Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Икономически живот
√ Без инвестиции не може да се обещава „ръст на доходите“
Интервю с председателя на АИКБ, Васил Велев, на Александра Ангелова, редактор в отдел „Бизнес”, dir.bg
Каква е вашата оценка за икономическите мерки взети от правителството?
Не можем да си изкривим душата и да кажем, че правителството не се опитва да помогне в някаква степен на бизнеса и
на предприемачите в продължаващата вече около десет месеца сложна и тежка ситуация. Ние неколкократно сме
посочвали неефективността на прословутото 55-то постановление на Министерския съвет в първоначалния му вид – така
наречената мярка „60/40“. Също така сме посочвали и много по-добрите резултати от 151-во постановление на
Министерския съвет.
Като всяко управление и това правителство има по-добри и по-лоши постижения, успехи и провали. В случая с 55-то
постановление, провалът можеше да бъде избегнат, но изпълнителната власт се беше „втвърдила“ и отказа да ни чуе. След
това, явно си дадоха сметка, че критиките ни са били добронамерени и при приемането на 151-во постановление беше
възприета друга философия. Добрите резултати не закъсняха.
Всички тези неща са вече с многомесечна давност. Междувременно се проведоха много консултации, специални
заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество, съгласуваха се позиции и мерки. Проблемите вече се
преместват повече към техническата страна на прилагането на мерките и към изпълнението на сроковете.
За нас главният извод е, че при „конструирането“ на подобни мерки, най-голямо внимание трябва да се отдели на начина
на прилагането им. Мерките трябва да са така конструирани, че да се прилагат автоматично, да не е необходима преценка
на длъжностно лице, иначе казано на чиновник. В базите данни на НАП и на НОИ има огромна и изчерпателна информация,
въз основа на която може автоматично да се преценява, дали отговаряш на изискването за прилагане на определена
мярка.
Процедурата трябва да може да се задейства с електронно заявление, да се преценява автоматично (за това не е нужен
изкуствен интелект, достатъчен е относително прост алгоритъм) и средствата да се отпускат по най-бърз начин по банков
път.
Колко от обявените средства по ваши наблюдения реално са стигнали до бизнеса? И колко все още чакат?
Смятате ли, че дребният бизнес и големите предприятия са дискриминирани спрямо средните по размер
компании?
Ако позволите, отговорът на този въпрос би могло да се даде в обратен ред. Дискриминирани в нашия случай са точно
средните предприятия. Обещанието за помощ за средните предприятия в България, дадено от управляващите, датира още
от времето на първия „локдаун“ от март – април 2020 година. Това е забавяне, продължителността на което вече
наближава година. Това беше заявено публично от страна на АИКБ и по време на оповестяването на приоритетите на
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) на 25 януари 2021 година.
Обещаните грантове са в диапазона между 30000 и 150000 лева. Те не са изплатени на предприятията, които са
кандидатствали съгласно процедурата и са били одобрени. А това са бизнеси, които съвсем реално са пострадали от
пандемията и които са отчели реален спад на продажбите си от 20 на сто и повече.
За съжаление, това закъснение вече няма как да бъде наваксано. Има наистина опасност, постоянното отлагане на тези
компенсации да доведе до това, държавата да няма кого да компенсира на края. Трябва да се има пред вид, че в много от
предприятията сривът е тежък и спадът на продажбите е над 50 процента.
Виждате, че тук не става дума за „капризи“ на бизнеса. Нормално, разумно и обосновано е да се очаква поне 25 процента
от средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост да се насочват към подкрепа на инвестициите в
икономиката. В момента този дял е 8 (осем) процента. Разликата е доста шокираща и политиката в тази област трябва да
бъде незабавно преосмислена.
Би трябвало обезателно да откроим два практически проблема, с които се сблъскваме тежко и болезнено. И двата са
свързани с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).
Единият проблем е в това, че вместо със средствата по ОПИК да се насърчават инвестициите, те се насочват в друга посока
– за подкрепа на ликвидността в условията на коронавирусна криза. Не казваме, че ликвидността не трябва да се подкрепя,
но в средносрочен план такова тотално пренасочване на средства в средносрочен план лишава на практика икономиката
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от подкрепа на конкурентоспособността с европейски средства. За подкрепа с български средства няма какво да говорим,
така че този подход в средносрочен план е недалновиден.
Подходът трябваше да е обратен – за подкрепа на ликвидността и за борба с коронавируса трябваше да се насочат
бюджетни средства и никой нямаше да възрази срещу това, нито пък би имало основание за такива възражения.
Средствата по ОПИК трябваше да се запазят за подкрепа на конкурентоспособността, но това не се възприе.
Вторият проблем е, че ни предстоят избори и естествената, рефлекторна реакция на всички политически играчи, в това
число и на намиращите се на власт е да се обръщат към възможно най-широката публика, към мнозинството на
избирателния корпус с възможно най-разбираеми и примамливи оферти. Казано просто – обещава се „ръст на доходите“,
повишаване на заплатите. Никой от обещаващите обаче не пояснява, че за да стане това, първо трябват инвестиции, трябва
развитие на индустриите и на селскостопанските производства. За това се премълчава „срамежливо“ и от управляващите
и от опозицията, а в крайна сметка, през последните години нищо не се прави за насърчаване и подкрепа на инвестициите.
Защо се бавят нотификациите от ЕК? И как се отразява едно подобно забавяне върху бизнеса ни?
Този въпрос не би трябвало да се отправя към нас. Не е в нашите компетентности да правим подобни проверки,
независимо че понякога имаме достъп до подобна информация, поради участието си в социалния диалог на ниво
Европейски съюз.
Не мислете, че в случая подхождаме „бюрократично“. Просто най-добре е всеки да върши това, което му е работата.
Въпросът трябва да бъде адресиран към правителството или директно към Брюксел.
Впрочем, бихме искали да отбележим, че с изключение на сагата около така наречените „американски централи“ (които
са особен случай), администрацията в Брюксел е много по-адекватна от българската и често се отнася с по-голяма
загриженост към българските проблеми от нашата собствена администрация.
Смятате ли, че мерките у нас са достатъчни за оцеляването на бизнеса?
Едва ли в световен мащаб могат да се измислят мерки, които да гарантират пълното оцеляване на бизнеса. В крайна сметка
и в нормални условия – без пандемии и други катаклизми, непрекъснато умират (ликвидират се или изпадат в
несъстоятелност) предприятия и компании се раждат нови. Освен това, сполетялото ни бедствие е твърде тежко и найвече – твърде непознато, за да очакваме, че може веднага да се генерират толкова адекватни мерки, че всичко да бъде
спасено.
Важното е да се прави всичко, което видимо е разумно и работещо в полза на предприятията, защото там са работните
места и там са доходите на хората. Вярно е, че у нас има огромна администрация, която не чувства толкова тежко на гърба
си последствията от пандемията и това сякаш понижава реакцията в публичното пространство. Но от друга страна, трябва
да сме наясно, че хората трябва да виждат добра воля и адекватни действия. Едва ли някой очаква правителството или
парламентът да измисли магическа формула, с която да се преодолеят отрицателните въздействия на пандемията.
Иначе, по-горе ясно казахме, че в момента има и по-добре работещи мерки и почти неработещи мерки. Колкото повече
управляващите чуват социалните партньори – и работодателите, и синдикатите (по много въпроси те имат забележително
единомислие), толкова е по-голям шансът мерките да стават по-адекватни и по-ефективни.
Какво бихте предложили да се промени по икономическите мерки, за да „паснат” на бизнеса?
Едва ли в едно интервю може изчерпателно да се отговори на въпроса, но е добре да се подчертае, че едни от най-исканите
от бизнеса мерки са свързани с проблеми, които не са свързани пряко с пандемията и не са „детонирани“ от нея.
На първо място, бизнесът иска изготвяне и подписване на Национално споразумение за осигуряване на ликвидност на
пазара на електроенергия през сегмент „ден напред“. Това споразумение трябва да ангажира, да обвърже
производителите от групата на Български енергиен холдинг АД (БЕХ); организираният борсов пазар на електроенергия
(Българска независима енергийна борса ЕАД – БНЕБ АД); потребителите, които трябва да бъдат представени от национално
представителните организации и на работодателите и на работниците и служителите; ресорните министерства –
министерство на енергетиката, Министерство на икономиката и министерство на финансите.
Крайно необходимо е да се уредят взаимоотношенията по дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия
между НЕК АД и „Ей и Ес – 3С Марица Изток 1“ ЕООД и НЕК АД и „контур Глобал Марица Изток 3“ в съответствие с правилата,
които са валидни по отношение на държавните помощи в Европейския съюз.
Отделен въпрос е, че трябва да се изготви Национална порграма за преобразуване на комплекса Марица Изток.
Какви са очакванията ви от Националния план за възстановяване и развитие? Смятате ли, че той би могъл
да помогне на бизнеса у нас и как според вас това може да се случи? Вашите критики по плана бяха ли „чути”
от правителството?
АИКБ има подробно становище по въпроса за Плана за възстановяване и развитие. Той е публикуван изцяло и е публично
достъпен, но с още по-голямо удоволствие бих насочил читателите към Становището по въпроса на Икономическия и
социален съвет на Република България, в подготовката на което АИКБ също взе повече от дейно участие.
Несъмнено, АИКБ изцяло споделя целта на плана. АИКБ приветства и проведената обществена дискусия относно Плана.
Прави добро впечатление прагматичното структуриране на проекта, като бихме откроили три много важни момента:
Обособяването на четири ясно разграничени стълба, с пропорционални ресурси за изпълнението на всеки от тях.
Несъмнено, инвестиционните ресурси, предвидени в Плана, дават безпрецедентна възможност за подобряване на
социално-икономическата среда в страната. За да не се пропусне тази възможност и като се има пред вид дългосрочния
характер на изпълнението на Плана, АИКБ смята, че трябва да се обърне много сериозно внимание на проблема с
управлението на инвестициите. Мнението на АИКБ е, че наблюдението трябва де се извършва или в рамките на Комитета
за наблюдение на Споразумението за партньорство или да се създаде нарочен Комитет за наблюдение на изпълнението
на Плана.
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Ако това стане, ще бъдем свидетели на участие на социалните партньори при прозрачно взимане на решения по
детайлизирането на процедурите за изпълнение и мониторинг на интервенциите в различните области на провеждана
политика.
Според АИКБ, в Плана трябва да има специален раздел, който да се занимава с демографския проблем.
Тук стигаме до проблема за дигиталната трансформация и бих цитирал дословно Становището на Икономическия и
социален съвет (ИСС):
„В настоящия си вид, Планът за възстановяване и устойчивост дава аналогов отговор на дигитални по своята същност
трансформации, тъй като основната част от инвестициите са насочени към изграждане или подобрения на сграден фонд,
инфраструктура и т.н., вместо към иновации, технологична модернизация, цифровизация и роботизация и подобряване
на енергийната ефективност на индустрията и изграждането на системи от интелигентни мрежи и връзки.
За подкрепа на инвестиции от такъв характер, ИСС настоява в Плана за възстановяване и устойчивост да се заделят ресурси
от поне 1,3 милиарда лева. Тези средства следва да се осигурят посредством трансформиране на аналогични ресурси за
енергийна ефективност на сгради и улично осветление от грантове в дългосрочни нисколихвени кредити.
АИКБ предлага да се постави ударението върху директните плащания, а за предвидените индиректни плащания да не се
създават нови фондове. За тях да се използва капацитета на вече съществуващите фондове, органи за управление и
структури.
Може да се обобщи, че проектът не е лош, той не бива да се отхвърля в никакъв случай, но трябва да се доработи. Това не
е куртоазна формулировка, а съвсем добронамерено предложение за партньорство при доработката.
√ Moody's ни постави на предпоследно място по подкрепа за икономиката
Според доклад на рейтинговата агенция Moody’s, цитиран от „Дневник“, фискалната подкрепа за икономиката от
българското правителство през 2020 г. е била не повече от 4% от БВП на страната през предходната 2019 г.
Още толкова са кредитните гаранции от държавата за облекчаване удара от пандемията и излизане от икономическата
криза.
Според агенцията това се равнява на около 4 млрд. лв. под формата на пряка помощ, данъчни облекчения и отложени
събирания. Кредитните гаранции са за същата сума.
Анализът показва, че най-много подкрепа е заявило правителството на Чехия – общо 20% от БВП, но пряка фискална помощ
е отпуснала Унгария – 7% от БВП.
Най-слаби са показателите на Румъния, след което сме ние. Пред нас са Хърватия, Словения, Словакия, Полша, Унгария и
Чехия.
Председателят на АИКБ Васил Велев съобщи, че близо година се бавят обещаните компенсации за средните
предприятия. Бизнес анкета на БСК пък сочи, че едва 2 процента от предприятията са оптимисти за развитието на
икономиката ни, а близо 60 на сто се отказват за момента от инвестиции в дейността си.
Може би в отговор на тези коментари и цифри премиерът Борисов свика работно съвещание, на което е отчетено, че
подкрепата, която правителството е осигурило 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 социалното министерство, възлизащи на около 1 млрд. лв., са запазени 300 000
работни места и е предотвратен рискът от двойно нарастване на безработицата в страната.
Репликата на Васил Велев обаче е, че се дават пари за работни места, които в един момент може да изчезнат, тъй като
поддържащите ги бизнеси ще фалират.
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, докладвано е още на премиера.
Вицепремиерът Томислав Дончев е изтъкнал, 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“, заявява Дончев.
Свободен народ
√ Васил Велев: Без инвестиции не може да се обещава „ръст на доходите“
Интервю с председателя на АИКБ, Васил Велев, на Александра Ангелова, редактор в отдел „Бизнес”, dir.bg
Каква е вашата оценка за икономическите мерки взети от правителството?
Не можем да си изкривим душата и да кажем, че правителството не се опитва да помогне в някаква степен на бизнеса и
на предприемачите в продължаващата вече около десет месеца сложна и тежка ситуация. Ние неколкократно сме
посочвали неефективността на прословутото 55-то постановление на Министерския съвет в първоначалния му вид – така
наречената мярка „60/40“. Също така сме посочвали и много по-добрите резултати от 151-во постановление на
Министерския съвет.
Като всяко управление и това правителство има по-добри и по-лоши постижения, успехи и провали. В случая с 55-то
постановление, провалът можеше да бъде избегнат, но изпълнителната власт се беше „втвърдила“ и отказа да ни чуе. След
това, явно си дадоха сметка, че критиките ни са били добронамерени и при приемането на 151-во постановление беше
възприета друга философия. Добрите резултати не закъсняха.
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Всички тези неща са вече с многомесечна давност. Междувременно се проведоха много консултации, специални
заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество, съгласуваха се позиции и мерки. Проблемите вече се
преместват повече към техническата страна на прилагането на мерките и към изпълнението на сроковете.
За нас главният извод е, че при „конструирането“ на подобни мерки, най-голямо внимание трябва да се отдели на начина
на прилагането им. Мерките трябва да са така конструирани, че да се прилагат автоматично, да не е необходима преценка
на длъжностно лице, иначе казано на чиновник. В базите данни на НАП и на НОИ има огромна и изчерпателна информация,
въз основа на която може автоматично да се преценява, дали отговаряш на изискването за прилагане на определена
мярка.
Процедурата трябва да може да се задейства с електронно заявление, да се преценява автоматично (за това не е нужен
изкуствен интелект, достатъчен е относително прост алгоритъм) и средствата да се отпускат по най-бърз начин по банков
път.
Колко от обявените средства по ваши наблюдения реално са стигнали до бизнеса? И колко все още чакат?
Смятате ли, че дребният бизнес и големите предприятия са дискриминирани спрямо средните по размер
компании?
Ако позволите, отговорът на този въпрос би могло да се даде в обратен ред. Дискриминирани в нашия случай са точно
средните предприятия. Обещанието за помощ за средните предприятия в България, дадено от управляващите, датира още
от времето на първия „локдаун“ от март – април 2020 година. Това е забавяне, продължителността на което вече
наближава година. Това беше заявено публично от страна на АИКБ и по време на оповестяването на приоритетите на
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) на 25 януари 2021 година.
Обещаните грантове са в диапазона между 30000 и 150000 лева. Те не са изплатени на предприятията, които са
кандидатствали съгласно процедурата и са били одобрени. А това са бизнеси, които съвсем реално са пострадали от
пандемията и които са отчели реален спад на продажбите си от 20 на сто и повече.
За съжаление, това закъснение вече няма как да бъде наваксано. Има наистина опасност, постоянното отлагане на тези
компенсации да доведе до това, държавата да няма кого да компенсира на края. Трябва да се има пред вид, че в много от
предприятията сривът е тежък и спадът на продажбите е над 50 процента.
Виждате, че тук не става дума за „капризи“ на бизнеса. Нормално, разумно и обосновано е да се очаква поне 25 процента
от средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост да се насочват към подкрепа на инвестициите в
икономиката. В момента този дял е 8 (осем) процента. Разликата е доста шокираща и политиката в тази област трябва да
бъде незабавно преосмислена.
Би трябвало обезателно да откроим два практически проблема, с които се сблъскваме тежко и болезнено. И двата са
свързани с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).
Единият проблем е в това, че вместо със средствата по ОПИК да се насърчават инвестициите, те се насочват в друга посока
– за подкрепа на ликвидността в условията на коронавирусна криза. Не казваме, че ликвидността не трябва да се подкрепя,
но в средносрочен план такова тотално пренасочване на средства в средносрочен план лишава на практика икономиката
от подкрепа на конкурентоспособността с европейски средства. За подкрепа с български средства няма какво да говорим,
така че този подход в средносрочен план е недалновиден.
Подходът трябваше да е обратен – за подкрепа на ликвидността и за борба с коронавируса трябваше да се насочат
бюджетни средства и никой нямаше да възрази срещу това, нито пък би имало основание за такива възражения.
Средствата по ОПИК трябваше да се запазят за подкрепа на конкурентоспособността, но това не се възприе.
Вторият проблем е, че ни предстоят избори и естествената, рефлекторна реакция на всички политически играчи, в това
число и на намиращите се на власт е да се обръщат към възможно най-широката публика, към мнозинството на
избирателния корпус с възможно най-разбираеми и примамливи оферти. Казано просто – обещава се „ръст на доходите“,
повишаване на заплатите. Никой от обещаващите обаче не пояснява, че за да стане това, първо трябват инвестиции, трябва
развитие на индустриите и на селскостопанските производства. За това се премълчава „срамежливо“ и от управляващите
и от опозицията, а в крайна сметка, през последните години нищо не се прави за насърчаване и подкрепа на инвестициите.
Защо се бавят нотификациите от ЕК? И как се отразява едно подобно забавяне върху бизнеса ни?
Този въпрос не би трябвало да се отправя към нас. Не е в нашите компетентности да правим подобни проверки,
независимо че понякога имаме достъп до подобна информация, поради участието си в социалния диалог на ниво
Европейски съюз.
Не мислете, че в случая подхождаме „бюрократично“. Просто най-добре е всеки да върши това, което му е работата.
Въпросът трябва да бъде адресиран към правителството или директно към Брюксел.
Впрочем, бихме искали да отбележим, че с изключение на сагата около така наречените „американски централи“ (които
са особен случай), администрацията в Брюксел е много по-адекватна от българската и често се отнася с по-голяма
загриженост към българските проблеми от нашата собствена администрация.
Смятате ли, че мерките у нас са достатъчни за оцеляването на бизнеса?
Едва ли в световен мащаб могат да се измислят мерки, които да гарантират пълното оцеляване на бизнеса. В крайна сметка
и в нормални условия – без пандемии и други катаклизми, непрекъснато умират (ликвидират се или изпадат в
несъстоятелност) предприятия и компании се раждат нови. Освен това, сполетялото ни бедствие е твърде тежко и найвече – твърде непознато, за да очакваме, че може веднага да се генерират толкова адекватни мерки, че всичко да бъде
спасено.
Важното е да се прави всичко, което видимо е разумно и работещо в полза на предприятията, защото там са работните
места и там са доходите на хората. Вярно е, че у нас има огромна администрация, която не чувства толкова тежко на гърба
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си последствията от пандемията и това сякаш понижава реакцията в публичното пространство. Но от друга страна, трябва
да сме наясно, че хората трябва да виждат добра воля и адекватни действия. Едва ли някой очаква правителството или
парламентът да измисли магическа формула, с която да се преодолеят отрицателните въздействия на пандемията.
Иначе, по-горе ясно казахме, че в момента има и по-добре работещи мерки и почти неработещи мерки. Колкото повече
управляващите чуват социалните партньори – и работодателите, и синдикатите (по много въпроси те имат забележително
единомислие), толкова е по-голям шансът мерките да стават по-адекватни и по-ефективни.
Какво бихте предложили да се промени по икономическите мерки, за да „паснат” на бизнеса?
Едва ли в едно интервю може изчерпателно да се отговори на въпроса, но е добре да се подчертае, че едни от най-исканите
от бизнеса мерки са свързани с проблеми, които не са свързани пряко с пандемията и не са „детонирани“ от нея.
На първо място, бизнесът иска изготвяне и подписване на Национално споразумение за осигуряване на ликвидност на
пазара на електроенергия през сегмент „ден напред“. Това споразумение трябва да ангажира, да обвърже
производителите от групата на Български енергиен холдинг АД (БЕХ); организираният борсов пазар на електроенергия
(Българска независима енергийна борса ЕАД – БНЕБ АД); потребителите, които трябва да бъдат представени от национално
представителните организации и на работодателите и на работниците и служителите; ресорните министерства –
министерство на енергетиката, Министерство на икономиката и министерство на финансите.
Крайно необходимо е да се уредят взаимоотношенията по дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия
между НЕК АД и „Ей и Ес – 3С Марица Изток 1“ ЕООД и НЕК АД и „контур Глобал Марица Изток 3“ в съответствие с правилата,
които са валидни по отношение на държавните помощи в Европейския съюз.
Отделен въпрос е, че трябва да се изготви Национална порграма за преобразуване на комплекса Марица Изток.
Какви са очакванията ви от Националния план за възстановяване и развитие? Смятате ли, че той би могъл
да помогне на бизнеса у нас и как според вас това може да се случи? Вашите критики по плана бяха ли „чути”
от правителството?
АИКБ има подробно становище по въпроса за Плана за възстановяване и развитие. Той е публикуван изцяло и е публично
достъпен, но с още по-голямо удоволствие бих насочил читателите към Становището по въпроса на Икономическия и
социален съвет на Република България, в подготовката на което АИКБ също взе повече от дейно участие.
Несъмнено, АИКБ изцяло споделя целта на плана. АИКБ приветства и проведената обществена дискусия относно Плана.
Прави добро впечатление прагматичното структуриране на проекта, като бихме откроили три много важни момента:
Обособяването на четири ясно разграничени стълба, с пропорционални ресурси за изпълнението на всеки от тях.
Несъмнено, инвестиционните ресурси, предвидени в Плана, дават безпрецедентна възможност за подобряване на
социално-икономическата среда в страната. За да не се пропусне тази възможност и като се има пред вид дългосрочния
характер на изпълнението на Плана, АИКБ смята, че трябва да се обърне много сериозно внимание на проблема с
управлението на инвестициите. Мнението на АИКБ е, че наблюдението трябва де се извършва или в рамките на Комитета
за наблюдение на Споразумението за партньорство или да се създаде нарочен Комитет за наблюдение на изпълнението
на Плана.
Ако това стане, ще бъдем свидетели на участие на социалните партньори при прозрачно взимане на решения по
детайлизирането на процедурите за изпълнение и мониторинг на интервенциите в различните области на провеждана
политика.
Според АИКБ, в Плана трябва да има специален раздел, който да се занимава с демографския проблем.
Тук стигаме до проблема за дигиталната трансформация и бих цитирал дословно Становището на Икономическия и
социален съвет (ИСС):
„В настоящия си вид, Планът за възстановяване и устойчивост дава аналогов отговор на дигитални по своята същност
трансформации, тъй като основната част от инвестициите са насочени към изграждане или подобрения на сграден фонд,
инфраструктура и т.н., вместо към иновации, технологична модернизация, цифровизация и роботизация и подобряване
на енергийната ефективност на индустрията и изграждането на системи от интелигентни мрежи и връзки.
За подкрепа на инвестиции от такъв характер, ИСС настоява в Плана за възстановяване и устойчивост да се заделят ресурси
от поне 1,3 милиарда лева. Тези средства следва да се осигурят посредством трансформиране на аналогични ресурси за
енергийна ефективност на сгради и улично осветление от грантове в дългосрочни нисколихвени кредити.
АИКБ предлага да се постави ударението върху директните плащания, а за предвидените индиректни плащания да не се
създават нови фондове. За тях да се използва капацитета на вече съществуващите фондове, органи за управление и
структури.
Може да се обобщи, че проектът не е лош, той не бива да се отхвърля в никакъв случай, но трябва да се доработи. Това не
е куртоазна формулировка, а съвсем добронамерено предложение за партньорство при доработката.
BlackSea Caspia
√ Васил Велев: Без инвестиции не може да се обещава „ръст на доходите“
Интервю с председателя на АИКБ, Васил Велев, на Александра Ангелова, редактор в отдел „Бизнес”, dir.bg
Каква е вашата оценка за икономическите мерки взети от правителството?
Не можем да си изкривим душата и да кажем, че правителството не се опитва да помогне в някаква степен на бизнеса и
на предприемачите в продължаващата вече около десет месеца сложна и тежка ситуация. Ние неколкократно сме
посочвали неефективността на прословутото 55-то постановление на Министерския съвет в първоначалния му вид – така
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наречената мярка „60/40“. Също така сме посочвали и много по-добрите резултати от 151-во постановление на
Министерския съвет.
Като всяко управление и това правителство има по-добри и по-лоши постижения, успехи и провали. В случая с 55-то
постановление, провалът можеше да бъде избегнат, но изпълнителната власт се беше „втвърдила“ и отказа да ни чуе. След
това, явно си дадоха сметка, че критиките ни са били добронамерени и при приемането на 151-во постановление беше
възприета друга философия. Добрите резултати не закъсняха.
Всички тези неща са вече с многомесечна давност. Междувременно се проведоха много консултации, специални
заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество, съгласуваха се позиции и мерки. Проблемите вече се
преместват повече към техническата страна на прилагането на мерките и към изпълнението на сроковете.
За нас главният извод е, че при „конструирането“ на подобни мерки, най-голямо внимание трябва да се отдели на начина
на прилагането им. Мерките трябва да са така конструирани, че да се прилагат автоматично, да не е необходима преценка
на длъжностно лице, иначе казано на чиновник. В базите данни на НАП и на НОИ има огромна и изчерпателна информация,
въз основа на която може автоматично да се преценява, дали отговаряш на изискването за прилагане на определена
мярка.
Процедурата трябва да може да се задейства с електронно заявление, да се преценява автоматично (за това не е нужен
изкуствен интелект, достатъчен е относително прост алгоритъм) и средствата да се отпускат по най-бърз начин по банков
път.
Колко от обявените средства по ваши наблюдения реално са стигнали до бизнеса? И колко все още чакат?
Смятате ли, че дребният бизнес и големите предприятия са дискриминирани спрямо средните по размер
компании?
Ако позволите, отговорът на този въпрос би могло да се даде в обратен ред. Дискриминирани в нашия случай са точно
средните предприятия. Обещанието за помощ за средните предприятия в България, дадено от управляващите, датира още
от времето на първия „локдаун“ от март – април 2020 година. Това е забавяне, продължителността на което вече
наближава година. Това беше заявено публично от страна на АИКБ и по време на оповестяването на приоритетите на
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) на 25 януари 2021 година.
Обещаните грантове са в диапазона между 30000 и 150000 лева. Те не са изплатени на предприятията, които са
кандидатствали съгласно процедурата и са били одобрени. А това са бизнеси, които съвсем реално са пострадали от
пандемията и които са отчели реален спад на продажбите си от 20 на сто и повече.
За съжаление, това закъснение вече няма как да бъде наваксано. Има наистина опасност, постоянното отлагане на тези
компенсации да доведе до това, държавата да няма кого да компенсира на края. Трябва да се има пред вид, че в много от
предприятията сривът е тежък и спадът на продажбите е над 50 процента.
Виждате, че тук не става дума за „капризи“ на бизнеса. Нормално, разумно и обосновано е да се очаква поне 25 процента
от средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост да се насочват към подкрепа на инвестициите в
икономиката. В момента този дял е 8 (осем) процента. Разликата е доста шокираща и политиката в тази област трябва да
бъде незабавно преосмислена.
Би трябвало обезателно да откроим два практически проблема, с които се сблъскваме тежко и болезнено. И двата са
свързани с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).
Единият проблем е в това, че вместо със средствата по ОПИК да се насърчават инвестициите, те се насочват в друга посока
– за подкрепа на ликвидността в условията на коронавирусна криза. Не казваме, че ликвидността не трябва да се подкрепя,
но в средносрочен план такова тотално пренасочване на средства в средносрочен план лишава на практика икономиката
от подкрепа на конкурентоспособността с европейски средства. За подкрепа с български средства няма какво да говорим,
така че този подход в средносрочен план е недалновиден.
Подходът трябваше да е обратен – за подкрепа на ликвидността и за борба с коронавируса трябваше да се насочат
бюджетни средства и никой нямаше да възрази срещу това, нито пък би имало основание за такива възражения.
Средствата по ОПИК трябваше да се запазят за подкрепа на конкурентоспособността, но това не се възприе.
Вторият проблем е, че ни предстоят избори и естествената, рефлекторна реакция на всички политически играчи, в това
число и на намиращите се на власт е да се обръщат към възможно най-широката публика, към мнозинството на
избирателния корпус с възможно най-разбираеми и примамливи оферти. Казано просто – обещава се „ръст на доходите“,
повишаване на заплатите. Никой от обещаващите обаче не пояснява, че за да стане това, първо трябват инвестиции, трябва
развитие на индустриите и на селскостопанските производства. За това се премълчава „срамежливо“ и от управляващите
и от опозицията, а в крайна сметка, през последните години нищо не се прави за насърчаване и подкрепа на инвестициите.
Защо се бавят нотификациите от ЕК? И как се отразява едно подобно забавяне върху бизнеса ни?
Този въпрос не би трябвало да се отправя към нас. Не е в нашите компетентности да правим подобни проверки,
независимо че понякога имаме достъп до подобна информация, поради участието си в социалния диалог на ниво
Европейски съюз.
Не мислете, че в случая подхождаме „бюрократично“. Просто най-добре е всеки да върши това, което му е работата.
Въпросът трябва да бъде адресиран към правителството или директно към Брюксел.
Впрочем, бихме искали да отбележим, че с изключение на сагата около така наречените „американски централи“ (които
са особен случай), администрацията в Брюксел е много по-адекватна от българската и често се отнася с по-голяма
загриженост към българските проблеми от нашата собствена администрация.
Смятате ли, че мерките у нас са достатъчни за оцеляването на бизнеса?
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Едва ли в световен мащаб могат да се измислят мерки, които да гарантират пълното оцеляване на бизнеса. В крайна сметка
и в нормални условия – без пандемии и други катаклизми, непрекъснато умират (ликвидират се или изпадат в
несъстоятелност) предприятия и компании се раждат нови. Освен това, сполетялото ни бедствие е твърде тежко и найвече – твърде непознато, за да очакваме, че може веднага да се генерират толкова адекватни мерки, че всичко да бъде
спасено.
Важното е да се прави всичко, което видимо е разумно и работещо в полза на предприятията, защото там са работните
места и там са доходите на хората. Вярно е, че у нас има огромна администрация, която не чувства толкова тежко на гърба
си последствията от пандемията и това сякаш понижава реакцията в публичното пространство. Но от друга страна, трябва
да сме наясно, че хората трябва да виждат добра воля и адекватни действия. Едва ли някой очаква правителството или
парламентът да измисли магическа формула, с която да се преодолеят отрицателните въздействия на пандемията.
Иначе, по-горе ясно казахме, че в момента има и по-добре работещи мерки и почти неработещи мерки. Колкото повече
управляващите чуват социалните партньори – и работодателите, и синдикатите (по много въпроси те имат забележително
единомислие), толкова е по-голям шансът мерките да стават по-адекватни и по-ефективни.
Какво бихте предложили да се промени по икономическите мерки, за да „паснат” на бизнеса?
Едва ли в едно интервю може изчерпателно да се отговори на въпроса, но е добре да се подчертае, че едни от най-исканите
от бизнеса мерки са свързани с проблеми, които не са свързани пряко с пандемията и не са „детонирани“ от нея.
На първо място, бизнесът иска изготвяне и подписване на Национално споразумение за осигуряване на ликвидност на
пазара на електроенергия през сегмент „ден напред“. Това споразумение трябва да ангажира, да обвърже
производителите от групата на Български енергиен холдинг АД (БЕХ); организираният борсов пазар на електроенергия
(Българска независима енергийна борса ЕАД – БНЕБ АД); потребителите, които трябва да бъдат представени от национално
представителните организации и на работодателите и на работниците и служителите; ресорните министерства –
министерство на енергетиката, Министерство на икономиката и министерство на финансите.
Крайно необходимо е да се уредят взаимоотношенията по дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия
между НЕК АД и „Ей и Ес – 3С Марица Изток 1“ ЕООД и НЕК АД и „контур Глобал Марица Изток 3“ в съответствие с правилата,
които са валидни по отношение на държавните помощи в Европейския съюз.
Отделен въпрос е, че трябва да се изготви Национална порграма за преобразуване на комплекса Марица Изток.
Какви са очакванията ви от Националния план за възстановяване и развитие? Смятате ли, че той би могъл
да помогне на бизнеса у нас и как според вас това може да се случи? Вашите критики по плана бяха ли „чути”
от правителството?
АИКБ има подробно становище по въпроса за Плана за възстановяване и развитие. Той е публикуван изцяло и е публично
достъпен, но с още по-голямо удоволствие бих насочил читателите към Становището по въпроса на Икономическия и
социален съвет на Република България, в подготовката на което АИКБ също взе повече от дейно участие.
Несъмнено, АИКБ изцяло споделя целта на плана. АИКБ приветства и проведената обществена дискусия относно Плана.
Прави добро впечатление прагматичното структуриране на проекта, като бихме откроили три много важни момента:
Обособяването на четири ясно разграничени стълба, с пропорционални ресурси за изпълнението на всеки от тях.
Несъмнено, инвестиционните ресурси, предвидени в Плана, дават безпрецедентна възможност за подобряване на
социално-икономическата среда в страната. За да не се пропусне тази възможност и като се има пред вид дългосрочния
характер на изпълнението на Плана, АИКБ смята, че трябва да се обърне много сериозно внимание на проблема с
управлението на инвестициите. Мнението на АИКБ е, че наблюдението трябва де се извършва или в рамките на Комитета
за наблюдение на Споразумението за партньорство или да се създаде нарочен Комитет за наблюдение на изпълнението
на Плана.
Ако това стане, ще бъдем свидетели на участие на социалните партньори при прозрачно взимане на решения по
детайлизирането на процедурите за изпълнение и мониторинг на интервенциите в различните области на провеждана
политика.
Според АИКБ, в Плана трябва да има специален раздел, който да се занимава с демографския проблем.
Тук стигаме до проблема за дигиталната трансформация и бих цитирал дословно Становището на Икономическия и
социален съвет (ИСС):
„В настоящия си вид, Планът за възстановяване и устойчивост дава аналогов отговор на дигитални по своята същност
трансформации, тъй като основната част от инвестициите са насочени към изграждане или подобрения на сграден фонд,
инфраструктура и т.н., вместо към иновации, технологична модернизация, цифровизация и роботизация и подобряване
на енергийната ефективност на индустрията и изграждането на системи от интелигентни мрежи и връзки.
За подкрепа на инвестиции от такъв характер, ИСС настоява в Плана за възстановяване и устойчивост да се заделят ресурси
от поне 1,3 милиарда лева. Тези средства следва да се осигурят посредством трансформиране на аналогични ресурси за
енергийна ефективност на сгради и улично осветление от грантове в дългосрочни нисколихвени кредити.
АИКБ предлага да се постави ударението върху директните плащания, а за предвидените индиректни плащания да не се
създават нови фондове. За тях да се използва капацитета на вече съществуващите фондове, органи за управление и
структури.
Може да се обобщи, че проектът не е лош, той не бива да се отхвърля в никакъв случай, но трябва да се доработи. Това не
е куртоазна формулировка, а съвсем добронамерено предложение за партньорство при доработката.
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√ Окончателно: Поставените под карантина ще могат да гласуват с подвижна урна
Промените в Закона за извънредното положение предвиждат възможност и за гласуване с изтекла лична карта
Депутатите приеха окончателно промените в Закона за извънредното положение, с което разрешиха хората, поставени
под карантина, или в болнично заведение да могат да гласуват в подвижна урна.
Карантинираните ще трябва да заявят желанието си да гласуват по този начин не по-късно от три дни преди изборния ден.
Общинските администрации ще се свързват с РЗИ и ще предоставят актуална справка за карантинираните лица.
Всяко заявление ще се проверява от РЗИ. Депутатите решиха още, че всяка една секционна избирателна комисия може да
бъде съставена от минимум трима членове, независимо дали е в България или чужбина, уточнява БНТ.
Промените предвиждат възможност и за гласуване с изтекла лична карта.
Партиите пък ще могат да провеждат кампании при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.
Тепърва обаче здравният министър и главният държавен здравен инспектор ще определят противоепидемичните правила
за изборния процес, а спрямо тези мерки ЦИК ще определи организацията.
Разходите и обезпечаването на изборите, включително и с необходимите средства за защита е за сметка на Министерския
съвет, пише още в приетите промени.
Очаквано от БСП не подкрепиха измененията. Според социалистите приетите поправки не трябва да са в Закона за
извънредното положение, а в Изборния кодекс. Управляващите пък се аргументираха, че мястото на текстовете е точно в
закона за извънредното положение, защото в него се посочват начините и възможността всички български граждани да
имат правото да упражнят правото си на глас в условията на коронакриза и това не налага промени да се залагат като
трайна уредба в изборния кодекс.
Искането на ДПС да могат да се събират на партийни събрания в условията, които сега важат за кината и театрите, за да
бъде изравнен режимът между всички партии, бе отхвърлено.
√ България намалява крайното енергийно потребление с 6,4% в периода 2006-2019 г.
Гърция записва най-големия спад на крайното потребление в ЕС в отчетения период, показват данните на Евростат
В периода 2006 - 2019 година България е намалила своето крайно енергийно потребление с 6,4%, показват данните на
Евростат. В този период първичното енергийно потребление се свива с 8,2 на сто.
Първичното енергийно потребление представлява брутното вътрешно потребление, от което е извадено неенергийното
потребление на всички енергийни носители. Крайното потребление представлява общото потребление на енергия в
секторите Индустрия, Транспорт, Домакинства, Селско, горско и рибно стопанство и Търговия и услуги, като се изключват
горивата за преобразуване и потреблението на енергийния сектор.
Като цяло данните на Евростат за общността показват, че през 2019 година финалното енергийно потребление на страните
от ЕС достига 984 млн. тона петролен еквивалент, или с 2,6% над целите за общността за 2020 година. Първичното
енергийно потребление достига 1352 млн. тона петролен еквивалент. Това означава, че общността е само на 3% от
изпълнението на целите за енергийна ефективност.
През 2006 година крайното енергийно потребление на ЕС достига 1045 млн. тона петролен еквивалент, а първичното - 1510
млн. тона, показват още данните на статистическата служба.
До целите за 2030 година страните от ЕС трябва да намалят още потреблението - остават почти 20% до изпълнението на
целите по отношение на първичното енергийно потребление и 16,3% - за крайното енергийно потребление.
Спрямо данните за 2018 година има намаление на първичното потребление в рамките на 2%, а на крайното - с 1%.
Данните на Евростат показват, че през 2019 година в осем държави от ЕС има ръст на първичното енергийно потребление.
Най-съществен той е в Гърция - 7%, следвани от Малта (6%) и Белгия (5%). Гърция отчита ръст от 2% и на крайното енергийно
потребление, а Малта - с 6%.
Като цяло обаче Гърция е сред страните с най-голямо намаление на първичното енергийно потребление в периода 2006 2019 година - с почти 20 на сто. По отношение на крайното потребление спадът е от малко над 25 на сто.
За същия период Малта ограничава първичното енергийно потребление с 5,4%, но в същото време крайното потребление
се повишава с над 50%. Този ръст е свързан основно с повишеното потребление от страна на транспорта, авиацията и
сектора на услугите.
От Евростат поясняват, че разминаването в тенденциите често е породено от промени в енергийната система и
превключване от едни енергийни мощности към други. Например Литва е затворила ядрена централа и през 2019 година
внася повече електроенергия или я произвежда директно от възобновяеми източници. Това означава, че почти няма загуби
от трансформирането на електроенергията.
Целите на ЕС са за намаление на енергийното потребление с 20% спрямо нивата от 2007 година до 2020 година. Това
означава, че крайното енергийно потребление не трябва да надхвърля 959 тона петролен еквивалент, а на първичното 1312 млн. тона. До 2030 година намалението трябва да е от 32,5 на сто.
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√ Общините ще събират разделно и текстилни отпадъци
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците
Общините ще бъдат длъжни да събират разделно текстилни отпадъци и обувки освен хартия, метал, стъкло и пластмаса.
Това приеха на първо четене депутатите с промените в Закона за управление на отпадъците.
Промените в закона са свързани с изпълнение на евродиректива, заради която законодателно се завишава целта за
подготовка за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци у нас до 65 на сто и намаляване до 10 на сто на
депонираните битови отпадъци към 2035 г., съобщава БНР.
С промените в закона общините ще имат допълнителен ангажимент по задължително разделно събиране и на текстилни
отпадъци наред с хартия, метал, стъкло и пластмаса. А биоразградимите отпадъци общините ще трябва да разделят и
рециклират при източника или да се събират разделно и да не се смесват с други видове отпадъци.
От ГЕРБ подчертаха, че основната цел на промените е да се ограничат рисковете за околната среда при дейностите с
третиране на отпадъци.
Въпреки широката подкрепа в пленарната зала опозицията обърна внимание на някои трудности в изпълнението на
закона.
„Добре е, че в масово разпространените отпадъци се включват и други потоци, а именно дрехи и обувки, но големият
проблем е дали системите, които ще се създадат за тяхното събиране, ще бъдат ефикасни. И в момента в големите градове
има контейнери за дрехи, но не е видно, как това ще се случи и в малките градове, където се изхвърлят много по-малко
дрехи.“, каза депутатът Джевджет Чакъров от ДПС.
В. Монитор
√ Борисов пред молдовския президент: България подкрепя евроинтеграцията на Молдова
„България категорично подкрепя европейската интеграция на Молдова и е готова да съдейства с опит и практики по линия
на надграждането на отношенията на страната с ЕС“. Това заяви премиерът Бойко Борисов в телефонен разговор с
президента на Молдова Мая Санду, съобщиха от Дондуков 1.
Това е първият телефонен разговор между двамата лидери от встъпването в длъжност на Санду като президент в края на
миналата година.
Борисов подчертал, че страната ни винаги е била приятел и партньор на Молдова и ще продължи целенасочено и активно
да подпомага стремежите на молдовските власти по пътя към Европейския съюз. От своя страна Молдова трябва да полага
още по-активно усилия в стремежа към приобщаването си към ЕС. „България е готова да Ви окаже пълно съдействие по
пътя на укрепването на демократичните ценности и Ви насърчаваме да продължите да работите за тази цел“, изтъкнал
още българският премиер. Борисов е подчерта, че Молдова е и наш важен партньор по отношение на инициативата за
Източното партньорство на ЕС, чиято цел е постигане на възможно най-близко политическо асоцииране и възможно найвисока степен на икономическа интеграция.
Министър-председателят акцентирал върху многобройната българска общност в Молдова, която също е важна за
отличните връзки между народите на двете страни. Борисов изрази благодарност за усилията на молдовските власти при
съхраняването на националната, културна и езикова идентичност на българското национално малцинство. В този контекст
премиерът Борисов е отбелязал, че преобразуването на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ във
филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев” би допринесло още повече за културната и духовна близост на двата
народа.
Министър-председателят Бойко Борисов е заявил желанието на страната ни да предостави безвъзмездно финансиране за
изпълнението на приоритетни за двете държави проекти като подобряване на социално-икономическото благосъстояние
на населението в район Тараклия, както и в подкрепа на усилията на молдовското правителство за справяне с пандемията
от COVID-19.
В хода на разговора българският премиер и молдовският президент изразили удовлетворение от динамиката на
двустранния политически диалог през последните години. И двамата били единодушни относно необходимостта от
активизиране на търговско-икономическите отношения.
Борисов е отправил покана към молдовския президент Мая Санду да посети България в удобно за нея време.
√ Бизнесът с повече оптимизъм през януари
Най-високи са позитивните очаквания сред търговците на дребно
През януари 2021 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 6.9 пункта спрямо декември 2020 г. като ръст на
показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги,
сочи информация на Националния статистически институт (НСИ).
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 6.1 пункта, което се дължи на подобрените оценки и
очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и прогнозите им по
отношение на износа и производствената активност през следващите три месеца. През периода от октомври 2020 г. до
януари 2021 г. осигуреността на производството с поръчки (измерена в брой месеци) се увеличава от 4.5 на 4.9, а средното
натоварване на мощностите нараства с 1.2 пункта и достига 74%. Най-сериозните затруднения за дейността на
предприятията остават несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от страната, недостатъчното търсене от
чужбина и факторът „други“. Относно продажните цени в промишлеността са регистрирани известни очаквания за
повишение, макар по-голяма част от мениджърите да предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.
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През първи месец на годината съставният показател „бизнес климат в строителството“ се покачва с 5.1 пункта в резултат
на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По
отношение на новите поръчки през следващите шест месеца прогнозите им са в посока на увеличение, което според тях
ще доведе и до активизиране на дейността в краткосрочен план. Несигурната икономическа среда продължава да е
основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава нарастване на
негативното ѝ влияние. На второ и трето място остават недостигът на работна сила и факторът „други“. Очакванията на
преобладаващата част от мениджърите са продажните цени в строителството да запазят своето равнище през следващите
три месеца.
Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се увеличава с 11.2 пункта, което се дължи на
оптимистичните оценки и очаквания на търговците за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и прогнозите
им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват.
Най-сериозните проблеми за търговията на дребно остават несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и
конкуренцията в бранша, като през последния месец се отчита засилване на неблагоприятното въздействие на последните
два фактора. Относно продажните цени по-голяма част от търговците предвиждат те да останат без промяна през
следващите три месеца.
През януари съставният показател при услугите се повишава с 6 пункта главно поради по-благоприятните очаквания на
стопанските ръководители за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира и
известно подобрение и в прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три месеца. Основните пречки за
бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, фактора „други“, недостатъчното търсене и
конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени в сектора на услугите очакванията на преобладаващата част
от мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.
√ Енергийният министър: Газовите доставки от Източното Средиземноморие ще допринесат за диверсификацията
Бъдещите газови доставки от района на Източното Средиземноморие ще имат съществен принос за диверсификацията не
само за България, а и за целия регион на Югоизточна Европа. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова
по време на видеоконферентна среща относно енергийното сътрудничество и проучването на възможностите и
предимствата на газопровода East-Med, предаде пресцентъра на енергийното ведомство.
По думите на българския ресорен министър страната ни приветства възможността за доставки на природен газ от
Източното Средиземноморие чрез бъдещия газопровод East-Med, които ще укрепят диверсификацията и ще насърчат
конкуренцията на регионалния газов пазар. Тя коментира, че България ще осигури преноса на израелски и кипърски газ от
Гърция към България чрез изграждащия се ключов интерконектор IGB и ще го транспортира през развитата българска
газопреносна мрежа към останалите държави от региона на Централна и Югоизточна Европа.
По време на срещата Петкова разясни на какъв етап са изграждането на Интерконектора България - Сърбия и участието на
Булгартрансгаз ЕАД като акционер в терминала за втечнен природен газ на „Александруполис“. Енергийният министър на
Израел пък подчерта ролята на България като газов хъб за региона на Югоизточна Европа, чрез който биха могли да се
транспортират количества природен газ от бъдещия газопровод East-Med.
Участващите в срещата министри заявиха желанието си да задълбочат енергийното сътрудничество помежду си, което ще
осигури енергийната сигурност и икономически просперитет на страните в Източното Средиземноморие и Югоизточна
Европа. Те изразиха подкрепата си за бъдещи доставки на природен газ от Източното Средиземноморие за Централна и
Югоизточна Европа, използвайки регионалната газова инфраструктура, включваща междусистемните газови връзки
Гърция-България, България - Сърбия, България - Румъния и други.
БНР
√ НС обсъжда окончателно промените за създаването на прокурор, който да разследва обвинител номер едно
Народното събрание ще обсъди окончателно промените в Наказателно-процесуалния кодекс, които предвиждат
създаване на нова правна фигура - прокурор, който да разследва главния обвинител или негов заместник.
Предложенията, внесени от ГЕРБ между двете четения, включват разследващият прокурор да с 5-годишен мандат без
право на повторно избиране. Предлага се той да е със статут на действащ обвинител по подобие на европейските
делегирани прокурори, да се номинира от не по-малко от шестима членове на Пленума на Висшия съдебен съвет и да се
избира от ВСС с мнозинство не по-малко от 15 гласа с явно гласуване. Предвидено е отказът да се разследва главния
прокурор или негов заместник да подлежи на обжалване пред Специализирания наказателен съд.
В рамките на редовния парламентарен контрол на въпроси на депутати ще отговарят четирима министри. Вътрешният
министър Христо Терзийски ще информира народните представители за предвиденото от МВР обезпечаване на
нормалното провеждане на парламентарните избори на 4 април.
√ ОИСР ще представи икономически преглед за България
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) ще представи икономическия си преглед за България.
В онлайн събитието ще се включат генералният секретар на организацията Анхел Гурия и премиерът Бойко Борисов.
За първи път след повече от 20 години постиженията и предизвикателствата пред българската икономика са във фокуса на
внимание на най-напредналите и влиятелни държави в света, членуващи в ОИСР, съобщават от правителствената
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пресслужба. От там обръщат внимание, че икономическият преглед е важна стъпка към членството на страната ни в
организацията.
37 са общо държавите членки, 22 от които европейски страни.
Първият преглед на България бе изготвен през 1999 година, с настоящия, втори преглед на страната ни, организацията ще
я подпомогне във формулирането, приоритизирането и провеждането на реформи в ключови области на икономическата
политика.
През 2007 година България подаде молба за членство в ОИСР.
√ БНБ: Банките да запазят като резерв пълния обем на печалбата за 2020 г.
Банките в България трябва да запазят като резерв цялата си печалба за 2020 г., реши Управителният съвет на Българската
народна банка. Мярката е във връзка с несигурната икономическа обстановка и потенциалните рискове пред кредитния
портфейл на банките.
Мерките за допълнително укрепване на капитала и ликвидността на банките, приети от Управителния съвет на БНБ през
март 2020 г., остават в сила, съобщиха от пресцентъра на централната банка. Тогава бяха взети няколко решения, свързани
с поддържането на добрата капиталова и ликвидна позиция на банките у нас, още преди да се усетят пълните последици
от икономическите ограничения, наложени заради пандемията от Covid-19.
Във връзка с продължаващата несигурност и предизвикателствата, свързани с икономическите ефекти от
разпространението на Covid-19 и наложените ограничителни мерки, Управителният съвет на БНБ прие решение за
запазване на прилагането на макропруденциалната мярка за капитализиране на пълния обем на печалбата на банките за
2020 г.
При агрегирания финансов резултат към 31 декември 2020 г. в размер от 789 млн. лв., продължаването на мярката би
увеличило с 1,23 процентни пункта адекватността на базовия собствен капитал от първи ред (CET 1) на банковата система
до 23,1% при равни други условия. Това допълнително укрепва капацитета на банките да поемат загуби при възможно
влошаване на качеството на кредитните портфейли.
Положителният капиталов ефект от капитализирането на печалбата на банките превантивно намалява чувствителността
им към реализирането на кредитен риск, поддържа стабилността на банковата система и създава условия банките да
продължат да изпълняват функцията на финансово посредничество чрез предоставянето на кредити за икономиката и
домакинствата, пише още в съобщението на БНБ.
√ Почти няма динамика в цените на храните
Според данни на ДКСБТ (Държавна комисия по стоковите борси и тържищата), поевтиняването на храните се ускорява по
стоковите борси през в края на месец януари. В същото време, според информация на Организацията по прехрана и
земеделие (FAO) към ООН, „глобалните цени на храните достигат шестгодишен връх през декември, 2020 и вероятно ще
продължат да се повишават през настоящата година, увеличавайки натиска върху бюджетите на домакинствата, докато
гладът в световен мащаб нараства“.
Каква е пазарната картина в България?
Цените на храните на едро в края на януари остават стабилни, дори има поевтиняване на някой основни хранителни
продукти.
„Ако в началото на декември миналата година имаше спад и задържане в цените на храните, то в средата на същия месец
имаше засилване на потреблението във връзка и с коледно-новогодишните празници. От 5 януари до момента, имаме
стабилизиране и поевтиняване както при плодовете и при зеленчуците, така и при основните хранителни продукти. Като
при последните, има по-скоро запазване на тенденциите, както при цялата 2020г. Само при ориза имаме увеличение с
около 18 %, а при олиото с 25 %, което се дължи на лошата реколта“ – коментира за Радио Благоевград Владимир Иванов,
председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища.
Наблюдава се трайно поевтиняване на някой храни
По думите му, стабилна е цената на яйцата, трайно поевтиняване има на маслото с около 10 %, има раздвижване в цената
на рибата на едро, с около 20 %. Стабилна остава цената на свинското месо – около 9 лв. на едро и по-ниска на дребно. С
около 5 % поевтинява и пилешкото месо в сравнение със същия период на миналата година. При плодовете и зеленчуците
също се наблюдава поевтиняване – при доматите равнищата са с около 23 % по-ниски от същия период на миналата
година, а при краставиците поевтиняването е с около 10 %, въпреки сезона. Пиперът и картофите също са с по-ниски цени,
в сравнение със същия период на миналата година. Тази тенденция се наблюдава и при плодовете- банани, лимони и
други. Единственият плод с по-висока цена е портокалът, с около 15 %.
Какви са световните и европейски тенденции?
„По отношение информацията на Организацията по прехрана и земеделие (FAO) към ООН, има промяна в индексите на
цените, но те са около 3 до 6 %, но това касае световния мащаб. От гледна точка на Европейския съюз, в момента има
едновременно свръх предлагане и свиване на търсенето, което е във връзка с пандемията. Затова се получава това
задържане на храните. Пазарът на храните в момента е най-нединамичният пазар. Ако през 2014 г. средната цена на
кашкавала е била 11.08 лв., то през 2021 г. е 10.64 лв.“- уточни още експертът.
Влияят ли на пазара затворените заведения?
Според Владимир Иванов, затварянето на ресторантите и другите видове заведения, заради пандемията, не оказва почти
никакво влияние върху търсенето на хранителни продукти.
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„Има естествено, заради неработещите обществени заведения, индивидите консумират по-малко, на практика имахме
едно свито търсене, въпреки че, хората се хранят дали вкъщи, дали навън. По-скоро липсата на обществени тържества
доведе до консумацията на по-малко храни, но това са количества, които от гледна точка на целия пазар, едва ли биха
повлияли на тенденциите“ – допълни Владимир Иванов.
√ България е последна по справяне с корупцията в ЕС в класацията на „Трансперънси интернешънъл“
България остава на последно място в Европейския съюз в класацията на „Трансперънси интернешънъл“ за справяне с
корупцията. Индексът на базираната в Берлин международна неправителствена организация за възприятие на корупцията
за 2020 година беше представен у нас от асоциацията „Прозрачност без граници“.
44 е индексът за 2020 година на България. Такъв е и на Румъния и на Унгария, което поставя трите страни на европейското
дъно по справяне с корупцията. В световен план България е на 69-то място. Това означава с 5 места надолу спрямо 2019 г.,
когато е била на 74-о място.
По скалата на „Трансперънси интернешънъл“ нула означава „силно корумпирана държава“, а 100 – „много чиста от
корупция“ страна.
Световният индекс е изготвен в контекста на кризата с Covid-19 и показва пряка връзка между корупцията и справянето с
пандемията. А тя, коментираха от „Прозрачност без граници“, е откроила проблема с неглижирането на социалните
системи и е станала повод за ограничаване на отчетността на институциите и възпрепятстване на гражданския контрол.
Според Ваня Нушева, държавите в които нивото на корупция е по-високо, нагласата на управляващите елити е да
ограничават граждански права и да не спазват демократичните стандарти в управлението.
„От 202 изследвани държави в световен мащаб в 26 държави са установени отчетливи тенденции към автократичност в
политическия живот. За съжаление България е една от тях. България се нарежда сред държави като Унгария, Полша, Чехия,
Сърбия, Турция, Щатите, Индия“, каза тя.
Според Калин Славов, изпълнителен директор на „Прозрачност без граници“, диагнозата, която поставя изследването, е
„хронично продължаващо заболяване“:
„В последните години се движим в един много тесен коридор между 41 и 44 точки, които показват системен проблем за
борба с корупцията. Не можем да се откъснем от тази почти права или да се опитваме да пречупим тенденцията. Големият
пробив, който се очакваше в изминалия период с консолидацията на антикорупционните институции, не се случи и за
съжаление някои изследвания вече говорят и за авторитарен оттенък в начина на управление на държава, който ни държи
на такива ниски нива за справяне с корупцията“.
Изследването завършва с препоръки, които могат да съдействат за ограничаване на корупцията. Сред тях - засилване на
обществения надзор над институциите; осигуряване на прозрачни и конкретни процедури за обществени поръки, защита
на демокрацията и насърчаване на гражданското участие; осигуряване на пълноценен достъп до информация.
√ Чешкото правителство затяга мерките
Чешкото правителство прие решение за затягане на мерките, съобщава ТАСС.
Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Ян Хамачек съобщи, че правителството разпорежда на хотелите и
пансионите да настаняват само хората в командировка. Те трябва да представят на администрацията заверена справка за
нуждата от изпращането им на служебно пътуване. Документът ще се съхранява продължително време и при
необходимост ще може да бъде изискван от властите.
Освен това пътувания и почивки се разрешават единствено до собствени извънградски имоти, като на едно място могат да
се събират само членовете на едно семейство. Контактите с други хора трябва да бъдат ограничени до минимум.
Новите мерки влизат в сила от утре - събота.
БНТ
√ Парламентът събра кворум от втория път
Парламентът не събра кворум от първия път.
Председателят на народното събрание Цвета Караянчева поиска втора регистрация след 10 минути. От втори път кворумът
беше осигурен и депутатите започнаха работа.
√ Очаква се до 2024 година над 50% от подвижния състав на БДЖ да бъде подновен
Вчера премиерът Бойко Борисов разгледа новите локомотиви на БДЖ и припомни, че милиарди са били задълженията на
държавния пътнически превозвач, които вече са изплатени.
"В момента ние сме в началото на последната година на една 3-годишна програма, която стартира с три основни
задачи. Първата задача беше да се изчистят окончателно задълженията, които бяха натрупани през последните
десетина години, за да може компанията да почне да се развива по начин, по който тя да е в състояние да предложи
необходимите по качество и количество услуги на своите потребители", обясни пред БНТ председателят на борда на
директорите на "Холдинг-БДЖ" Григори Григоров.
В края на 2019 година последното задължение в размер на 220 милиона лева е било изчистено. В момента БДЖ
"Пътнически превози" и "Холдинг-БДЖ" нямат задължения към своите кредитори.
2020 година се е отразила и на БДЖ. През април месец пътуванията са спаднали със 75%. На годишна база спадът е около
36%. Това е довело до намаляване на приходите с около 30 милиона лева, които са били компенсирани със съкращаване
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на разходите, свързани с оперативната дейност на дружеството, с някои елементи на развитие. Натрупаните през годините
резерви са позволили на дружеството да се справи със ситуацията.
За тази година е подготвен консервативен бюджет.
"В синхрон с общата финансова политика на държавата ние трябва да поддържаме резерви. Ние по никакъв начин
вече не можем да си позволим да вкараме БДЖ в същата спирала на финансови задължения, в която то съществуваше
до преди две години", обясни Григоров.
Цените на билетите не са увеличавани с години и в момента те са доста под смесените нива. Договорът, който БДЖ има с
държавата не им позволява да се правят резки промени с цените. Не се очаква в рамките на следващите две-три години
те да се вдигнат с повече от 5-10%. Продажбата на билети, при нормални условия, формира около 25% от общите приходи.
"На този етап държавната субсидия е достатъчна", каза Григоров.
Втора точка от 3-годишната програма за развитие на БДЖ е една интензивна програма за ремонт на подвижния състав,
чиято възраст е от 30 години нагоре.
Броят на вагоните в експлоатация за последните две години е увеличен с 30%. През последните 12 месеца няма нито един
тежък инцидент с локомотив в движение. Има договор за модернизация на мотриси за крайградски пътувания. Има
рециклирани вагони, които са на нивото на нови вагони.
Третата основна част от програмата е новият подвижен състав. За тази година ще има 15 нови локомотива, които ще
обслужват основно дългите направления. От 22-ра до 24-та година ща има поетапно подновяване на вагони и мотриси.
Очаква се до 2024 година над 50% от подвижния състав да бъде изцяло подновен, дружеството ще бъде в силна позиция
и по този начин ще обезсмисли навлизането на алтернативни оператори на железопътен транспорт.
Закупените в момента локомотиви са изцяло изплатени. Последният от тях ще пристигне през декември. Общата сума е
около 75 милиона лева. За следващите три години сумата, която е предвидена за инвестиции, е почти половин милиард
лева. Почти половината от тях са част от плана за устойчиви възстановяване, който България разработва заедно с ЕС.
√ Нормализира се обстановката в Североизточна България
Нормализира се обстановката в Североизточна България. След като вятърът утихна, през целия ден тежка техника
разчистваше пътищата до блокираните населени места. Все още обаче има затворени пътища, а други са отворени само за
леки автомобили.
Отменено е частичното бедствено положение в общините Суворово и Долни чифлик. Във всички села, които останаха без
ток, електрозахранването там е вече възстановено. Всички пътища във Варненска област вече са отворени. Започва да се
нормализира обстановката и в Добричка област. Част от републиканските пътища там са почистени и отворени.
Непроходими остават пътища от третокласната мрежа в региона. Няма бедстващи хора. Осигурени са продукти за
хранителните магазини.
Много тежкотоварни камиони и автобуси останаха блокирани край Балчик, тъй като пътят за Дуранкулак беше отворен
само за леки коли. Румънски туристи, които се прибираха от Истанбул, часове наред чакаха в студа.
В Добричка област има затворени пътища от третокласната мрежа, които все още се почистват, а собственици на
блокирани в снега коли се опитваха да си ги приберат.
Сред блокираните вчера е била и бременната Диляна Георгиева, която се прибирала от варненска болница. Тя потърсила
помощ на телефон 112, но казва, че получила груб отказ.
"Аз мога да го докажа, че сме звънели повече от десет пъти на 112, и ние, и бусът, който след това закъса с нас на Новаково",
каза Диляна.
На нея и на другите закъсали помага офроуд групата от Добрич.
В бурята тежка верижна техника е разчиствала пътя и пред хладилен камион с ваксини срещу COVID-19. Колата тръгнала
от Варна към Добрич, но край село Любен Каравелово останала в преспите. Ваксините са транспортирани навреме и се
съхраняват според изискванията.
√ "Булгартрансгаз" стана акционер в проекта за терминал край Александруполис
"Булгартрансгаз" окончателно придоби 20% от гръцката компания "Газтрейд", която изгражда терминала за
втечнен газ край Александруполис.
Това стана възможно, след като по-рано този месец Комисията за защита на конкуренцията разреши на националния
оператор да се включи като акционер в проекта.
Терминалът включва плаващо съоръжение за съхранение и регазификация на втечнено синьо гориво с капацитет 170 000
кубически метра.
Платформата ще бъде разположена в офшорната зона на 17.6 км югозападно от пристанището на Александруполис.
Плаващото съоръжение ще бъде свързано с националната газопреносна система на страната чрез 28 километров
тръбопровод.
Инсталацията ще може да доставя над 5,5 милиарда кубически метра годишно газ.
Класа
√ ЕЦБ е във валутна война заради еврото
Вижданията на Европейската централна банка за еврото от тази седмица са равносилни на обявяване на „валутна война“.
Поне на това мнение са в Commerzbank – една от най-големите германски банки.
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Еврото поевтинява през последните дни, след като управителят на Холандската централна банка и член на Управителния
съвет на ЕЦБ заяви Клаас Кнот, че европейската институция има инструментите, включително намаляване на лихвените
проценти, да предотврати подсилване на валутата.
„Това, разбира се, е нещо, което ние наблюдаваме много, много внимателно“, посочи Кнот пред Bloomberg. По думите му
това е един от факторите, които ще се вземат предвид при оценката на това накъде върви инфлацията.
„Времето на комуникационната кампания на ЕЦБ говори, че тя не иска да забавя скоростта на поскъпване на еврото, но
иска да наложи определени нива на валутни курсове“, заяви ръководителят на звеното за валутни стратегии на
Commerzbank Улрих Льойхтман. „Можем само да интерпретираме това, че ЕЦБ де факто обяви валутна война“, допълва
той.
Коментарите бяха направени на фона на продължаващите притеснения на централните банки по света за силата на техните
валути, които пречат на възстановяването от пандемията от коронавирус. Новият министър на финансите в САЩ Джанет
Йелън заяви, че страната няма да се опитва да отслаби долара, за да спечели преимущество за сметка на други държави,
и ще работи срещу всякакви ходове на други страни за преследване на подобна стратегия.
Коментарът на Кнот е „подсилен от други слухове, идващи от ЕЦБ“, посочи още Льойхтман.
Друг член на УС на ЕЦБ – Оли Рен, също повтори думите на Кнот в четвъртък.
„Със сигурност сме готови да използваме и коригираме всички наши инструменти, както бъде подходящо“, каза
финландският гуверньор в интервю за Bloomberg. „Наблюдаваме отблизо развитието при валутните курсове, особено по
отношение на прогнозите за инфлацията“.

Главният икономист на ЕЦБ Филип Лейн направи подобен коментар още през септември, който би могъл да се
интерпретира като притеснение за скоростта на поскъпване на еврото, посочи още Льойхтман. Според него има
подозрения, че някои представители на ръководството се опитват да манипулират стойността на еврото спрямо долара.
Според него може да има и други „вербални“ намеси.
„Няма оправдание за манипулирането на равнището евро-долар, поне не за централна банка, която обещава да прави
обратното“, коментира още той. „Поведение от такова естество е много по-вероятно да причини ответни действия от други
централни банки, което на свой ред ще доведе до валутна война, освен ако всички не се вразумят отново“, допълва той.
√ Златото е напът да отбележи най-лошия старт на годината от 2011 г.
Цената на златото се понижава, след като Федералният резерв на САЩ (Фед) остави без промяна основната си лихва в
сряда и запази настоящия темп на покупка на облигации. Така благородният метал е напът да отбележи най-лошия си старт
на годината.
Фед потвърди, че ще запази темпа на покупки на облигации на 120 млрд. долара месечно, докато не отбележи „значителен
по-нататъшен напредък“ за постигане на своите цели за инфлацията и заетостта. В изказване след първата среща на
Федералната комисия по отворените пазари за 2021 г. гуверньорът Джером Пауъл заяви, че ще отнеме „известно време“
да се достигне прагът за намаляване на покупките.
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Минути след 9:30 ч. българско време спот цената на златото намалява с близо половин процент до 1835,68 долара за
тройунция.
За месеца благородният метал поевтиня с 3% - най-лошото му януарско представяне от 2011 г. Трейдърите се ориентират
в посока на засилващия се долар, надеждите за още парични стимули и траекторията на пандемията. По думите на Пауъл
разпространението на ваксините срещу COVID-19 е основа за оптимизъм, а някои развития сочат към „подобряване на
прогнозата“ по-късно през годината.
На този фон от Световния съвет по златото правят оптимистична прогноза за търсенето през годината. Според
организацията то ще се възстанови през тази година, след като спадна до най-ниското си ниво от над десетилетие през
2020 г.
Заради рекордните цени и пандемията търсенето на златни бижута достигна абсолютно дъно през 2020 г., посочват от
Съвета в доклад, публикуван в четвъртък. Основни фактори за понижението бяха пазарите в Индия и Китай, които
преживяха исторически ниски продажби.

Но възстановяването на китайската икономика подкрепя и съживяването на търсенето, казва Луис Стрийт, старши пазарен
анализатор на Световния съвет по златото.
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Прогнозите за тази година отчасти зависят и от инвестиционното търсене, което достигна рекордно високо равнище
миналата година. Това помогна на благородния метал да поскъпне най-силно от десетилетие през 2020 г.
√ От София до Женева: Барове и кафенета под карантина – между бедствието и бунта
Сега, когато Европа отново е под карантина, изправена пред пристъпите на пандемията, се увеличават протестите на
ресторантьорския сектор, докаран до ръба на фалита след месеци на принудително затваряне и поради липса на
перспективи.
Кристина, Лоран, Иржи и Мартин: от Женева до София, АФП се срещна с четирима представители на бранша, които
разказват за влиянието на здравната криза върху тяхната работа.
„Никога не се отказвай“
„Да си умреш от скука“: на входа на виенско кафене стои скелет, облечен в дрехи на сервитьор, и държи табела, която
отразява душевното състояние на собственичката Кристина Хумел.
Тя е третото поколение от семейството, управляващо едноименното заведение, и наскоро е участвала в символична акция,
за да изрази недоволството си от третото затваряне в Австрия.
„Опитваме се да преминем през кризата по творчески и позитивен начин“, сподели пред АФП тази 44-годишна
управителка, с руса коса, подстригана на черта, и с черна маска, пред салона на заведението с ненатрапчив декор и меки
пейки.
Тя обаче казва, че е обезсърчена от непрекъснатите обрати на правителството. Мнозина в сектора имат чувството, че „ги
размотават седмица след седмица“, оплаква се Хумел.
От друга страна, пред нея не стои въпросът дали да наруши правилата. „Не бих направила нищо, което да ми навлече
затруднения или плащане на глоба“, подчертава тя, припомняйки, че има шестгодишен син, когото да издържа, и
служители, на които да дава заплата.
И за да подчертае факта, че си дава сметка за сериозността на ситуацията, Кристина Хумел казва разпалено: „не съм нито
коронаскептик, нито последовател на конспиративни теории“, като твърди, че запазва надежда в дългосрочен план.
„Културата на виенските кафенета вече е преминала през няколко кризи и този начин на живот никога няма да изчезне.
Както се казва, „истинският виенчанин никога не се отказва“, заявява Хумел..
„Вече е твърде късно“
В Женева Лоран Терленшан не е настроен толкова оптимистично. Председател на дружеството на собствениците на
кафенета, ресторантьорите и хотелиерите, той става безпомощен очевидец на поредица от фалити.
Членовете на организацията са изпаднали в отчаяние, обременени с „отговорността за своите служители, на които не могат
да плащат”, с обвинения, „които не могат да приемат, „с бъдеще, което вече не съществува“. „За 30 процента от тях, което
се равнява на 600 фирми, вече е твърде късно“, недоволства той.
Лоран Терленшан се оплаква и от несигурността: „Това, което ме интересува, е да зная кога ще отворим отново“ и да
можем да работим нормално, а дотогава „да разполагам с достатъчна помощ“, за да не си казвам: „Няма да загубя бизнеса
си, тоест живота си“.
Противопоставяне
За да не се поддава на черни мисли, чехът Иржи Яначек е избрал да се разбунтува.
От 9 декември той отново посреща клиенти в своето ресторантче „Мали Янек“, на 40-ина километра южно от Прага,
опълчвайки се открито на ограниченията.
„Загубихме търпение, когато правителството, в рамките на една седмица, на три пъти промени правилата“, обяснява този
бивш политик от десницата.
В една страна, която е на първо място в света по консумация на бира, в началото на януари той организира, заедно с други
ресторантьори, подреждането на еднокилометрова редица от халби в центъра на Прага.
„Никога няма да се огъна“, въпреки посещенията на полицията или глобите на здравните власти, обещава той, отхвърляйки
риска, че бирарията му може да стане огнище на зараза.
„Един ден“, когато отворим отново На около хиляда километра оттам, в България, Мартин Михайлов също се мобилизира.
Този 41-годишен мъж, който държи три бара, които са горещи точки на нощния живот в София, беше планирал да излезе
вчера на улицата, за да осъди „липсата на държавна подкрепа“ и да защити „свободата“.
„Властите така и не спазиха обявения график. Не можем повече да приемаме такова отношение!“, казва разпалено той в
едно от пустите си заведения, с нахлупена шапка с козирка.
„Няма да го направим с леко сърце, но в крайна сметка може да се наложи да нарушим закона“, предупреждава Мартин,
като същевременно благодари на кредиторите си за тяхната „помощ и толерантност“.
Той не си прави илюзии: изправен пред „натрупани дългове“, „възстановяването ще бъде много бавно“.
Когато „един ден“ множеството клиенти се върнат, „това ще бъде стресиращо“, представя си Мартин. „Не мога да си помня
кога за последно беше пълно“, казва той, посочвайки дансинга, тъжен без танцуващите на него клиенти.
Джастиндер Хера , Франс прес
√ Казахастан по пътя на реформите
Република Казахстан е държава в центъра на Евразия, по-голямата част от която принадлежи на Азия, а по-малката част на
Европа. Площта на територията е 2 724 902 km². Населението е близо 20 милиона човека. Страната е активен член на
Евразийския икономически съюз. Успешно разположен в самото сърце на континента Казахстан с право може да се счита
за самобитна, но в същото време е държава, която е в „крак с времето“.
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В исторически план това е уникален регион, богат на културни традиции и древни артефакти. Така, например, въпреки
бързите темпове на развитие на страната, основната атракция на Казахстан беше и си остава „Великата степ“ - „визитната
картичка“ на републиката и мълчалив свидетел на епохалните събития отпреди хиляда години.Казахстан има две "лица".
Едното е модерно и високотехнологично, което може да бъде видяно в столицата на страната и в нейния основен
мегаполис - Алма-Ата. А вторият е недокоснат от цивилизацията, красив с дива степна красота и скрит от любопитни очи в
националните паркове и подножието на древната планина Тяншан /Небесната планина/.
През 2019 г. се извършиха мащабни промени в най-високите ешелони на властта в Република Казахстан. По-специално
Нурсултан Назарбаев, първият президент на страната, напусна поста на държавен глава. Излизането от политическата
арена на такава емблематична фигура се превърна в най-резонансното събитие в живота на Казахстан, след като
държавата получи независимост след разпада на СССР. Това доведе до редица интересни нововъведения. Така например,
столицата Астана е преименувана на Нур-Султан.
На изборите, проведени на 9 юни 2019 г., новоизбраният президент на Република Казахстан Касъм-Жомарт Токаев обявява
курс за запазване на приемствеността към актуалната политика на държавата с доказан във времето курс на първия
президент – Елбаси Нурсултан Назарбаев. Но заедно с това и необходимостта от последователно прилагане на комплекс
от политически реформи, насочени към по-нататъшно укрепване в страната на демократични институции и механизми за
ефективна комуникация и взаимодействие с гражданското общество в рамките на концепцията за „чуващата държава”.
Първият пакет от политически реформи е представен на 20 декември 2019 г. на заседание на Националния съвет за
обществено доверие (НСОД). Всички решения сега вече са приложени на практика. Наполовина е намалена
регистрационната бариера за създаване на политически партии (до 20 хиляди членове). Въведена е 30-процентна квота за
жени и младежи в партийните списъци за изборите. Законодателно е оформено определение за парламентарна опозиция.
Инициирано е декриминализиране на член 130 („клевета”) и хуманизиране на член 174 („подклаждане на социална
нетърпимост”) от Наказателния кодекс. Приет е нов Закон за митингите, който систематизира и опростява изискванията за
организиране на мирни събрания. Казахстан се присъедини към Втория факултативен протокол към Международния пакт
за граждански и политически права, имащ за цел отмяната на смъртното наказание.
Вторият пакет от политически реформи е представен на 1 септември 2020 г. в годишното обръщение на президента към
народа на Казахстан. В него държавният глава обявява за постепенен преход, считано от 2021 г., към преки избори на
селски кметове. Особено внимание се отделя на укрепването на механизмите за защита на правата на човека. За тези цели
държавният глава посочва нуждата от подобряване на законодателството за борба с изтезанията, трафика на хора,
защитата на гражданите (особено децата) от кибербулинг/насилието чрез Интернет/. Поставена е задачата страната да се
присъедини към Факултативен протокол относно процедурата по комуникация към Конвенцията за правата на детето.
Третият пакет от политически реформи държавният глава представи на 15 януари 2021 година на първото заседание на
новоизбрания Мажилис на Парламента на Република Казахстан.Президентът Токаев отбеляза, че началото на дейността
на обновения състав на Maжилиса съвпада с две събития със символично значение за страната. Страната навлезе в
годината на 30-годишнината от независимостта, а съвременният казахстански парламентаризъм се доближава до своята
четвъртвековна граница.
„В годината на 30-годишнината от независимостта ще се проведат цялостни реформи. Трябва да съсредоточим усилията
си върху изграждането на ефективна държава и социално справедливо общество. Основен приоритет е подобряване на
качеството на живот и подобряване на благосъстоянието на гражданите. Хората очакват конкретни резултати от социалноикономическите програми“(цит. тук и по-нататък по „ Пълен текст на речта на държавния глава при откриването на първата
сесия на VII състав на парламента на Република Казахстан“ в https://www.inform.kz/ru/polnyy-tekst-vystupleniya-glavygosudarstva-na-otkrytii-pervoy-sessii-parlamenta-rk-vii-sozyva_a3741427).
Новите инициативи на Президента са от голямо значение по отношение на по-нататъшното институционално развитие на
политическата система на Казахстан и подобряването на системата за защита на правата на човека. По-специално, той
предлага:
1. Намаляване на изборна бариера за политически партии за влизане в Мажилис от 7% на 5%. Благодарение на тази норма
ще се увеличи политическата конкуренция, много партии ще увеличат шансовете си да влязат в Парламента. Тя също така
ще позволи да се вземе предвид мнението на най-широки слоеве от населението при разработването на държавната
политика.
2. Въвеждане на графа „срещу всички” в бюлетините на изборите на всички нива. Въвеждането на такава графа за изборите
на всички нива ще даде на избирателите легитимен инструмент за изразяване на алтернативна позиция.
3. След избори на селски кметове да се премине към избиране на районни кметове. Държавният глава за първи път посочи
перспективи за по-нататъшна демократизация на изборния процес на ниво местно самоуправление, предвиждащи
увеличаване на ролята на населението в управлението на техния регион.
4. Законодателно да се закрепи статут на онлайн петиции. Онлайн петициите ще спомогнат за по-широкото и по-точно
прилагане на концепцията за „чуващата държава”, ангажиране на гражданското общество при вземане на решения.
5. Да се приеме отделен закон за омбудсмана (законът ще регулира дейността на тази институция в различни направления
и сектори). Държавният глава подчертава важното значение на подобряване на законодателството в областта на защитата
на човешките права.
6. Укрепване на администрацията на комисаря по правата на човека (създаване на негови регионални офиси). Тази мярка
ще позволи работата на комисаря да има истинско съдържание и реални правомощия.
7. Разработване и прилагане на индекс за развитие на младежта. През 2020 г. правителството на Република Казахстан вече
е предприело всеобхватни мерки за подкрепа на младите хора. Разработват се нови национални проекти и закони в
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областта на младежката политика и доброволческата дейност. Сега работата на местните власти по изпълнението на
младежката политика ще бъде оценявана въз основа на този критерий.
8. Да се подготвят мерки за стимулиране на благотворителната дейност. Правителството трябва да разработи набор от
задачи за предоставяне на преференциално кредитно финансиране в първите години на формиране и развитие на
благотворителни организации, както и възможността за преференциално използване на държавната собственост. Също
така е възложено значително да се разшири финансовата и нефинансовата подкрепа за благотворителни и доброволчески
организации, както от страна на държавата, така и от страна на бизнеса.
9. По-нататъшно подобряване на системата за обществен контрол. Приемане на Закон за обществен контрол, насочен към
повишаване на капацитета на обществените съвети и други институции на гражданското общество за проверка на
ефективността на държавните органи.
Друг важен момент, който бе отбелязан е осигуряването на благосъстоянието на населението, което според държавния
глава, е невъзможно без прогресивен растеж на националната икономика. Това е друг важен приоритет. Правителството
има за задача да продължи контра-цикличната макроикономическа политика, насочена към подкрепа на икономическата
активност.
Също така бе особено подчертано, че „ефективната социална политика е ключов инструмент за изграждане на силно и
приобщаващо общество. Въпреки значителния напредък по много показатели на индекса за човешко развитие, Казахстан
все още изостава от водещите държави по този показател“ - заяви Президентът с критична нотка. „Висококачественият
човешки капитал е основата за дългосрочната конкурентоспособност на всички държави, включително Казахстан. Светът
върви към „икономика на знанието“, това е реалност. Днес поколението, родено след обяваването на независим Казахстан
вече представлява половината от всички граждани на страната ни. Днешните деца и младежи ще определят пазара на
труда в Казахстан до 2050 г. Просперитетът на страната в бъдеще зависи от тяхната конкурентоспособност. Важно е да
разберем, че да бъдем „млада нация“ ни носи дългосрочни преимущества“, заключи той.
Обобщавайки, държавният глава отбеляза, че Парламентът е епицентърът на дейностите, насочени към защита на
интересите на страната. Той призова депутатите да покажат най-голяма отговорност при вземането на решения и винаги
да помнят, че хората чакат положителна промяна.
Новите инициативи на държавния глава са продължение и развитие на започнатите политически реформи. „Социалноикономическото развитие е невъзможно без съответна защита на правата на гражданите“ - заявява Касъм-Жомарт Токаев.
Изпълнението на тези инициатива ще бъде важен етап в осигуряването на прогресивен напредък на Казахстан в областта
на защитата на правата на човека, развитието на гражданското общество, укрепването на законодателната власт, понататъшната демократизация на страната и разкриване на нови възможности, и перспективи за ускорено социалноикономическо развитие на страната.
Икономически живот
√ Близо 90% по-малко чужди туристи са дошли през декември
С 88.7% се е сринал броят на чужди туристи, посетили България през декември 2020 година, сравнено с година по-рано,
отчита НСИ.
Общо през декември посещенията на чужденци в България са 246.9 хил., с 63.3% по-малко в сравнение с декември 2019
година. „Служебните“ пътувания са намалели с 63.9%, а транзитните преминавания през страната са 54.3% (134.1 хил.) от
всички посещения на чужденци в България.
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От общия брой чужденци, посетили България през декември 2020 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 36.5%,
или със 75.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистриран е спад в посещенията на
граждани от всички наблюдавани страни.
През декември 2020 г. относителният дял на посещенията по цели е, както следва: с други цели – 71.3%, със служебна цел
– 17.9%, и с цел почивка и екскурзия – 10.8%.

С 49.1 на сто по-малко са и пътуванията на българи в чужбина (269.4 хил.).
√ България с огромен ръст на площта за биоземеделие, но остава на опашката в ЕС
Общата площ в Европейския съюз за биоземеделие е била 13,8 милиона хектара през 2019 г., което съответства на 8,5% от
общата използвана земеделска площ. Това представлява увеличение с 46% между 2012 и 2019 г., сочат данните на
Евростат.
Държавите в ЕС с най-голям дял на биологичната площ през 2019 г. са Австрия (25,3% от общата използвана земеделска
площ), Естония (22,3%) и Швеция (20,4%), следвани от Чехия и Италия (и двете с9 по 15,2 %), Латвия (14,8%) и Финландия
(13,5%).
Всички останали държави-членки имат дял на площ за биологично земеделие 11% или по-нисък, като най-малките
пропорции се наблюдават в Холандия (3,7%), Полша (3,5%), Румъния (2,9%), България (2,3%), Ирландия (1,6%) и Малта
(0,5%).
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Отбелязва се все пак, че между 2012 и 2019 г. България, Франция, Хърватия и Унгария са отбелязали ръст на общата площ
за биологично земеделие от над 100%, ръстът за страната ни е 200 на сто. В същото време Полша отчита намаляване на
биологичната площ (-22,6%).
Страната ни е сред тези, в които над 50 процента от биологичната площ е с обработваема земя (53%), останалите 47 на сто
са поделени между пасища и трайни насаждения.
√ България последна в ЕС по използване на облачни IT услуги
Едва 11% от фирмите в България използват изнесени „облачни услуги“ за своята ИТ инфраструктура. По този показател
страната ни е последна в ЕС.
Макар 98% от предприятията в съюза да имат достъп до интернет, едва 36% средно за ЕС използват облачни услуги през
2020 година. Евростат уточнява, че четири години по-рано – 2016-та, данните са показвали едва 16%.
Облачните услуги най-често се използват в скандинавските държави, членки на ЕС.

Въпреки че делът на фирмите с достъп до интернет е бил на много сходни високи нива в държавите от ЕС, използването
на „облаци“ варира значително, като най-висок е делът на Финландия (75%), Швеция (70%) и Дания (67%).
В противоположния край на скалата, където е България, облачните услуги се използват от по-малко от едно на всеки пет
предприятия в Румъния (16%) и Гърция (17%).
Данните на Евростат сочат, че този род услуги се използват от компаниите главно за електронна поща и съхранение на
информация.
От предприятията, които съобщават, че използват облачни услуги огромно мнозинство (76%) са избрали облачно решение
за хостване на своите системи за електронна поща. Около две трети (67%) използват облака за съхранение на файлове,
58% за офис софтуер и 47% за хостване на своите бази данни.
Най-важното е, отбелязва Евростат, че тези предприятия също използват облака за достъп до по-усъвършенствани
софтуерни приложения за крайни потребители – финансови / счетоводни (45%) и управление на взаимоотношенията с
клиенти (27%).
В допълнение, почти една четвърт (24%) от тези предприятия съобщават, че използват облачни платформи, за да използват
изчислителните им ресурси за стартиране на свои собствени бизнес софтуерни приложения.
√ Българите най-скептични в ЕС за предоставяне на лични данни в нета
С поредните си анкети Евростат изследва доколко гражданите на ЕС са готови да предоставят достъп до личните си данни
в онлайн режим.
Според резултатите от проучването за 2020 г. 1 на всеки 2 души на възраст между 16-74 години отказва да разреши
използването на лични данни в интернет за рекламни цели.
Тук данните варират в държавите-членки на ЕС. Най-висок дял се наблюдава в Холандия (73%), Финландия (70%), Дания и
Германия (и двете 63%) и Испания (62%).

20

На другия край е България, последна в ЕС, с едва 10%, в компанията на Румъния (20%), Гърция (29%), Словакия (30%) и
Латвия (32%).

46% споделят, че разрешават само ограничен достъп до географското си местоположение или изцяло отказват достъп до
тази информация.
По-малко (40%) граждани на ЕС четат декларациите относно политиката за поверителност, преди да предоставят лични
данни. 40% пък ограничават достъпа до своите профили или съдържание до сайтове за социални мрежи или споделено
онлайн хранилище.
Едва 33% са проверили дали уебсайтът, на който са предоставили личните си данни, е защитен.
√ Гърция с най-много високо квалифицирани работещи от трети страни, за България данни няма
Работещите в страните от ЕС чужденци са по-склонни от гражданите в конкрeтната държава да бъдат
свръхквалифицирани* за работата си, сочи проучване на Евростат.
Данните показват, че процентът на свръхквалификация в ЕС през 2019 г. е поделеk, както следва – 44% са граждани извън
ЕС, 33% за граждани на други държави-членки на съюза и 21% за граждани на конкретната държава.
Най-висок дял на свръхквалифицираните работници от държави извън ЕС е регистриран в Гърция (78%), следвана от Италия
(68%) и Испания (62%).
За гражданите на други държави-членки на ЕС най-висок е делът на свръхквалифицираните работници
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В Италия, Испания и Кипър (по 50%) пък работят най-много високо квалифицирани кадри, които са граждани на други
страни от съюза. В държавите-членки на ЕС делът на свръхквалифицираните заети, които работят в страните си е най-висок
през в Испания (35%), следван от Гърция (32%) и Кипър (31%).
Люксембург отчита най-ниските нива на свръхквалификация като цяло през 2019 г., независимо от гражданството на
работниците; с 4% за свои граждани, 5% за граждани на други държави-членки на ЕС и 8% за граждани извън ЕС.
За пет страни – България, Румъния, Унгария, Словакия и Хърватия Евростат няма данни нито за работещи от ЕС,
нито за наети от трети страни.
Най-големите разлики между нивата на свръхквалификация за наети от държави извън ЕС и местни граждани са
регистрирани в Италия (49,6 процентни пункта) и Гърция (45,3 процентни пункта). Литва пък е единствената държавачленка, където процентът на свръхквалификация за граждани извън ЕС е по-нисък от този за литовските граждани.
Жените са по-склонни да бъдат свръхквалифицирани от мъжете
Що се отнася до сравнението по възрастови групи, нивата на свръхквалификация за местни наети или от други държави от
ЕС обикновено са по-високи сред по-младите (на възраст 20-34 години), отколкото по-възрастните (на възраст 35-64
години) ) хората, докато ситуацията за гражданите извън ЕС е обърната.
* Визират се тези с висше образование (с ниво 5-8 по международната стандартна класификация на образованието
(ISCED)), както и професии, за които не се изисква висше образование (групи 4-9 по международната стандартна
класификация на професиите (ISCO).
Мениджър
√ БНБ нареди на банките да не раздават дивиденти
Управителният съвет на БНБ е взел решение да наложи на банките да капитализират цялата си печалба за миналата година,
за да бъдат подготвени за предстоящите несигурност и предизвикателства, съобщи Централната банка. На практика така
банките няма да могат да изплащат дивиденти на своите акционери.
Тази мярка беше въведена след обявяването на глобалната пандемия от COVID-19 и сега се продължава от БНБ.
По този начин капиталовата адекватност на банките – тоест, съотношението на наличните средства към нивото на риск –
ще се увеличи с 1,23 процентни пункта до 23,1%. „Това допълнително укрепва капацитета на банките да поемат загуби при
възможно влошаване на качеството на кредитните портфейли. Така се създават условия банките да продължават да
изпълняват функцията на финансово посредничество чрез предоставянето на кредити за икономиката и домакинствата“,
съобщиха от БНБ.
Както е известно в края на март 2021 г. изтича мораториума, по силата на който гражданите и фирмите, които са
регистрирали спад на приходите си заради извънредните мерки срещу коронавируса, получаваха право да не погасяват
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кредитите си. По силата му бяха отсрочени бизнес кредити за 7 млрд. лв. и заеми за домакинствата в размер на 2 млрд.
лв.
От март до края на 2020 г. необслужваните кредити, отпуснати на бизнеса се понижиха от 3,5 млрд. лв. на малко над 3
млрд. лв., което представлява дял от 12,7%. При потребителските кредити лошите заеми възлизат на малко над 1 млрд.
лв., тоест 8,7% от цялата сума, а при ипотеките – под 600 млн. лв., тоест 4,9% от общото ниво.
√ Над 2000 кибер атаки засечени у нас през миналата година
2100 са регистрираните кибер инцидента в и от българското интернет пространство през 2020 г. Това е увеличение с 9 на
сто спрямо 2019 г. Най-голям е процентът на фишинг измамите - 47 на сто, следвани от инциденти с злонамерен код
(malware) – 38 на сто. Това сочат данини на Националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност
(Националния CERT) в Държавна агенция „Електронно управление“. CERT е подготвил и изпратил над 18617 е-мейла с
указания и препоръки за разрешаването на инциденти, свързани с мрежовата и информационната сигурност.
Кибер атаките през 2020 г. са били насочени предимно към здравните власти, като през периода април-юни се е увеличил
броят на фишинг атаките, свързани с информация за COVID-19. Засегнати са били и финансови институции, като
преобладаващи са били атаки от типа RDDoS. При тях се получават заплашителни писма с искане за откуп, придружени с
кратка демонстративна DDoS атака.
Поради новия начин на работа се наблюдава увеличаване и на експлоатираните уязвимости в софтуерите за организиране
и провеждане на онлайн срещи и обучения, както и в софтуерите за отдалечен достъп. В много случаи това е било
използвано за разпространение на злонамерен софтуер от типа „рансъмуер“, довело до сериозни проблеми в работата на
администрациите. Това наложи промяна на политиките за сигурност, повишаване и въвеждане на нови, допълнителни
мерки при работа от вкъщи, посочват от Националния CERT.

√ Гутериш: Социалните мрежи имат твърде много власт
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш призова за глобални правила, с които да се регулира дейността на мощни
социални мрежи като Туитър и Фейсбук, предаде Асошиейтед прес.
В отговор на въпрос в четвъртък Гутериш заяви, че смята, че не би трябвало да има компания, която да има властта да реши
дали например профилът на тогавашния президент на САЩ Доналд Тръмп трябва да бъде закрит. Генералният секретар
каза, че по-скоро трябва да бъде създаден "механизъм, в който съществува регулаторна рамка с правила, които позволяват
това да бъде направено в съответствие със закона".
"Не мисля, че ние можем да живеем в свят, в който твърде много власт е дадена на ограничен брой компании", подчерта
Гутериш на пресконференция.
По-рано през този месец Туитър прекрати 12-годишното присъствие на Тръмп и закри профила му, като по този начин
прекъсна пряка линия на комуникация с неговите 89 милиона последователи, припомня БТА. Фейсбук и Инстаграм
блокираха Тръмп.

23

Туитър заяви, че публикациите на Тръмп могат да провокират насилие след бунта на негови привърженици в Капитолия
във Вашингтон на 6 януари. Консерваторите обвиниха компаниите в цензура и нарушаване на Първата поправка на
американската конституция за свободата на словото.
На пресконференцията в четвъртък Гутериш каза, че е "особено обезпокоен" от властта на компаниите, които управляват
социалните медии. Той посочи "обема на информацията, която се събира за всеки от нас, отсъствието на контрол върху
(....) данните, свързани с нас самите, факта, че тези данни могат да бъдат използвани не само за търговски цели за
продажба на рекламни компании (....), но също така да променят нашето поведение и рисковете това да бъде използвано
и от политическа гледна точка за контрол на гражданите на страните".
Генералният секретар на ООН каза, че това "изисква сериозна дискусия" и че това е една от целите на неговата "пътна
карта за дигитално сътрудничество", обявена миналия юни.
√ Курсовете за самообучение станаха хит
През 2020 г. по-голямата част от човечеството разбра, че 24 часа вкъщи са доста време, въпреки че по-голямата част от
него е заето от работата, грижите за децата и семейството, домакинската работа и почивката след това. През дългите дни
на затваряне у дома много хора се обърнаха към различни форми на самообучение, а почти безкрайните възможности,
предлагани от новите технологии, до голяма степен подхранваха този бум. Шиене, готвене, свирене на китара, работа с
криптовалути и блокчейн, управление на времето, Excel, емоционална интелигентност, чужди езици... На практика няма
дисциплина, която да не се предлага под формата на видео или курс за самообучение.
Цифрите говорят сами за себе си. От настъпването на пандемията повече от 600 000 души в Испания например са се
записали в един от 100 000 видео курса, предлагани от образователната платформа Tutellus, което е 400% ръст. Според
главния изпълнителен директор на Tutellus Мигел Кабалеро причините за този бум се дължат на по-големия престой у
дома, работата от разстояние и по-голямата възприемчивост към онлайн обучение.
LinkedIn също отбелязва добри резултати. Само за периода между юли 2019 г. и юни 2020 г. живеещите в Испания
са инвестирали почти половин милион часа в обучение чрез платформата LinkedIn Learning.
"Несигурността на пазара на труда, която причини пандемията, доведе до засилване на гъвкавостта на работните места.
Ето защо професионалното преквалифициране стана изключително важно през последните месеци", казва главният
изпълнителен директор на LinkedIn за Испания и Португалия Анхел Саенс де Сенсано.
Според него, гъвкавостта и персонализацията са силните страни на този начин на обучение. "Той се адаптира на 100% към
графиците на всеки обучаващ се. Освен това професионалистите могат да избират начини за обучение, адаптирани към
техните нужди, основаващи се на собствените им интереси, или на интересите на компанията", казва Сенсано.
Любопитството и усилията, които влага човек, зает с курсове за самообучение, го превръща в доста интересен профил за
пазара на труда, особено в днешния бизнес контекст. "Притежаването на голям капацитет за самообучение е нарастваща
стойност за много компании. Това включва висока степен на ангажираност и мотивация, и пуска в действие множество
организационни умения", на мнение е Хулиан Роа, професор по образование в Свободния университет в Мадрид UDIMA.
Предимствата на този начин на обучение са многобройни, смята Марибел Мартин де Росалес, която отговаря за развитието
на метода Кумон (метод за обучение, който помага на децата да развият умението да учат самостоятелно) в Испания.
"Помага за по-бързото усвояване на знания, тъй като самият ученик определя собственото си темпо и своите стратегии за
учене. Служи също за развиване на самочувствие, постоянство и дисциплина", подчертава Мартин де Росалес.
От друга страна, отсъствието на фигурата на учител, която да насочва ученика всеки път, когато се отклони от пътя, може
да навреди на учебния процес. Въпреки че винаги има някакъв наръчник, който трябва да се следва. Това може да е
авторът на книгата, която четете, или говорителят на уебинара, който гледате. "В процеса на самообучение никога не сме
сами, а по-скоро сме автономни. Ние сами решаваме какво и от кого можем да научим", пояснява Марибел Мартин де
Росалес.
Въпреки предимствата на този вид обучение, мнозина все още са подозрителни към него. Хорхе Луис Борхес, Рей
Брадбъри, Уди Алън или Куентин Тарантино обаче са живи доказателства, че не е важно да се запишете в академична
институция, за да се превърнете в еталон за успешен професионалист.
"Хората търсят практическо и актуално обучение", потвърждава главния изпълнителен директор на Tutellus Мигел
Кабалеро. Главният изпълнителен директор на LinkedIn за Испания и Португалия Анхел Саенс де Сенсано пък прогнозира,
че традиционното обучение, към което сме свикнали, се променя към обучение, адаптиращо се към ситуацията и нуждите
на всеки индивид, а не обратното.
√ Еврото се разменя за 1,2101 долара
Курсът на еврото успя да се задържи плътно над прага от 1,21 долара, информираха германски финансови издания.
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2101 долара.
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2091 долара.
√ Цените на петрола не намират единна посока
Цените на петрола се движеха разнопосочно в азиатската търговия, след като намалението на доставките от Саудитска
Арабия и по-малкия петролен резерв на САЩ успокои безпокойствата от забавяне на темпа на търсенето заради
забавянето на ваксините, предаде Ройтерс.
В азиатската електронна сесия американският лек суров петрол понижи цената си с 3 цента до 52,31 долара за барел, след
като вчера стойността му спадна с 1 процент.
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Лондонският сорт Брент от Северно море поскъпна с 14 цента или 0,3 на сто до 55,67 долара за барел (след -0,5 процента
вчера).
Мартенските контракти на Брента изтичат днес. Априлските фючърси поскъпнаха с 11 цента или 0,2 на сто до 55,21 долара
за барел.
√ Червена вълна заля световните фондови борси
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия в четвъртък, следвайки
най-големите разпродажби в САЩ от месец октомври насам, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи 3,91 пункта, или 0,97%, до 399,07 пункта. Бенчмаркът вече е на червено
за 2021 г. Немският показател DAX отчете спад от 133,23 пункта, или 0,98%, до 13 487,23 пункта. Водещият индекс на
Лондонската борса FTSE 100 изтри 69,82 пункта от стойността си, или 1,06%, достигайки ниво от 6 497,55 пункта. Френският
измерител CAC 40 се понижи с 16,83 пункта, или 0,31%, до 5 442,79 пункта.
Инвеститорите до голяма степен игнорираха добрите финансови отчети на Apple и Facebook, както и решението на
Федералния резерв на САЩ да запази без промяна хлабавата си парична политика, насочвайки вниманието си към бавното
разпространение на ваксини срещу COVID-19 в Европа и затягането на противоепидемичните мерки в редица страни на
континента.
„Докато оценките на пазара са на нива, които взимат предвид възстановяването от пандемията в момент, в който тя е
далеч от своя край, този тип корекции са възможни“, коментира Иън Уилямс, стратег за пазара на акции в Peel Hunt.
Германия подготвят по-строги мерки за пътуващите от Великобритания, Бразилия и Южна Африка, като здравният
министър Йенс Шпан заяви, че очаква настоящия недостиг на ваксини срещу COVID-19 да продължи до април.
Междувременно Европейският съюз не успя да постигне напредък в преговорите с AstraZeneca, след като доставките на
ваксината на компанията за блока се забавиха.
Технологичният индекс SX8P се понижи с 0,74%, след като по-рано тази година достигна двугодишен връх.
Акциите на Swatch Group поевтиняха с 3,12%, след като компанията отчете годишна загуба за първи път от близо 40 години.
Книжата на най-големия производител на спиртни напитки в света Diageo скочиха с 4,06%, след като компанията отчете
ръст на нетните продажби през първата половина на годината.
Тежки загуби на Уолстрийт
Американските борсови индекси регистрираха сериозни понижения в сряда на фона на разочароващи финансови отчети
на няколко водещи компании и опасенията около продължаващата спекулативна търговия, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се срина с 633,87 пункта, или 2,05%, до 30 303,17, записвайки най-лошото си еднодневно
представяне от 28 октомври насам. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 отчете спад от 98,85 пункта, или
2,57%, до 3 750,77 пункта – най-големият спад на индекса от три месеца насам. Загубите от сряда изтриха всички печалби
на S&P 500 от началото на годината, като сега индексът е с 0,1% под нивото в първия ден от търговията през 2021 г.
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи с 355,47 пункта, или 2,61%, до 13 270,6 пункта.
Акциите на американския самолетостроител Boeing поевтиняха с 3,97%, след като окмпанията отчете рекордна загуба от
11,9 млрд. долара за 2020 г. на фона на спада на пътуванията заради пандемията от коронавирус и приземяването на
всички самолети 737 Max заради две катастрофи, при които загинаха общо 346 души.
Акциите на производителя на чипове AMD се сринаха с 6,20%, въпреки че финансовият отчет на компанията надмина
високите очаквания на Уолстрийт. Фирмата обяви печалба от 0,52 долара за акция при приходи от 3,24 млрд. долара, като
прогнозите бяха за печалба на акция от 47 цента и приходи от 3,03 млрд. долара.
Позитивни новини дойдоха от Microsoft, чиито акции поскъпнаха с 0,25%, след като компанията отчете 17-процентов ръст
на приходите до 43,1 млрд. долара през последното тримесчеие. Печалбата на компанията е скочила с 33% на годишна
основа до 15,5 милиарда долара. Добрите резултати се дължат най-вече на 50-процентният растеж при облачната
платформа Azure.
На пазарът се отрази и продължаващата спекулативна търговия на акциите на търговеца на видео игри Gamestop, при
която непрофесионални търговци се изправиха срещу хедж фондове. Някои инвеститори се притесняват, че загубите на
хедж фондовете може да се отразят и на други сектори на пазара. Акциите на Gamestop отново скочиха в сряда,
завършвайки сесията с колосален ръст от 134,84% до 347,51 долара за акция. Книжата на AMC Entertainment, които също
са част от тази битка между млади инвеститори и хедж фондове, скочиха с цели 301,21%.
В сряда TD Ameritrade съобщи че ще въведе рестрикции по отношение на търговията на акции на GameStop и AMC, за да
ограничи рисковете за компанията и нейните клиенти.
Междувременно Федералният резерв на САЩ остави паричната си политика без промяна, като управителят на
централната банка Джером Пауъл заяви, че икономика на САЩ е далеч от целите за заетост и инфлация, както и от пълното
възстановяване от коронавирусната криза.
Понижения в Азия
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха спад в четвъртък,
следвайки разпродажбите на Уолстрийт.
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 437,79 пункта, или 1,53%, до 28 197,42
пункта. Министерството на икономиката на Япония съобщи, че продажбите на дребно в страната са намалели с 0,3% през
декември спрямо същия месец на предходната година, като очакванията бяха за понижение с 0,4%.
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В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 68,17 пункта, или 1,91%, до 3 505,18 пункта, докато
по-малкият измерител Shenzhen Composite изтри 68,16 пункта от стойността си, или 2,82%„ достигайки ниво от 2 352,75
пункта. Хонконгският индекс Hang Seng се понижи със 746,76 пункта, или 2,55%, до 28 550,77 пункта.
Южнокорейският показател Kospi регистрира спад от 53,51 пункта, или 1,71%, до 3 069,05 пункта.
В Австралия индексът ASX200 изтри 130,9 пункта от стойността си, или 1,93%, достигайки ниво от 6 6 49,7 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете
спад от 6,36 пункта, или 1,25%, до 500,62 пункта. BGBX40 се понижи с 1,13 пункта, или 1,01%, до 111,24 пункта. BGTR30
изтри 5,08 пункта от стойността си, или 0,94%, достигайки ниво от 537,99 пункта. BGREIT записа спад от 1,13 пункта, или
0,78%, до 142,92 пункта.
Cross.bg
√ Доц. Ангел Кунчев: Ако ресторанти отворят на 1 февруари, ще бъдат глобени
Ако ресторанти отворят на 1 февруари, ще бъдат глобени. Ще се направи това, което е правено винаги. Когато някой не
спазва заповедта на министъра, следват санкции след проверка и установяване на нарушението. Разбирам положението,
в което се намират. Отговорът на излизането от това положение е в две неща - в МТСП, където започнаха плащанията, но
това не трябва да става за сметка на общественото здраве. Искаме и от тяхна страна някакво разбиране. Виждайки какво
става с училищата, идва и техният ред. Това каза главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев пред Нова тв.
"Никой в нищо не може да бъде 100% сигурен. По досегашните наблюдения очакванията, че училищата са страшно гнездо
за разпространение на заразата не се потвърдиха изцяло. Там, където има събиране на повече хора в една стая за часове,
няма как да няма предаване на вируса, но след отварянето на детските градини и ясли и пускането на учениците до 4 клас
нямаше никакъв ефект за повишаване на заболяемостта. Затова решихме да дадем възможност внимателно с 3 класа от
цялата група , което е около 37% от учениците в тази група, да присъстват в училище за две седмици", посочи Кунчев.
"Малко несериозни са обвиненията на ресторантьорите към отварянето на училищата, след като няма доказателства за
заразяването в ресторантите. Няма как да се докаже къде е станало заразяването, но има достатъчно точни проучвания за
степента на риска за заразяване на различните места и нощните заведения са на едно от първите места. Това е доказано с
научни изследвания и нямаме основание да се съмняваме в тези резултати", заяви той.
По темата за опасностите от заразяване в училищата, когато учителите преподават в повече от един клас, Кунчев посочи,
че се стремим да запазим принцип за несмесването на отделните паралелки в училищата. "Продължаваме да търсим този
ефект на "пъшкула". Мое впечатление е, че там е установен много добър ред. Каквото може е направено, за да се намали
рискът, но някакъв процент на риск винаги остава. Новият вариант на вируса е много по-заразен. 10 души в момента при
нас заразяват 6-7, а във Великобритания - 10 души заразяват 27. Концентрацията на вируса в горните дихателни пътища е
около 10 пъти по-голяма и това води до повишаване на риска от заразяване 10 пъти по-голяма. Затова минаваме на този
вариант за отказване от шаловете и плексигласовите шлемове, които стоят на брадичката и няма как да предпазят от
разпространението на вируса. Рано е да кажем точна цифра какъв процент от заразените са с новия вариант на COVID-19.
Той е в България, но процентът още е пренебрежително нисък", посочи Кунчев.
"Шлемовете предпазват в известна степен, но аерозолът излиза от страни, отгоре и отдолу. Затова той предпазва в пъти
по-малко от медицинската маска. За нормалния начин на живот в обществото ползването им не дава по-голяма сигурност.
Дори правилното ползване на медицинските маски е напълно достатъчно за обикновения човек в обикновени условия",
допълни той.
"Аз се притеснявам повече от южноафриканския щам на коронавируса, отколкото от британския. Той е по-неприятен, тъй
като предизвиква по-тежко заболяване, има по-голяма смъртност и намалява средната възраст", заяви още главният
държавен здравен инспектор.
"Южноафриканският щам е по-слабо разпространен от британският. Сериозните мерки в много страни са дали резултат,
смята Кунчев, тъй като този щам е открит при много малко случаи. - В България също ще се проведе изследване, което да
провери за наличието на варианта."
Той добави, че промяна на оценката за носенето на маски има. Кунчев подчерта мнението си, че те предпазват околните,
а не болния. "Той е този, който разпръсква вируса, и ако има преграда, това сваля до голяма степен риска", каза той.
Главният здравен инспектор не препоръчва да носим обикновена маска над 2-3 часа, тъй като се навлажняват и стават
пропускливи.
"Шлемът предпазва с пъти по-малко от обикновената хирургична маска. Дори ползването на маски, но правилното, е
напълно достатъчно за обикновения човек в обикновени условия.
Той определи бързите темпове на ваксинация в Израел като много интересни. Здравният инспектор сподели, че следи
ежедневно данните от страната, тъй като са необичайни.
"Половината население вече е имунизирано. Там има джобове от хора, които отказват да се ваксинират и ще създават
проблеми. В Израел са се разболели 0.017% от ваксинираните. Което значи, че от няколко милиона са се разболели 22-ма
души до днес. Това е абсолютно приемливо. При всяка една ваксина има хора, които не реагират. Каквото и антигенно
дразнене да му направиш, той не изгражда имунитет при никакви условия. Добрата новина тук е, че тази заболяемост се
дължи на ново разпространение на вируса, но не е свързана с ползването на ваксината", каза още той.
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
Започва записването при личните лекари на желаещите да се ваксинират срещу COVID-19. Какво трябва да
знаем?;
Избори в пандемията - какви ще са правилата;
Отново лавини в Рила и Пирин. На живо - съветите на ПСС;
Обновяването в БДЖ - кога ще се возим в нови влакове?;
Северна Македония и България - между въпросите за образование и история. Коментар на проф. Христо
Матанов;
Как Занзибар се оказа топ дестинация за почивка на стотици българи?;
Нова телевизия, „Здравей България"
Между разхлабването на мерките и риска от трета вълна на вируса. За ваксините, новите мутации и маските гост - доц. Ангел Кунчев;
Напрежение заради изборните правила. Как ще гласуваме по време на пандемия? В студиото - ГЕРБ И БСП;
Преди отварянето на моловете и фитнесите. На живо - при какви мерки ще заработят?;
Отново обстрел по прозорците. На живо: Поредна стрелба по апартамент в София;
Огромна лавина в кадър. Как тонове снежна маса едва не пометоха скиори в Рила?;
Спасители в снега. Кои са доброволците, които помогнаха на бременната жена, блокирана с часове в преспите?;
ЖП прелез като игра на руска рулетка. На живо - къде шофьори ежедневно преминават с риск за живота?;
Живак в незаконно сметище. Ще има ли наказани за откритите опасни отпадъци край Пловдив?;
Отрицателен тест, за да излезеш от дома си. За най-строгите ограничителни мерки в момента в Европа включване на живо от Словакия.
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - 120 000 емигранти се върнали у нас заради пандемията;
в. Труд - 16 милиона лева за учене в облак;
в. Телеграф - Бърз тест за Covid хотела за Свети Валентин;
в. Монитор - Платени паркоместа сменят незаконните гаражи;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Няма да забраняват маските от плат, шлемовете отречени от 1 февруари;
в. 24 часа - Разболелите се след 31 март няма да гласуват;
в. Труд - Американският прокурор в София: Българските лидери да покажат, че не са над закона;
в. Труд - Премиерът Бойко Борисов: БДЖ вече има най-добрите локомотиви в света;
в. Телеграф - Премиерът Бойко Борисов от инспекцията на мотрисите: Освен в нови самолети инвестираме и в
локомотиви;
в. Телеграф - Снежно торнадо връхлетя Тракия;
в. Монитор - До морето с 10 нови локомотива от май;
в. Монитор - Приемат студенти без изпит в 116 специалности;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Калоян Методиев, политолог, директор на институт "Рего": Юристи, икономисти, финансисти това е новият
профил, от който страната има нужда, а не генерали и силоваци;
в. Труд - Д-р Борислав Цеков - директор на Център за Нова Европа, пред "Труд": Фантазии на крайно либерални НПО-та
не могат да бъдат обличани в закон;
в. Телеграф - Шериф Кирил: Избраха ме да пазя инагурацията на Байдън сред 500 офицери;
в. Монитор - Георги Дичев, председател на Камарата на частните съдебни изпълнители: Събрахме 40% по-малко пари в
пандемията;
Водещи анализи
в. 24 часа - Наистина ли харчим повече напук на кризата;
в. Труд - Доц. д. н. Драгомир Кръстев: Киберзаплахите в морския транспорт са опасни за пристанищата;
в. Телеграф - Снежно торнадо бушува всяка година на магистрала;
в. Монитор - Гаражен кокошкарник.
√ Предстоящи събития в страната на 29 януари
София
От 09.00 часа ще се проведе редовното пленарно заседание на Народното събрание.
От 12.00 часа в платформата Zoom министър-председателят Бойко Борисов ще участва в официалното представяне
на Икономическия преглед на България, изготвен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР).
От 10.00 часа в XXIII състав на Специализирания наказателен съд ще се гледа делото срещу Вълчо Арабаджиев,
Маринела Арабаджиева, П. С., Е. К. и др., обвинени в образуване и ръководене на организирана престъпна група.
От 16.00 часа ще се проведе онлайн събитие на тема „Информационен ден по проект UFO".
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От 19.00 час на сцената на Софийската опера ще се състои мюзикълът „Шрек".
От 19.30 часа в Нов театър НДК ще се играе постановката „Пилето, което казва ку".

***
Велико Търново
От 19.00 часа ще се проведе велообиколка на града.
***
Видин
От 08.00 часа пред Центъра за спешна медицинска помощ областният управител Момчил Станков ще предостави
два броя специализирани респиратори.
***
Добрич
От 10.00 часа във Фейсбук страницата на Младежкия център ще се проведе инициативата #ЗаедноСъсСилви
Работилница „У дома".
От 14.00 часа във Фейсбук страницата на Младежкия център ще се проведе инициативата #ЗаедноСБениИЮри
„Танцувайте хорце от сърце".
***
Карлово
От 11.00 часа на площад „Васил Левски" ще се проведе тържествен ритуал по полагане на военна клетва на 61-ва
Стрямска механизирана бригада. На събитието ще присъства и министърът на отбраната Красимир Каракачанов.
***
Пловдив
От 17.00 часа в галерия „Капана" ще бъде открита изложбата „Безсмъртие във вечността".
***
Шумен
От 14.00 часа в зала „Проф. Венета Вичева" в сградата на общинската администрация ще бъде обсъден бюджета
за 2021 г.

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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