. Корупцията и липсата
на отчетност продължават да бъдат широко разпространени проблеми в съдебната система. В този контекст със съжаление
се отбелязва, че предишните препоръки на Венецианската комисия относно главния прокурор не са изпълнени.
България продължава да е с най-лошия статус на свобода на медиите в Европейския съюз (през 2019 г. „Репортери без
граници" класира България на 111 място от 180 държави). Като цяло ситуацията се е влошила през последните години и не
е отбелязано подобрение от приемането на Резолюция 2296 (2019). Концентрацията и липсата на прозрачност на
медийната собственост, липсата на мерки за гарантиране на независимостта на регулаторния орган по Съвета на
електронните медии, политическият и държавен натиск върху медиите, сплашването и използване на прокуратурата като
инструмент за натиск върху журналистите и редакторите, остават нерешени. Въпреки че има официални законови
разпоредби за разкриване на собствеността върху медиите и предотвратяване на неправомерен натиск, настоящите
законови изисквания не се прилагат ефективно на практика.
По отношение на правата на малцинствата, комисарят по правата на човека на Съвета на Европа отбелязва с тревога в
доклада си за България за 2020 г .: „Има разрастваща се нетърпимост, проявявана към малцинствени групи, засягаща
особено роми, мюсюлмани, мигранти и търсещи убежище".
Докладът се позовава на съобщения за вълни от враждебни действия срещу малцинствата, включително престъпления от
омраза, вълната от анти-ромски митинги в цяла България, докладвани случаи на публично подбуждане към антимюсюлманска и анти-ромска омраза и атаки срещу религиозни обекти и институции като синагогата и Главното
мюфтийство в София през януари и юли 2019 г. В същото време се отбелязва, че българските власти са демонстрирали
политическа воля и са положили усилия по отношение на интеграцията на ромите, разработвайки Национална стратегия
за интеграция на ромите (2012-2020) и нейния план за действие. Изпълнението на плана за действие обаче е
възпрепятствано от недостига на финансови ресурси.
По отношение на речта на омразата не са регистрирани случаи на дискриминационни забележки, направени от членовете
на правителствената коалиция от последния дебат в Асамблеята, но речта на омразата в социалните медии остава проблем
в страната.
Що се отнася до насилието над жени, въпросът за ратифицирането на Истанбулската конвенция (подписана през април
2016 г.) остава неадресиран в резултат на решението на Конституционния съд, който през юли 2018 г. обяви Истанбулската
конвенция за противоконституционна. Въпреки че набор от изменения на Наказателния кодекс и Наказателнопроцесуалния кодекс, приети през 2018 г., имаха за цел да защитят правата на жените, материалната подкрепа за жените,
подложени на насилие, далеч не е задоволителна и организациите на гражданското общество изразяват съжаление за
недостатъчния брой специализирани места за настаняване, съветници и налична помощ за жертвите на насилие.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
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Зимата се завърна с пълна сила. На живо: каква е обстановката в страната и има ли затворени пътища?;
Зрителски сигнал за поредно нерегламетирано сметище. Директно от Сандански: кой ще изчисти боклука в
квартал "Изгрев"?;
Получи ли бизнесът помощта от държавата за справяне с Ковид-кризата? Гост: министърът на икономиката
Лъчезар Борисов;
Защо ресторантьорите се разделиха след решението заведенията да отворят на 1 март?;
Извънредната епидемиологична обстановка остава до края на април. Необходимо ли е разхлабване на мерките коментар на председателя на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров;
БТВ, "Тази сутрин"
Защо отварят молове и фитнеси, но не и ресторанти? И идва ли трета вълна на коронавируса у нас? Гост ген.
Венцислав Мутафчийски;
На живо от София: Втора фаза на имунизацията срещу COVID-19 в домовете за възрастни;
Да има ли видеонаблюдение в изборните секции и какви гаранции за честни избори поискаха партиите? В
студиото Веселин Марешки;
Кой е отговорен за аварията в метрото и кога ще бъде отстранена?;
В рубриката „Чети етикета" - предпазват ли ни от коронавирус маските от плат и защо ги забраняват в Германия и
Австрия?;
Нова телевизия „Здравей, България"
Готова ли е властта да отстъпи пред исканията на ресторантьорите и при какви условия?;
Кога ще настигнем европейските държави по процент на имунизираните и възможно ли е у нас да има свободен
пазар на ваксини? Гост - министърът на здравеопазването професор д-р Костадин Ангелов;
След обилните снеговалежи - има ли затворени пътища и проходи? Актуална информация на живо;
Как изоставените на улицата автомобили, които заемат местата за паркиране, вече ще бъдат премахвани много
по-бързо и лесно?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. Монитор - 72 български продукта с еврозащита;
в. Телеграф - Детските градини свалят таксите;
в. Труд - Вкарват Истанбулската конвенция през закон;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Велико Търново пак е с най-висока заетост в България;
в. 24 часа - Ивайло Данаилов или Кирил Вълчев - днес избират шеф на БТА;
в. 24 часа - Напролет отварят още 4 паркинга в София с 860 места;
в. 24 часа - Студентите почват хибриден семестър;
в. 24 часа - Влаковете на БДЖ - на възраст от 30 години;
в. Монитор - Извънредната обстановка - до 30 април, ресторантите отварят на 1 март;
в. Монитор - Над 3000 сигнала за домашно насилие за година;
в. Телеграф - Спестихме 5 млрд. лева през 2020 г.;
в. Труд - Инвеститорите избраха София и Стара Загора;
в. Труд - Рибарите от Бургас: Политически амбиции пречат на узаконяването на Ченгене скеле;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Димитър Ганев, политолог, "Тренд": Правителството след изборите може да е и програмно;
в. Монитор - Дончо Барбалов, зам.-кмет по финансите: Новите коли в София с 22 500 по-малко през 2020 г.;
в. Телеграф - Момчил Панайотов, председател на Асоциацията по фрирайд: При лавина скиорът има 15 минути живот;
в. Труд - Доц. Александър Симидчиев, пулмолог, пред "Труд": Само с антителни тестове ще установим колко българи са
се срещнали с вируса;
Водещи анализи
в. 24 часа - ГЕРБ - 27,6, БСП - 24,9, Слави - 11,8%;
в. Монитор - По храната ще ни познаете;
в. Телеграф - Четири випуска могат да се върнат в клас;
в. Труд - Коват закони по терка на султан Сюлейман.
√ Предстоящи събития в страната на 27 януари
София
От 09.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
От 10.00 часа Министерски съвет ще проведе редовно заседание чрез видеоконферентна връзка.
От 08.20 часа ще започне поставянето на ваксини на желаещите потребители и персонала в домовете за възрастни
хора в София.
От 09.10 часа директорът на „Метрополитен" ЕАД Стоян Братоев ще предостави информация за работата на
екипите, ангажирани с отстраняване на техническия проблем в тунела при метростанция „Хаджи Димитър".
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От 12.00 часа пред Министерски съвет Сдружението на заведенията ще проведе национален протест заради
продължаващите ограничителни мерки за бранша.
От 14.00 часа в зала 232 на Народното събрание Комисията по икономическа политика и туризъм ще проведе
заседание.
От 14.00 часа в зала 456 на Народното събрание Комисията по енергетика ще проведе заседание.
От 14.30 часа в зала 356 на Народното събрание Комисията по правни въпроси ще проведе заседание.
От 14.30 часа в зала 1 на Народното събрание Комисията по труда, социалната и демографската политика ще
проведе заседание.
От 14.30 часа в зала „Изток" на Народното събрание Комисията по образованието и науката ще проведе заседание.
От 14.30 часа в зала 3 на Народното събрание Комисията по външна политика ще проведе заседание.
От 14.30 часа в зала 130 на Народното събрание Комисията по земеделието и храните ще проведе заседание.
От 15.30 часа в зала 456 на Народното събрание Комисията по политиките за българите в чужбина ще проведе
заседание.
От 15.30 часа в зала 134 на Народното събрание Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските
фондове ще проведе заседание.
От 13.00 часа в централата на ПП АБВ ще се проведе пресконференция.
От 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет ще се проведе заседание на Прокурорската
колегия на Висшия съдебен съвет.
От 17.00 часа в платформата „ZOOM" ще се проведе събитие, отбелязващо Международния ден в памет на
жертвите на Холокоста, под надслов: "Remembering, Perpetuating and Pursuing Justice".
От 10.00 часа в платформата „ZOOM" ще се проведе ІV Национален жилищен форум на тема „Преодоляване на
жилищната и енергийна бедност - предпоставка за постигане на глобалните цели за устойчиво развитие".
От 11.00 часа в Пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема: „Общобългарска кампания - настана
време за единението българско".
От 18.30 часа пред Съдебната палата ще се проведе протест.

***
Варна
От 11.00 часа Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите в България ще дарят Автоматизиран
апарат за извличане на кръвна плазма на УМБАЛ „Света Марина".
***
Враца
От 19.00 часа в Камерна зала на ДКТ ще се играе постановката „Извън контрол".
***
Добрич
От 10.00 часа във Фейсбук страницата на Младежки център ще се проведе #ЗаедноСЦвети „Значими дати".
От 11.00 часа пред паметник на ген. л-т А. Е. Цимерман ще се проведе Панихида и общоградско поклонение по
повод 143 години от освобождението на град Добрич от османско владичество.
От 14.00 във Фейсбук страницата на Младежки център ще се проведе #ЗаедноСБени „Българската носия".
***
Стара Загора
От 10.00 часа в залата на Административната сграда на МТСП - Стара Загора ще се проведе пресконференция, на
която трите агенции към Министъра на труда и социалната политика, ще представят резултатите от дейността си
за предходния месец.
***
Шумен
От 11.00 часа в зала 363 на Общината ще се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на
поземлени имоти в Шумен и село Панайот Волово.
От 14.00 часа в зала 363 на Общината ще се проведе извънредно заседание на ПК „ПООР" във връзка с адм. дело
469.
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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