Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Bloomberg TV Bulgaria
√ Ножицата между минимална и средна заплата става все по-малка
Оказва се, че има губещи
От началото на 2021 г. минималната работна заплата у нас се увеличи на 650 лв. Досега нейният размер беше 610 лв. Тази
промяна влезе в сила въпреки несъгласието на бизнеса, който настояваше минималното заплащане да се замрази на фона
на тежката икономическа криза причинена от коронавируса.
Минималният размер на осигурителен доход за самоосигуряващи се ще бъде 650 лв., а максималния осигурителен доход
остава 3 хил. лева. Извънредният труд в България може да е до 300 часа годишно, а нощните дежурства трябва да се плащат
поне за 1 лев на час.
През новата година работещите в бюджетния сектор ще получат 10 % повече възнаграждения, докато служителите в МВР
ще имат 15 % по-висока работна заплата. Най-драстичен ръст във възнагражденията от 30 на сто ще имат работещите на
първа линия в борбата срещу Ковид-19.
"По време на платения годишен отпуск работниците не полагат труд, но получават възнаграждение. Целта им е да
възстановят работната сила, така че връщайки се на работа да бъдат пълноценни. Логиката е когато се работи по-малко,
да не се произвежда и бизнеса да губи. Когато се прави сравняване в благосъстоянието на отделни държави, се
взема показател брутния вътрешен продукт на глава от населението. Когато има почивни дни, не се произвежда брутен
вътрешен продукт, съответно този показател намалява и ставаме по-бедни‘‘, това заяви Добрин Иванов от Асоциацията
на индустриалния капитал в България (АИКБ) в предаването "Директно" по Bulgaria ON AIR.
Според Иванов сливането на почивни с работни дни не води до трайни вреди за бизнеса, тъй като работниците използват
от платения си годишен отпуск, който им се полага по закон.
Повече по темата вижте във видеото.

Важни обществено-икономически и политически теми
Банкеръ
√ Имаме капацитета да сме готови за предстоящите избори, твърдят от Обществения съвет към ЦИК
"Имаме капацитета да сме готови за предстоящите избори. Има добри практики и ако има консенсус, не бихме имали
проблем", каза пред БНР Стоил Цицелков - заместник-председател на Обществения съвет към ЦИК и председател на
Европейската асоциация за защита на човешките права. Президентът Румен Радев се срещна с Обществения съвет към
Централната избирателна комисия, представители на българските общности зад граница и кметове. Държавният глава
обяви, че не всичко по организацията на парламентарните избори зависи от датата, на която ще се проведат.
"Останах с впечатление, че президентът и вицепрезидентът искат да се ползват от нашия опит. Рядко се случва някой да
отдаде внимание на нашата експертиза", сподели Цицелков.
Той подчерта, че след проведените избори в други държави не е отчетено повишение на заболелите от Covid-19.
"Безопасността не е толкова страшна при спазване на противоепидемичните мерки", посочи Цицелков.
По думите му удължаването на изборния ден е полезна мярка и за нея не е необходима промяна в изборното
законодателство. "Хубаво е да се придържаме към въвеждане на мерки, които не се нуждаят от законодателни промени",
допълни той.
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Според Цицелков е много добър шанс въвеждането на машинно гласуване. "Една машина е по-малко опасна, отколкото
хартиената бюлетина, за която е нужна химикалка, която я е пипал и някой преди теб. Машината може лесно да се
санитаризира след всеки гласувал, вече са направени такива тестове", обясни той.
Предложението на Обществения съвет към ЦИК е в държавите, в които съществува практика за гласуване по пощата, да
бъде направен пилотен проект за такова гласуване на българските граждани там. "Вярвам, че има време да се промени
законодателството в тази посока за българите в чужбина, въпрос на воля от законодателите", изтъкна Стоил Цицелков.
√ 3.6 млрд. лева COVID харчове, но без реален отчет
"Борбата с негативните последствия от пандемията" до тук е "глътнала" 3.6 млрд. лева държавни пари, но краят не се
вижда... Тази внушителна сума назова преди дни Министерството на финансите заедно с данните за изпълнението на
бюджета в края на 2020 година.
Кратката разбивка на министерството показва, че
2.8 млрд. лева са "преките фискални стимули"
от държавния бюджет, а 0.8 млрд. лв. са пренасочените пари от програмите и фондовете на ЕС. Сметката се допълва
с още 900 млн. лв., от които 700 млн. отидоха за увеличение на капитала на Българската банка за развитие,
а други 200 млн. бяха мобилизирани във Фонда на фондовете под формата на финансови инструменти.
Основните въпроси сега са:
дали тези публични средства се изразходват достатъчно ефективно и прозрачно. Бързият преглед на ситуацията сочи, че
правителството търпи критики и по двете направления.
От една страна финансисти и икономисти оспорват изпълнението на бюджета за 2020 година, защото в найтежките месеци от кризата - между март и ноември, бяха отчитани излишъци, т.е. когато бизнесът и гражданите имаха
най-остра нужда от подкрепа, харчовете са били малки и недостатъчни.
Повечето работодателски организации пък се оплакват от липса на ефективност в мерките за подпомагане и
неуместна бюрократщина, която забавя с месеци реалното получаване на средствата.
Ударните харчове през декември
Правителството спази традицията да харчи най-много през декември, но този път надскочи дори собствените си рекорди.
В предишните години сумите бяха по-скромни, въпреки че икономиката растеше макар и незадоволително, а и се харчеше
от бюджетния излишък.
Сега държавата се намира в съвсем различна ситуация. В бюджета има дефицит от 3.6 млрд. лв., който е по-малък от
планирания, но се очаква той да бъде финансиран с нови заеми.
Освен това през септември държавата емитира 5 млрд. лв. дълг на международните пазари, а междувременно
договори и заем в размер над 1 млрд. лв. от Европейския съюз по схемата SURE. Той ще бъде използван за финансиране
по схемата 60/40, която се очаква да продължи до септември.
На този фон правителството разписа
рекордни разходи в размер близо 8 млрд. лв.
през декември. Единственият източник на информация за "посоката" на тези пари са съобщенията от заседанията на
Министерския съвет. Например в рамките на няколко заседания по бюджетите на общините бяха отпуснати допълнително
300 млн. лева. Допълнително бе захранен и бюджетът на здравното министерство, а със суми от същия порядък бе
договорена и военна техника (абсолютно безсмислено според редица икономисти).
При обиколките си из страната с джипката, превърнали се в атракция от месеци насам, премиерът Борисов не пропуска да
натърти, че в помощ на гражданите и бизнеса са раздадени милиони и милиарди. В хоби се превърна говоренето му пред
баби и дядовци по селата за най-ниските нива на бюджетния дефицит и държавния дълг на България в ЕС, сякаш тях ги
интересуват подобни констатации. Успокояващо е, че нито той, нито те имат магистърска степен по икономика, така че
подобни думи може би успокояват единствено твърдото ядро на привържениците му.
Липсата на прозрачност
До този момент обаче правителството не е представило обобщен и детайлен отчет за средствата, изразходвани за
справяне с кризата.
За разходите през ноември например от Министерството на финансите например пишат следното: "извършените повисоки разходи (спрямо тези през предишни години) са свързани с прилагането на социално-икономическите мерки за
минимизиране на ефектите от кризата, в т.ч. плащания по мярка 60/40, изплащане на месечни добавки в размер на
50 лева към пенсиите на всички пенсионери (за месеците от август до ноември 2020 г.), плащания към земеделските
стопани, както и други разходи по одобрените мерки".
В този ред на мисли е любопитен въпросът: защо бонусите към пенсиите се класифицират към COVID харчовете, при
положение, че доходите на пенсионерите бяха сред малкото, които не бяха пряко засегнати от кризата.
Ще припомним също, че в парламента бе създадена и анкетна комисия, която да следи COVID разходите и която бе
оглавена от депутата от ДПС Йордан Цонев. Засега комисията не е произвела дори междинен доклад, в който тези разходи
да са подробно описани, а трябва да се има предвид, че тя работи от 14 май миналата година.
По-достоверна информация за колосалните харчове все пак може да се появи в следващите седмици или пък месеци.
Както се казва, надеждата умира последна. В случая надеждата се "крепи" на Сметната палата, която е призвана да
провери дали публичните средства и дейности за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 са управлявани
ефективно и ефикасно. Тази проверка ще се базира на три одита. Първият е за изпълнение на мерките в здравеопазването,
вторият е за ефективност на мерките в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата и подготовка за
екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката. Третият одит ще е на мерките в подкрепа на туризма.
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"Сметната палата в момента извършва други три одита, свързани с преодоляване на последствията от пандемията
COVID-19, които ще приключат през 2021 година. При тях се одитират разходите за икономически мерки за микро,
малки и средни предприятия, мерки за социална подкрепа и заетост и мерки за подпомагане на земеделски
производители. Те се извършват в четири министерства – на икономиката, на социалната политика, на
земеделието, храните и горите, и на финансите", обясниха в края на 2020 г. държавните одитори.
Все пак развръзката предстои!
√ Евродепутатите отново ще обсъждат демокрацията в България
Мониторинговата група за наблюдение на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права към
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент отново ще обсъди ситуацията
в България. Заседанието ще се проведе на 8 януари. Това съобщи българският евродепутат от Прогресивния алианс на
социалистите и демократите Елена Йончева, която е част от мониторинговата група.
Очакваше се заседанието да се проведе в средата на декември, но бе отложено по технически причини. Тогава Йончева
съобщи, че групата не е доволна от отговорите на допълнителните писмени въпроси, получени от българските власти.
Въпросите бяха изпратени след първото разискване за България, провело се през август. На него трябваше да бъдат
изслушани премиерът Бойко Борисов и главният прокурор Иван Гешев. Те обаче не се явиха на заседанието, а изпратиха
заместничките си.
В предстоящото заседание ще участват министърът на правосъдието Десислава Ахладова, заместник-главните прокурори
от Върховната касационна прокуратура Даниела Машева и Красимира Филипова, председателят на комисията за защита
от дискриминация Ана Джумалиева, омбудсманът Диана Ковачева, а също така представители на Европейската и
Венецианската комисия. Вицепремиерът по правосъдната реформа Екатерина Захариева, която присъства
на изслушването през август, сега няма да участва в заседанието. Изслушването ще се проведе при закрити врата.
√ С тоягата, не с моркова: ЕЦБ натиска банките да чистят "лоши кредити"
Европейският банков надзор оказва натиск върху банките да намалят равнището на лошите кредити. Това казва
ръководителят на надзора Андреа Енрия в интервю, публикувано на страницата на ЕЦБ.
"В този случай не бихме използвали моркова - по-скоро бихме използвали тоягата. Ние оказваме натиск върху банките да
намалят нивата си на необслужвани кредити. Искаме от тях да покрият изцяло тези активи в рамките на определен период
от време и да ни представят реалистични и амбициозни цели за намаляване на лошите кредити", казва Енрия.
Позицията на Енрия е важна и за България, защото от 1 октомври 2020 г. шест български банки са под прекия надзор на
ЕЦБ. Става дума за "УниКредит Булбанк", "Банка ДСК", ОББ, Пощенска банка и "Райфайзенбанк България". Също
така дейностите на БНБ, свързани с банковия надзор и преструктурирането на кредитни институции, протичат в пълен
синхрон с ЕЦБ. С установяването на тясно сътрудничество между двете институции се създаде и унифициран модел на
работа, изцяло съобразен с изискванията и практиките в еврозоната.
Андреа Енрия оправдава оказването на натиск върху банките с уроците, научени от финансовата криза от 2008 година.
"Едно нещо, което не успяхме да постигнем по време на финансовата криза, беше, че загубихме твърде много време, за
да почистим балансите на банките. Едва през 2019 г. необслужваните кредити в балансите на европейските банки се
върнаха на нивата си отпреди кризата. В САЩ им бяха нужни само три години от шока през 2008 г., за да постигнат това",
изтъква Енрия.
На 16 декември и Европейската комисия представи своята стратегия за предотвратяване на натрупването в бъдеще на
необслужвани кредити в целия Европейски съюз вследствие на кризата с коронавируса.
По оценка на ЕЦБ общият размер на необслужваните заеми в еврозоната може да достигне 1.4 трлн. евро.
Засега ЕЦБ и Еврокомисията силно подкрепят създаването на национални дружества за управление на активи и за
насърчаване на сътрудничеството на равнище ЕС. Идеята е тези държавни дружества да изкупуват лошите кредити и така
да се изчистват балансите на банките.
В своето комюнике Европейската комисия подчертава, че дружествата за управление на активи предоставят облекчение
на банките, които изпитват затруднения, като им дават възможност да премахнат необслужваните кредити от своите
баланси. По този начин банките могат отново да съсредоточат усилията си върху кредитирането на жизнеспособни
предприятия и домакинства, вместо да управляват необслужваните кредити.
Комисията заявява "готовност да подкрепи държавите членки, ако желаят да създадат национални дружества за
управление на активи, и ще обмисли начини за насърчаване на сътрудничеството чрез създаването на мрежа на ЕС от
национални дружества за управление на активи."
Андреа Енрия приветства тази идея. Той заявява, че "за да се работи по-бързо за намаляване на необслужваните кредити,
има нужда от подходящите инструменти, а дружествата за управление на активи са сред най-ефективните".
√ "Банк дьо Франс": Корпоративният дълг поставя финансовата система в риск
Нарастващият корпоративен дълг и очакваните нови бизнескарантини, наложени от ръста на заразените от COVID-19,
създават системен риск за френския финансов сектор, който ще продължи да се повишава през идните месеци, алармира
централната банка на страната. Задъженията на нефинансовите компании в момента са най-големият фактор за колебания
в системата, посочва в първия си за годината преглед на финансовите рискове "Банк дьо Франс". А след второто затваряне
на някои бизнеси през ноември 2020-а, което не е поразило чак толкова тежко част от засегнатите фирми, евентуалното
забавяне на икономическия подем ще затрудни погасяването на дълговете, натрупани от началото на кризата.
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"Ако сценарият за бавно възстановяване на стопанството се потвърди, значителното увеличение на изпадналите в
неплатежоспособност дружества извън финансовия сектор ще влоши резултатите на банките заради ръста на загубите и
на кредитните провизии", предупреждават френските централни банкери.
Негативната стопанска перспектива пък може да нажежи дебата за рестрикциите върху банковите дивиденти в условията
на продължаващата пандемична криза. Въпреки че в средата на миналия месец Европейската централна банка вдигна
забраната за възмездяване на банковите инвеститори, тя наложи стриктин ограничения, провокирали възраженията на
ред банкови шефове, между които и на председателя на "Сосиете женерал" - Лоренцо Бини-Смаги.
"Банк дьо Франс" може да допусне "предпазливо възстановяване на разпределението на дивиденти, за да не изтощава
източниците на банков капитал в бъдеще", заяви на пресконференция за медиите вторият заместник председател на
институцията Силви Гулър. И добави, че "всеки икономически играч трябва да поеме своята отговорност".
Френската централна банка подчертава също, че, макар и продължаващата политика на свръхниски лихвени проценти да
оказва натиск върху печалбите на кредиторите, техните силни баланси ще им позволят да продължават да отпускат заеми
и да подкрепят икономическото възстановяване.
Предупрежденията на Френската централна банка се появяват в условията на растяща несигурност за икономическата
перспектива и за вероятността от по-нататъшни, произтичащи от разпространението на вируса, рестрикции. Германия и
Великобритания вече въведоха драконовски мерки за овладяване на заразата, а Франция удължи срока, в който
ресторантите и баровете ще останат затворани, защото броят на заразените от COVID-19 се задържа доста над целевите
числа на правителството.
БНТ
√ НСОРБ: Започнали сме подготовка в общините за провеждането на изборите
Вчера при срещата ни и консултациите, които проведохме с президента и вицепрезидента и с националното сдружение на
общините на Р България с ръководството ние изразихме нашата готовност, че още от 7 декември, когато е обявена датата
на изборите на президента, тя да бъде на 28 март, ние сме започнали подготовка в общините. Това каза за "Денят започва"
кметът на Велико Търново и председател на УС на НСОРБ Даниел Панов.
"Първо с оглед на помещенията, които трябва да бъдат организирани изборните секции, също така и с всички тези
правомощия, които по изборния кодекс те прехвърлят като ангажимент на кметовете на общините, които движат
основно организационната и техническата част в изборния процес", продължи той.
Панов каза, че има много въпроси, които ще бъдат решавани, след като бъде издаден указът на президента.
"Нашето предложение беше да бъде удължен изборният ден - да бъде в ранна сутрин до късна вечер и да не бъде в
строгоопределени часове, или когато има създали се струпвания на хора в края на изборния ден да бъде удължен само
с един час, да има възможност това нещо да бъде удължено с по-дълго време. Поставихме и въпроса за коридори",
заяви кметът на Велико Търново.
Панов каза, че са представили и индикативна програма на президента, ако изборите са на 28 март, в какъв порядък и в
какъв план ще започне подготовката за изборите.
Председателят на НСОРБ каза, че първата заповед, която всеки един кмет трябва да издаде, е с упоменаване на
избирателните секции, и това трябва да стане на 5 февруари.
"Ние ще искаме здравният протокол да бъде издаден до края на януари, за да можем да направим чисто
организационно всички технически неща, които зависят от нас", каза Панов.
Относно извозването на членовете на секционните избирателни комисии в пандемична обстановка той каза, че зависи от
здравния протокол, който ще им бъде даден.
"За нас чисто технологично важно е транспортът да бъде увеличен, действително средствата, които държавата
ще даде за тези избори, ще бъдат много повече за предходни избори за организация, транспортът ще бъде увеличен,
няма да бъде с един автобус", каза Панов.ю
Вижте още във видеото.
√ Веселин Тодоров: Машините за парламентарния вот вече са поръчани
Машините за парламентарния вот вече са поръчани, независимо, че компанията, която спечели търга - Сиела Норма, все
още не е подписала договора с ЦИК. Това заяви в предаването "Още от деня" изпълнителният директор на компанията
Веселин Тодоров.
Той изрази съмнение, че всички членове на Секционни избирателни комисии ще имат желание да се обучат как се работи
с машините и обяви, че ЦИК е тази, която трябва да ги мотивира за това.
Тодоров заяви, че е не се притеснява договорът да бъде огласен публично.
Вижте още във видеото.
√ Вицепремиерът Николова във Варна: Очакваме с ваксините да се ускори рестартът на туризма
Очакваме с ваксините да се ускори рестартът на туризма. Изпратихме една много необичайна и трудна година,
изпълнена с предизвикателства и неизвестни. Но тя ни даде и много поуки, а бизнесът показа, че може да се
приспособява и да следва новите правила и норми за работа. Това заяви вицепремиерът и министър на туризма
Марияна Николова пред представители на бизнеса във Варна. В дискусията участваха Иван Портних, кмет на община
Варна, и Стоян Пасев, областен управител.
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Министърът информира, че приключи първата фаза на помощта от 35 евро за седалка за получаване на държавна
субсидия, като 34 туроператора, които използват чартърни полети, подадоха заявления за това подпомагане. Изплатени
са средства на 20 компании, като общият им размер е близо 3,5 млн. лв.
От 1 януари тази година започва реализацията на втора фаза на тази мярка. Помощта е за турист, пристигнал в България в
периода 01.01.2021–31.05.2021 г., и е в брутно изражение, т. e. преди приспадането на данъци или други такси. Тя ще бъде
реализирана с вече одобрените, но неусвоени средства, поясни вицепремиерът.
През декември беше прието изменение в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, което
регламентира въвеждането на нова мярка за държавна помощ и нейното прилагане, съобщи вицепремиерът. И уточни, че
общата стойност на тази субсидия, която се отпуска от националния бюджет, е в размер на 51 млн. лв., с които
предвиждаме да помогнем безвъзмездно на близо 1600 предприятия в сферата на туроператорската и туристическата
агентска дейност.
Държавната помощ e предвидена за туроператорите и туристическите агенти под формата на безвъзмездни средства в
размер на 4 на сто от техния оборот без ДДС през 2019 г., които ще трябва да се използват приоритетно за компенсиране
на загуби, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, както и суми, удържани от доставчиците на услуги.
Относно екскурзоводите вицепремиерът информирам, че Министерството на туризма е в готовност за действие по
одобрения вече проект за предоставяне на 3 млн. лв. по ОПИК, като все още се очаква предоставяне на необходимата
информация от страна на представители на екскурзоводите и планинските водачи. Плановете са след 22 януари да е готова
пълната документация на обществената поръчка, която ще се провежда за предоставяне на средствата. Очакваме в срок
до 31.03.2021г. да се пристъпи към подписване на договорите с четирите организации, а реализацията на дейностите по
споразуменията да започне през април, посочи министър Николова.
Относно развитието на туризма в региона през миналата година по статистика на ЕСТИ в община Варна са пренощували
442 хил. туристи от началото на 2020 г. до средата на декември. От тях 222 хил. са българи, 138 хил. са румънци, над 19 хил.
са посетителите от Германия, а повече от 17 хил. са полски гости.
През летен сезон 2020 данните на НСИ в област Варна показват, че в местата за настаняване с 10 и повече легла са
пренощували 425 хил. туристи през летен сезон 2020 г. Спадът на туристите спрямо летен сезон 2019 е 54%. Въпреки
трудностите обаче сезон, макар и по-кратък, имаше, като милиони българи избраха да почиват през летните месеци на
родното крайбрежие, коментира вицепремиерът. Тя цитира данни на Фрапорт, според които към момента на летище
Варна се очаква да пристигнат 4960 чартърни и редовни полета за периода май–октомври 2021 г. По думите й намалението
на полетите спрямо същия период на предкризисната 2019 г. е около 11%, като от Германия е 3%, а от Великобритания 6%.
Безпрецедентно трудна година беше 2020 г. и се надявам в началото на лятото да влезем в нормален сезон, коментира
кметът Иван Портних. И допълни, че ни предстои много съвместна работа, надявам се на добро партньорство и в края на
годината да отчетем добри резултати.
Областният управител Пасев зави, че туризмът е основен за местната икономиката, като се очаква тази година с ваксините
да има сезон и да рестартираме целия бранш. Той благодари на вицепремиера за работата и посочи, че винаги е
съпричастна с проблемите на бизнеса.
Представителите на бизнеса поставиха темата за рекламата на дестинация България и възможностите за насърчаване на
посещенията на руски туристи. Тяхната позиция е, че е необходимо да се търсят начини за облекчаване на визовия режим.
Те алармираха, че всеки ден има кадри, които не искат да работят и напускат бранша. Според тях това ще отвори голяма
дупка в сектора, защо без кадри няма как да има отрасъл.
В дискусията бе засегната и мярката 60 на 40, като бяха коментирани някои конкретни трудности, които се срещат при
кандидатстване по нея. И подчертаха, че се надяват тя да продължи по-дълго, защото подкрепя работата на сектора.
Браншът отправи питания за възможността за издаване на ваучери за почивка, като според тях това би допринесло за
напредък на отрасъла. Те информираха още, че възможност за облекчения при плащането на местни данъци и такси би
подпомогнала финансовото им положение.
В разговора бе дискутирана и темата за развитието на СПА туризма в региона. Според бранша би било добре да се
реализира по-целенасочена реклама кампания на този продукт, както и да се инвестира в тази инфраструктура.
√ Лъчезар Борисов: Към бизнеса ще достигнат близо 500 млн. лв. през следващите месеци
Със социално-икономическите мерки постигнахме успехи. По време на тази изключително тежка криза през изминалата
година България успя да запази един от факторите на икономически растеж на високо ниво, а именно - потреблението.
Това коментира министърът на икономиката Лъчезар Борисов.
"Нямаше период по време на тази криза, в който потреблението да беше засегнато. Нещо повече – потреблението в
България и индивидуално, и колективно растеше. Дори по време на криза заплатите и социалната политика дадоха ефект.
Заплатите се повишаваха не само в държавния сектор и при хората на първа линия, те се повишаваха в частния сектор с
близо 10% за изтеклата една година“, каза Борисов.
Toй посочи, чe Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката са интервенирали в
българската икономика 1 млрд. и 250 млн. Извън това – има допълнителни мерки, които са в централния бюджет и бяха
реализирани през 2020-та на стойност 2 млрд. и 800 млн. лева.
Лъчезар Борисов отчете, че чрез мярката 60/40 са запазени 250 хил. работни места. Πo нея са инвестирани близо 670 млн.
лв. Tя ще продължи до септември.
"Мерките, които се изпълняват от Българската банка за развитие, сме дали минимален срок, ще бъдат прилагани до
средата на годината. Но разполагаме с достатъчно ресурс, така че те да се прилагат и до края на годината. В следващите

5

месеци към бизнеса ще достигнат близо 500 млн. лв. Така че ние мислим за абсолютно всички", заяви министърът на
икономиката.
√ Как кризата се отрази на пазара на труда в Пловдив?
Пандемията промени значително и пазара на труда. Все повече хора, освободени от сектори, свързани с туризма или
развлекателния бизнес, започват работа в производството.
Заради кризата бармани, сервитьори, детски аниматори и крупиета в последния месец бързо промениха сферата, в която
са заети. Най-лесно и бързо намират работа в индустрията, където обичайно има глад за кадри. Рязката смяна на сектора
на заетост обаче не винаги се отразява добре на новите служители. Не всички се задържат дълго на новите си места, защото
адаптацията е трудна. Така, според икономическите анализатори, се наблюдава по-голямо текучество на персонал.
Майкъл е на 19 и до началото на пандемията е бил барман. Сега е шивач на затваряща машина, но признава, че началото
е трудно.
"За това време, в което правя 1 матрак, те правят 5. С времето се научих. Работата е сигурна и тук не затварят
при пандемия", каза Майкъл Петров.
В същата компания вече са назначили 100 души без опит и търсят още толкова. Голяма част от новите служители са
работили в игрални зали, ресторанти или хотели. Според специалисти тази тенденция е възможност частично да се реши
проблема с липсата на кадри в производствата.
"Имахме повече кандидати отколкото преди локдауна. Тази голяма бройка идва точно от тези хора. До колко
проблемът се разрешава в дългосрочен план ще разберем в следващите месеци и година", каза директорът в "Човешки
ресурси" Марта Джамбазова.
Икономически анализатори прогнозират, че обменът на кадри между отраслите ще продължи. Наблюдават и 10процентов ръст на заплатите в пловдивските предприятия.
"Заплатите в производството растат с около 10 процента в градове като Пловдив със силни индустриални зони на
какъвто ръст не се радваха сектори като строителство и търговия", каза Георги Стоев от "Индъстри Уоч".
Според специалистите обаче ще се наложи работодателите да инвестират повече в обучения, както и в по-дълги
изпитателни срокове.
√ Има ли вода във Варна - местните власти отговарят на министър Димитров
Няма никакъв риск от водна криза във Варна или в Бургас. Това заявиха управителите на ВиК-дружествата в двата града в
отговор на обвиненията, отправени от министъра на околната среда и водите Емил Димитров в "Денят започва".
Министърът упрекна Областната управа и ВиК дружеството във Варна, че вече 11 месеца бездействат и не са предприели
мерки за алтернативно водоснабдяване на града. Според него, водата от яз. "Камчия" ще стигне най-много до май тази
година. От ВиК дружествата обаче са категорични, че проблем няма, тъй като само през декември в язовира са се влели 20
милиона кубика и в момента той е пълен наполовина.
Водна криза по Черноморието няма да има както тази година, така и надявам се, следващата. Тъй като водните количества,
които ползваме в област Варна са достатъчни, за да не се притеснява населението от такъв проблем, категоричен е инж.
Валентин Вълканов от ВиК Варна.
МОСВ издава годишен график, който при нас дойде през октомври. През декември министърът реши, че трябва да намали
водните количества, които самият той е разрешил и това повлия на баланса на водата, затова аз уведомих МРРБ, областния
управител и кмета на Варна да не се променя количеството на водата, допълни инж. Вълканов.
400-те хиляди кубика за ползване са недостатъчни за населението на област Варна, затова при такива ситуации трябва да
бъде консултирано с ВиК дружеството дали трябва да се намалява водата, категоричен е инж. Вълканов.
За мен е недопустимо институциите да си разговарят през медиите и да се спекулира с тази толкова болезнена тема остава ли населението на Варна и Бургас без вода. Не знам от какво е продиктувано това поведение на министъра,
коментира областният управител на Варна Стоян Пасев.
Така или иначе - Варна е благословена и има достатъчно вода за населението. Не виждам какъв проблем имаме ние с
министерството, допълни той.
Да, нивата на язовирите са по-ниски, но е твърде рано да обявяваме бедствено положение, заяви Пасев. Той категорично
отрече обвинението на министъра, че Варна бездейства от 11 месеца.
√ Ивайло Калфин: Виждаме мъчителното излизане на Тръмп от властта
Безпрецедентното нахлуване в Капитолия е резултат от мъчителното излизане на Доналд Тръмп от властта. Усещането за
ред и правила беше абсолютно пресечено. Това коментира в сутрешния блок "Денят започва" по БНТ бившият външен
министър Ивайло Калфин.
Това, което виждаме, е резултат от крайния популизъм на Тръмп, който успя да подведе много хора, но политически беше
абсолютно фиаско. Загубите на изборите на практика се дължат на поведението на Тръмп, но много хора не го разбират,
тъй като се подведоха по популизма му, смята Калфин.
По думите му, обществото е много разделено, а чувството на много хора е, че са недооценени, че са лузъри заради
политиката, не заради техните възможности. Това е големият проблем и ще бъде голямо предизвикателство пред Байдън,
заяви Калфин.
Вижте повече подробности във видеото.
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√ Елена Поптодорова: 25-ата поправка за отстраняване на президента на САЩ няма да се задейства
При безпрецедентното нахлуване в сградата на народния избор във Вашингтон имаше една относителна безстрастност на
органите на реда. Това коментира в "Денят започва" Елена Поптодорова, вицепрезидент на Атлантическия клуб, след
безпрецедентното нахлуване на демонстранти, подкрепящи Доналд Тръмп, в сградата на Американския конгрес.
От вчера и за в бъдеще излиза много сериозен проблем за самата Републиканска партия, защото след станалото
тази нощ, един по един, видни републиканци се отказват от своите подписи в т.нар. възражения. Затова много побързо ще приключи процесът на преброяване, обясни Поптодорова.
В самата Републиканска партия протича процес на разделение, резултат от поведението на Тръмп. Другият тежък проблем
е средата, която той култивира за погазване на норми, изграждани в продължение на десетилетия, категорична е
Поптодорова.
По думите ѝ, разделение в обществото винаги е съществувало, защото политиката там е много жива и затова е напълно
естествено всяка група да има желанието да се произнася и утвърждава.
25-ата поправка за отстраняване на президента няма да може да се прокара - има членове на кабинета, които биха
я подкрепили, но мнозинство няма да се събере, смята още Поптодорова.
Според нея, ако новоизбраният държавен глава Джо Байдън успее да овладее COVID епидемията, това ще е стъпката на
"омекотяване" в обществената среда.
√ Лидерите на ЕС изразиха подкрепата си към Байдън
Лидерите на НАТО, на европейските институции и на държавите от ЕС реагираха на безпрецедентното нахлуване на
протестиращи в сградата на Конгреса във Вашингтон.
Върховният представител по въпросите на външната политика Жозеп Борел повтори думите на новоизбрания президент
Джо Байдън, който каза "Това не е Америка".
Европейските лидери изразяват подкрепата си за Байдън и смятат, че резултатите от изборите на 3 ноември трябва да
бъдат зачитани.
Европа буквално беше шокирана от картините, които се излъчваха цяла нощ от ставащото във Вашингтон.
Германският канцлер Ангела Меркел направи специално изявление, в което заяви, че се чувства ядосана и в същото време
много тъжна, но американската демокрация е много по-силна.
Генералният секретар на НАТО, заяви, че случилото се е шокиращо и трябва да се зачитат официалните резултати.
Председателят на ЕК Урсула Фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Шарл Мишел също реагираха и заявиха,
че Капитолия е храм на демокрацията.
Председателят на Европарламента Давид Сасоли изпрати писмо на колегата си Нанси Пелоси и изрази загриженост за
нейната и сигурността на депутатите, като призовава за мирно предаване на властта.
БНР
√ Силен спад на ноемврийските продажби на дребно в ЕС при нарастване в България
България обаче е отново сред страните с най-голям спад при продажбите на дребно на годишна база
Продажбите на дребно в еврозоната и в целия ЕС отбелязаха много по-силен от очакваното спад през ноември 2020 г., тъй
като въведение отново ограничителни мерки за ограничаване на коронавирусната инфекция в редица членове на съюз
оказаха значително негативно влияние върху търговията на дребно.
Това показват последни данни на Евростат.
Продажбите на дребно в България пък отбелязаха повишение спрямо предходния месец, но спрямо година по-рано
отбелязаха петия най-голям спад в рамките на ЕС след този във Франция, Словения, Белгия и Австрия, отчита официалната
Европейска статистика.
През ноември 2020 г. продажбите на дребно в еврозоната се свиха с цели 6,1% спрямо октомври, когато нараснаха с 1,4%,
като в рамките на целия Европейски съюз те също се понижиха с 5,0% след повишение с 1,4% месец по-рано.
На годишна база продажбите на дребно в еврозоната се понижиха през ноември с 2,9%, а в рамките на целия ЕС с 2,0%
след техен растеж съответно с 4,2% и с 4,1% през октомври.
Евростат посочи, че продажбите на автомобилни горива се свиха в еврозоната с цели 10,6% спрямо месец по-рано и с 18%
спрямо ноември 2019 г., докато продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия се понижиха с 1,7% на месечна база
(повишение с 2,7% на годишна база), докато продажбите на нехранителни стоки се понижиха с 8,9% на месечна и с 5,2%
на годишна база.
В рамките на ЕС продажбите на нехранителни стоки се понижиха със 7,3% на месечна база и с 3,3% спрямо година по-рано,
докато тези на храни, напитки и тютюневи изделия се свиха с 1,5% на месечна база и се увеличиха с 2,4% спрямо същия
месец на 2019 г. Продажбите на автомобилни горива пък отбелязаха спад през ноември със 7,7% и се понижиха с 15,3%
спрямо ноември 2019 г.
Европейската статистика отчете, че продажбите на дребно в България се повишиха през ноември с 1,2% спрямо октомври,
когато нараснаха с 1,3%. Това представлява повишение на търговията на дребно за седми пореден месец след срива с
20,1% през март и понижението с 2,0% през април.
На годишна база обаче спадът при продажбите на дребно в нашата страна остава един от най-големите в рамките на
Европейския съюз. През ноември продажбите на дребно в България се понижиха с 6,4% спрямо ноември 2019 г. и след
спад с 5,3% през октомври.
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Това е отново един от най-солидните спадове в рамките на целия ЕС на годишна база, като по този показател нашата страна
е изпреварена единствено от Франция (спад с 15,7%), Словения (с 14,2%), Белгия (с 11,7%) и Австрия (понижение със 7,4%).
В същото време най-голямо повишение на продажбите на дребно през октомври спрямо година по-рано е отчетено в
Германия (повишение с 8,8%), Дания (с 8,7%) и Нидерландия (с 6,6%).

Графики на продажбите на дребно в ЕС и еврозоната

√ Подобрение на потребителските и бизнес нагласи в ЕС през декември, но при влошаване в България
Икономическите и потребителски нагласи в еврозоната и в целия Европейски съюз се подобриха през декември 2020 г.,
компенсирайки почти напълно резкия спад през ноември, когато втората вълна на Covid-19 заля стария континент,
отразявайки се негативно върху всички бизнес сектори.
Това показват резултати от последно проучване на Европейската комисия, оповестени в петък. ЕК обаче отчита
продължаващо влошаване на потребителските и бизнес нагласи в нашата страна през последния месец на 2020 г.
Индексът, измерващ икономическото доверие в рамите на ЕС, се повиши през декември до 89,5 пункта, след като месец
по-рано се срина до 86,7 пункта (от 90,2 пункта през октомври), достигайки най-ниското ниво на индекса от юли.
Съответният индекс за еврозоната нарасна през декември до 90,4 пункта от 87,7 пункт през ноември, когато достигна найниско ниво от миналия август.
Подобрението на икономически нагласи беше водено от повишение на доверието в индустриалния сектор и сред това на
потребителите, както и в по-малка степен в строителството. В същото време продължи влошаването на доверието в
сферата на услугите и търговията на дребно, тъй като тези сектори продължават да бъдат най-силно засегнати от
въведените нови строги противоепидемични мерки в цяла Европа.
Индексът на потребителското доверие за еврозоната се повиши през декември до -13,9 от -17,1 пункта през ноември, а за
целия ЕС до -15,3 от -18,7 пункта, след като и двата индекса достигнаха през ноември най-ниски нива от месец май насам.
Аналогичният индекс на икономическите нагласи в България обаче продължи да се влошава и през декември, достигайки
74,6 пункта спрямо 76,9 пункта през ноември, като това представлява отслабване на бизнес нагласите в нашата страната
за трети пореден месец и най-ниско ниво на индекса от август 2020 г.
През декември проучването на ЕК отчита влошаване на нагласите във всички по-важни сектори на българската икономика
и по-специално в сферата на услугите (спад на съответния индекс до -22,7 от -17,8 пункта през ноември) и в търговията на
дребно (до -7,7 от -4,1 пункта месец по-рано), като в строителството спадът е по-сдържан (до -19,2 от -18,1 пункта), докато
в промишлеността дори се отчита известно подобрение (до -10,4 пункта през декември от -11,8 пункта през ноември).
Индексът на потребителското доверие в България пък се влоши през последния месец на 2020 г. до -32,5 пункта от -31,0
пункта през ноември, достигайки най-ниско ниво от юли.
В същото време индексът, измерващ очакванията за заетостта и трудовия пазар, бележи повишение както в рамките на
целия ЕС (до 89,5 от 87,4 пункта), така и в еврозоната (до 88,3 от 86,9) и в България, където индексът нарасна силно до
101,4 пункта от 99,1 пункта през ноември, достигайки най-високо ниво от март, когато първата коронавирусна вълна
доведе до въвеждане на строг локдаун и в нашата страна.
√ Италия ще изразходва повече от 222 млрд. евро за възстановяване на икономиката
Правителството на Италия планира да изразходва повече от 222 милиарда евро от различни фондове от Европейския съюз
с цел възстановяване на икономиката от ударите на коронавирусната епидемия, предаде Ройтерс, като се позова на
проект, който предстои да бъде одобрен от министрите - най-вероятно до края на седмицата.
Италия може да получи над 200 милиарда евро от специалния еврофонд за възстановяване от пандемията, а кабинетът на
Джузепе Конте възнамерява да използва и милиарди от други европрограми, включително в помощ на земеделския
сектор.
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Конте обаче е изправен пред бунт от коалиционния партньор - центристката партия на бившия премиер Матео Ренци,
която има само 3% рейтинг, но е ключова за оцеляването на коалиционното правителство.
Ренци заплашва с изтегляне на подкрепата си, ако Конте не изразходва повече средства за здравеопазване и
инфраструктура.
Цитираният от Ройтерс план предвижда увеличения съответно с 18 милиарда и 4 милиарда евро за тези две пера.
√ Стабилизация на дефлацията в еврозоната през декември
Потребителските цени в еврозоната се понижиха на годишна база през декември за пети пореден месец, но при
стабилизация на дефлацията в 4-годишно дъно, показват предварителни данни на Европейската статистика.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (HICP) се повиши през декември 2020 г с 0,3% спрямо предходния
месец, но на годишна база отчете понижение от 0,3% за четвърти пореден месец.
Най-висока инфлация от 1,4% спрямо година по-рано беше отчетена при цените на храните, алкохола и тютюневите
изделия, но след повишение с 1,9% през ноември, докато цените на услугите се повишиха с 0,7% (след повишение с 0,6%
месец по-рано). В същото време енергийните цени се понижиха през декември с 6,9% спрямо година по-рано след спад с
8,3% през ноември.
Основната инфлация (изключвайки волатилните цени на храните, тютюневите изделия и на енергията) се повиши на
годишна база с едва 0,2% за четвърти пореден месец.
√ Ръст на търговския дефицит на САЩ през ноември до 14-годишен връх
Международният търговски дефицит на САЩ се разшири с 8% през ноември до 68,1 млрд. долара, тъй като американците
засилиха апетита си за покупки на чуждестранно произведени стоки, а компаниите увеличиха вноса, за да попълнят своите
запаси, показват данни на Департамента по търговия.
През ноември 2020-а година международният дефицит на САЩ се разшири до 68,1 млрд. долара от 63,1 млрд. долара
месец по-рано, като износът нарасна с 1,2% до 184,2 млрд. долара, докато вносът скочи с 2,9% до 252,3 млрд. долара.
Това е най-големия размер на търговския дефицит от август 2006 г. насам.
Рязкото разширяване на търговския дефицит ще окаже негативно влияние върху данните за БВП на САЩ през последното
тримесечие на 2020 г.
√ Петролът поскъпва към 11-месечни върхове след поредно намаляване на американските запаси
По време на търговията в четвъртък петролните фючърси продължават да поскъпват, макар и по-слабо, достигайки нови
най-високи нива от 11 месеца насам.
Подкрепа за ценовия растеж продължава да оказва оповестено по-рано през седмицата самостоятелно решение на
Саудитска Арабия да ограничи своите добиви с 1 млн. барела на ден за следващите два месеца. Това стана факт след като
страните членки от формата "ОПЕК +" решиха да увеличат само със 75 хил. барела на ден съвместното петролното
производство през февруари и с още толкова през март, за да "угодят" главно на настояванията на Русия и на Казахстан,
на които им беше позволено да повишат добивите си съответно с 65 хиляди и с 10 хиляди барела дневно.
Намаляването на американските складови запаси на суров петрол за четвърта поредна седмица, при това с цели 8 млн.
барела до 485,5 млн. барела за седмицата до 1-ви януари, според данни на Енергийната информационна администрация
на САЩ (EIA) също помогна за поскъпването на черното злато през вчерашната и по-рано през днешната търговия.
Фючърсите на петрола брент с доставка през март поскъпнаха по-рано в четвъртък до $ 54,90 за барел за пръв път от края
на февруари 2020 г., преди да опитат стабилизация около $ 54,30.
В същото време фючърсите на американския лек суров петрол WTI с доставка през февруари поскъпват с 0,35% към $ 50,80
за барел, след като през вчерашната търговия успя да надвишат ниво от $ 50 за пръв път от 11 месеца, а по-рано днес дори
поскъпнаха до $ 51,28 за барел - най-високо ниво от края на февруари 2020 г.
Така и двата типа петролни фючърси вече се търгуват в нива, които за последно бяха достигнати в края на февруари
миналата година - непосредствено преди първата вълна на коронавируса да залее Европа и САЩ и да доведе до първото
въвеждане в Запада на строги рестриктивни мерки и локдауни за нейното ограничаване.
Щурмът на Капитолия в сряда вечерта от поддръжници на президента Доналд Тръмп изглежда нямаше голямо влияние
на световните капиталови пазари, докато поскъпването на акциите на фондовите борси означава, че инвеститорите вярват,
че новоизбраният президент на САЩ Джо Байдън ще провежда политика на по-големи държави харчове и стимулиращи
мерки в подкрепа на засегнатите от коронавирусната криза.
Поскъпването на петрола в последно време се дължи и на инвеститорския оптимизъм около ваксините срещу Covid-19 и
започналата с тях имунизация. Но продължаващото силно нарастване на броя на новозаразените и на починалите от
коронавирус от двете страни на Атлантическия океан води до удължаване и дори до затягане на противоепидемичните
мерки и локдауни, което вероятно ще забави очакваното през тази година икономическо възстановяване, което да доведе
до възстановяване и на търсенето на петрол в световен план.
Това може да ограничи и поскъпването на петрола, въпреки че анализатори на швейцарската банка UBS прогнозират цена
на петрола Брент от $ 60 до средата на годината.
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Графика на петрола Брент / щатски долар

Монитор
√ Икономическият министър: 500 млн. лева ще достигнат до бизнеса през следващите месеци
Половин милиард лева европейски средства под формата на кеш грантове ще достигнат до бизнеса пред следващите
месеци. Помощта за засегнатите от кризата фирми се предвижда да бъде осигурена през Оперативна Програма "Иновации
и конкурентоспособност". Това заяви министърът на икономиката Лъчезар Борисов в ефира на БНТ.
По думите на Борисов потреблението у нас по време на кризата е нараснало и дори заплатите в страната се повишаваха с
близо 10%. Той припомни, че министерството на труда и ресорното му ведомство са инжектирали в българската икономика
повече от 1,25 млрд. лева. Допълнителните мерки в централния бюджет пък бяха на стойност 2,8 млрд. лева.
Според сигнали на синдикатите обаче част от бизнеса не може да се възползва от въпросните мерки. Данни на
Сдружението на малкия и средния бизнес 20 на сто от сектора не могат да възстановят спряното си производство, а 75% са
с необслужвани кредити.
"Намерихме ресурс по процедурите за микро и малки предприятия, а също и за тези за средни предприятия, така че всяка
компания, която отговаря на изискванията, ще бъде подпомогната", категоричен бе Борисов, като допълни, че
разработените мерки ще бъде продължени и през настоящата година. Схемата 60:40, по която са подпомогнати над 250
000 работни места и са инвестирани близо 670 млн.лева,
ще продължи до септември
Мерките на Българската банка за развитие (ББР) ще се прилагат до средата на годината, но наличното финансиране може
да стигне и до края на 2021 г. През Фонда на фондовете пък ще можем да кандидатстваме за помощ през още по-дълъх
период от време.
√ Сачева: Вървим към секции за карантинирани на вота
Гласуването с посредник няма да бъде добре прието в България. Ще се търсят варианти със секции само за карантинирани,
със секционни комисии, преминали COVID-19. Не е приемливо предложение за избори в 2 дни.Това заяви министърът на
труда и социалната политика пред Нова нюз във връзка с предстоящите парламентарни избори в условията на пандемията
от короанвируса.
"Президентът започна процеса по грешен начин – не обяви дата, но сега не признава грешката си. Търси консенсус чрез
политически акт, а търси вина в правителството. Готови сме за провеждането на изборите", обясни тя. "Похватът на Радев
е грешен политически. Кога се грижи президентът за здравето на гражданите, когато се тревожи за датата на изборите?
Ако в момента се реализира оставка, това би могло да удължи датата на изборите. Протестите целят конфронтация и
дестабилизация, но не и реални действия", коментира Сачева.
Готвим се за трудна година, в която да помогнем на най-нуждаещите се и да запазим възможно повече работни места",
увери социалният министър.
Според нея със сигурност има нужда от образователно-информационна кампания със здравна информация за ваксините.
"Директор на дом за хора с увреждания или кмета може да бъде отговорен за ваксинацията на уязвими хора. Опитваме се
да организираме процеса с внимание и грижа", каза още тя.
Министърът съобщи, че ще се организират мобилни екипи, личните лекари ще помагат. Има заложени 300 млн. за
държавно обществено осигуряване и още 300, общо 600 от бюджета по мярката 60/40. Мярката за затворени бизнеси е
70/0, по-високо от възнаграждението за ноември и декември.
"Хората с пенсии от 300 до 369 лв. ще получат еднократно 120 лв. за хранителни продукти.
Не мислим за изборите, а как да подкрепим хората. Ако има необходимост от продължаване на добавките от 50 лв. към
пенсиите, те ще бъдат продължени и след март. За младите семейства продължава целевата помощ за деца, учещи
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онлайн. Продължават и помощи чрез детски надбавки – ежемесечни помощи за най-бедните семейства, данъчни
облекчения за другите. 300 лв. за всички първолаци и осмокласници", заяви Деница Сачева.
√ Енергийната борса затвори при средна цена 122.97 лева за мегаватчас
При средна цена 122.97 лева за мегаватчас е търгуван вчера токът на Българската независима енергийна борса /БНЕБ/,
показват данните от търговията на борсата при сегмента "пазар ден напред". Сделките са на база утрешен ден на доставка
/8 януари/.
Средната цена на пиковата енергия /9.00-20.00 ч./ e 144 лв. за мегаватчас. Извънпиковата енергия /1.00-8.00 ч.; 21.00-24.00
ч./ е изтъргувана при средна цена 101.93 лв. за мегаватчас.
Най-ниската цена в рамките на вчерашната сесия, при утрешен ден на доставка, е 85.22 лв. за мегаватчас, достигната за
2.00 - 3.00 ч., а най-високата е 188.03 лв. за мегаватчас - за 10.00 - 11.00 часа.
Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 65 161.30 мегаватчаса електроенергия.
Енергийната борса затвори в сряда при средна цена 106.93 лв. за мегаватчас.
В сегмента "пазар в рамките на деня" за вчера, 7 януари, БНЕБ отчете до 16.00 ч. общ търгуван обем от 4748.70 MWh.
Среднопретеглената дневна цена е 110 лева за мегаватчас.
√ Производителите на картофи, лук и чесън получиха есемес за доказване на обвързаната подкрепа
Земеделските производители, кандидатствали за Кампания 2020 по схемата за обвързано подпомагане за картофи, лук и
чесън, са получили кратко съобщение (есемес), с което са били информирани, че трябва да докажат реализацията на
произведената продукция, съобщиха от ДФ "Земеделие".
Съобщението е било изпратено до фермерите от телефонен номер 180-080. Практиката с изпращане на кратки съобщения
цели те да бъдат своевременно информирани за периоди на прием на документи по съответни схеми и мерки, които
администрира фондът, уточняват от ДФЗ.
От 4 януари до 1 февруари 2021 г. се доказва реализацията по схемата за обвързано подпомагане за картофи, лук и чесън.
Утвърдените образци на електронен опис на документите, доказващи реализацията на произведената продукция, са
достъпни за изтегляне и попълване на сайта на ДФ "Земеделие". Подаване на декларацията и електронния опис по схемата
се извършва в отделите "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" в областните дирекции на ДФ "Земеделие".
Във връзка с усложнената епидемична обстановка, от ДФЗ са предоставили възможност на кандидатите по схемата за
обвързано подпомагане за картофи, лук и чесън да изпратят опис по образец чрез имейл до съответната ОД на ДФЗ по
постоянен адрес на кандидата (за физически лица) и адрес на управление на кандидата (за ЕТ и юридическите лица) не по
късно от 27.01.2021 г.
√ Без пластмасови сламки и чаши, махат и капсулите с кафе
Използването на 8 вида пластмасови изделия за еднократна употреба се забранява в целия Европейски съюз, включително
и в България от това лято. Това предвижда европейска директива, която всички страни членки трябва да въведат и
приложат в националното си законодателство най-късно до 3 юли 2021 г. Дотогава забраната ще бъде въведена и в нашия
закон за управление на отпадъците, коментираха от Министерството на околната среда и водите, пред „Телеграф“.
Забраната ще засегне изделия направени изцяло или частично от пластмаса и по принцип са предназначени за еднократна
употреба или за кратък период от време, преди да бъдат изхвърлени. Това са прибори за хранене – вилици, ножове,
лъжици,чинии, сламки, клечки за уши, бъркалки за напитки, пластмасови пръчици, към които са прикрепени балони,
съдове за съхранение на храна, изработени от експандиран полистирен и чаши и продукти, изработени от оксо-разградима
пластмаса. В очакване на влизане на пълната забрана в сила производители вече предлагат на пазара заместители,
направени от дървесина, картон, дори от хранителни продукти, примерно ядливи чаши за кафе и прибори.
От 31 декември 2024 г. производителят на продуктите от пластмаси ще носи разширена отговорност. Въвежда се
принципът „замърсителят плаща“. Производителите трябва да покрият разходите за събиране, почистване и управление
на отпадъците от контейнери за храна и напитки, бутилки, чаши, пликове и обвивки, леки торбички за пазаруване, и
тютюневи изделия с филтри. Обмисля се и забрана за капсулите за кафе, които съдържат пластмасова част, която трудно
се отделя. Разширена финансова отговорност ще понасят и производителите на риболовни принадлежности, съдържащи
пластмаса. Въвежда се изискването за информиране на потребителите за продукти от алтернативни материали или
изделия за многократна употреба.
ЕС изисква в националния закон да бъдат въведени мерки за намаление на потреблението на определени пластмаси за
еднократна употреба, когато няма алтернатива да бъдат подменени с изработени от друг материал.
Потреблението на такива продукти да бъде категорично и устойчиво премахнато до минималното. До 2029 г 90% от
пластмасовите бутилки трябва да се събират за рециклиране и да имат специален дизайн. Евродирективата поставя и
условие в производството на тези бутилки до 2025 г. да се влагат най-малко 25 % рециклирани пластмаси, това са т.н.
бутилки от РЕТ . А в 2030 всички бутилки ще да съдържат 30 % рециклирана пластмаса.
От това лято някои пластмасови продукти за еднократна употреба като санитарни изделия, мокри кърпички, тютюневи
изделия с филтри, чаши за пиене, трябва да имат видима, четлива и незаличима маркировка, поставена върху опаковката
или самия продукт. Надписите трябва да информират за наличието на пластмаса в продукта и варианти за тяхното
обезвреждане и за вредите, които носят.
Всеки втори боклук се рециклира до 5 години
Драстично намаление на битовите отпадъци, които попадат в депата, ще бъде постигнато до края на 2025 г. С промени в
закона за управление на отпадъците , внесени в парламента преди дни след 5 години най-малко 55% от теглото на битовите
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отпадъци, трябва да се подготвят за повторна употреба или рециклиране. До края на 2030 г най-малко 60%, до 31 декември
2035 г близо две трети от отпадъка трябва да се рециклира или повторно използва. В края на депата трябва да попадат помалко от 10% от битовите отпадъци.
√ Гърция вече получава природен газ от Азербайджан по новия тръбопровод
Гърция вече получава природен газ от Азербайджан по Трансадриатическия газопровод (ТАП), съобщи ръководителят на
гръцката държавна газова компания ДЕПА Константинос Ксифарас, цитиран от ДПА.
Агенцията посочва, че гръцката част от проекта, предвиждащ транспортиране на газ от Каспийско море през Турция към
Гърция, е готова, а скоро предстои тръбопроводът да бъде продължен през Албания и накрая да достигне до Италия.
"Началото на доставките е ключов момент", заяви Ксифарас за гръцката информационна агенция АНА-МПА.
Все още не е ясно кога ще бъде завършена последната отсечка между Албания и Италия. В Албания ТАП се очаква да бъде
с дължина 205 километра. Участъкът до Италия се състои от 110-километрова връзка по дъното на Адриатическо море.
Клон към България и Румъния също е в процес на изграждане, посочва ДПА.
Според оценките ще може да бъдат транспортирани до 20 млрд. куб. м газ годишно. С доставките на природен газ от
Каспийско море Европа ще стане по-малко зависима от руския газ, отбелязва ДПА. Газопроводът ТАП се строи от
консорциум от международни компании, включително енергийни гиганти като ВР.
Газ от Азербайджан се транспортира до гръцката граница по друг тръбопровод - 2000-километровия Трансанадолски
газопровод (ТАНАП). Той се свърза с ТАП в Гърция, който има дължина от 550 километра.
√ ЕЦБ: Световната икономика ще скочи с 5,8 на сто през тази година
Прогнозите са реалният БВП в световен мащаб (без еврозоната) да се свие с 3% през 2020 г. и да се увеличи с 5,8% през
2021 г., преди да нарасне със съответно 3,9% и 3,6% през 2022 г. и 2023 г., стана ясно от месечния обзор на Европейската
централна банка (ЕЦБ), цитиран от Българска народна банка (БНБ).
„През третото тримесечие на 2020 г. световната икономика отбеляза силно възстановяване, последвано от продължителен
импулс за растеж в началото на четвъртото тримесечие, но някои неблагоприятни фактори помрачават краткосрочните
перспективи за икономическото развитие“, посочват експертите в бюлетина на ЕЦБ.
Очакванията са през 2021 г. световната икономика да се подобри, а заедно с нея и търговията, която ще се възстанови посилно. БВП в Еврозоната ще скочи с 3,9% през 2021 г. след очакван спад от -7,3% през 2020 г.
"Икономическата динамика остава неравномерна в различните сектори, като активността в услугите е по-неблагоприятно
засегната от новите ограничения върху социалния живот и придвижването, отколкото в сектора на промишленото
производство", се посочва в доклада. Според него въпреки въведените антикризисни мерки, поведението на
потребителите остава предпазливо.
"Последните постижения в разработването на ваксини срещу COVID-19 позволяват с по-голяма увереност да се предполага
постепенно преодоляване на здравната криза. Все пак ще измине време, докато се постигне масов имунитет, като не може
да се изключат нови вълни на заразата", предупреждават от ЕЦБ. По отношение на паричната си политика, Управителният
съвет на ЕЦБ реши основните лихвени проценти да останат без промяна. Ако перспективите за инфлация обаче се
доближат до равнище близко до, но под 2%, то това ще намери отражение върху показателя. Очакванията за момента са,
че лихвите ще останат на сегашното си или по-ниско равнище.
Мениджър
√ Борисов: България се върна на газовата карта
България се върна на газовата карта. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на седмичния брифинг на
Националния оперативен щаб днес.
"В газоснабдяването успяхме да имаме движение на природен газ от различни източници: азерски, американски, руски,
какъвто докарат на нашата собственост в Александропулис, където българската държава стана акционер. Да, пандемията
забави гръцката връзка. Там са 2 гръцки компании: едните произвеждат тръбите, другите строят. Те спечелиха търга.
Полагаме огромни усилия, но работниците не могат да излязат от домовете си в Гърция, за да дойдат да работят на
връзката. И затова се забави. "Балкански поток" стана, но "Балкански поток" устройва всички държави в региона: и Турция,
и Сърбия, и Северна Македония, и Босна и Херцеговина, и нас – получаваме транзитни такси", допълни Борисов.
"Чирен", където миналата година направихме 3D сеизмистиката. Полска компания беше спечелила търга. Тя каза, че
капацитетът на "Чирен" може да се разшири. Затова февруари пускаме поръчка за подмяна на всички стари руски
компресори, които са там, както подменихме всички по трасето. Когато имаме целия газов хъб "Балкан": гръцка връзка,
"Балкански поток", връзките със Сърбия, Румъния, с Гърция, тогава ще направим откриване и ще поканим всички съседи,
които имат интерес", каза още министър-председателят.
√ НАП обяви как става получаването на държавна помощ от малкия и среден бизнес
Националната агенция за приходите публикува списък с въпроси и отговори за малки и средни предприятия, които искат
да използват държавна подкрепа за оборотен капитал. Тази програма е за компаниите, чиито обекти са били затворени
заради противоепидемичните мерки.
Както е известно финансирането се предоставя чрез пренасочени средства от еврофондовете. Кандидатстването за тази
подкрепа обаче не става по стандартния път за еврофондове – чрез Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН), а чрез портала за електронни услуги на НАП. „След въвеждането на електронния
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подпис и данните към него, потребителят се пренасочва автоматично към ИСУН, където попълва заявлението“, се казва в
съобщението на ведомството. Всеки потребител трябва да има профил в системата.
Агенцията припомня също така, че обекти, които са били затворени по решение на местни щабове, са извън обхвата на
програмата и нямат право да получават финансова подкрепа.
Допустими са разходи за електроенергия и други месечни сметки, наем, ремонт на търговския обект и други. Недопустими
обаче са разходите за плащане на данъчни задължения и обслужването на банков кредит.
За повече подробности вижте тук.
√ Премиерът освободи зам.-министър на земеделието
Премиерът Бойко Борисов освободи от длъжност зам.-министъра на земеделието, храните и горите Вергиния Горова. Това
съобщават от правителствената информационна служба, като уточняват, че Горова си тръгва от поста по свое желание.
Вергиния Кръстева (Горова) притежава магистърска степен от Университета за Национално и Световно Стопанство,
специалност "Публични финанси". Има бакалавърска степен по "Застраховане и осигуряване" от Висше Училище по
Застраховане и Финанси, София. В периода 2010-2014 г. е работила като експерт и главен експерт в сектор "Методология",
отдел "Директни плащания на площ" в Държавен фонд „Земеделие“. От декември 2014г. до януари 2016г. е вр.и.д.
началник отдел „Методология“, дирекция „Директни плащания“ в ДФЗ. От януари 2016г. до май 2017г. е началник отдел
"Методология", дирекция "Директни плащания" в ДФЗ - Разплащателна агенция.
√ ЕК отваря дебат за забрана на масовото биометрично проследяване
Европейската комисия съобщи, че ще регистрира европейска гражданска инициатива за забрана на масовото биометрично
наблюдение.
Организаторите на инициативата настояват ЕК да предложи законопроект за окончателно прекратяване на безразборното
и произволното използване на биометрични данни по начини, които могат да доведат до масово наблюдение или
неправомерна намеса, свързана с основните права. Според комисията тази инициатива е допустима от правна гледна
точка.
В следващите шест месеца организаторите могат да започнат събирането на подписи за подкрепа. Ако до една година
инициативата получи един милион подписа от най-малко седем различни държави от ЕС, комисията ще трябва да вземе
решение в срок до шест месеца. ЕК може да реши да предприеме или да не предприеме действия по искането, като и в
двата случая трябва да обоснове решението си, се посочва в съобщението.
√ Страните от Еврозоната ще наберат 1 трлн. евро дълг през 2021 г.
Страните от Еврозоната ще наберат държавен дълг в общ размер над 1 трлн. евро през 2021 г., за да финансират мерките
срещу коронавируса, показват разчетите на ING Groep, цитиран от Блумбург. Отделно се очаква Европейската централна
банка да продължи да предлага облигации, за да подкрепи и останалите държави от Европейския съюз.
Дори държави със силно разклатени държавни финанси – като Италия, чийто държавен дълг представлява 150% от нейния
БВП – получават добри оферти от международните капиталови пазари. Във вторник страната получи оферти на обща
стойност от 105 млрд. евро за най-новата си еврооблигация с падеж през 2037 г., като тя търсеше да набере 10 млрд. евро.
Това е най-голямото предлагане за подобни дългосрочни италиански облигации, регистрирано в историята, предаде
Ройтерс. Доходността на новата емисия беше определена на 8 базови точки над доходността от 1,45% за подобна емисия,
пласирана в началото на миналата година.
През миналата година Италия пласира облигации на обща стойност от 551 млрд. евро и се очаква през 2021 г. отново
да предложи на финансовите пазари приблизително толкова.
Пак тази седмица Ирландия получи оферти на обща стойност от 40 млрд. евро за 10-годишна облигация на стойност 5,5
млрд. евро. Словения пък ще е първата страна от Източна Европа, която ще пласира емисия облигации през 2021 г.
√ Конгресът утвърди избора на Байдън
Конгресът на САЩ одобри избора на Джо Байдън за президент, предадоха световните агенции. Байдън получи повече от
необходимите 270 електорални гласа за утвърждаването на изборната му победа. Както се очакваше, той събира 306 гласа,
докато действащият президент Доналд Тръмп има 232 гласа.
Вицепрезидентът Майк Пенс съобщи официалните резултати, посрещнати с бурни овации от демократите. Пенс не се
включи в аплодирането и не показа никакви емоции.
Одобрението от конгреса окончателно слага край на всякакви конституционни възможности за оспорване на резултатите
от президентските избори. Според конституцията встъпването в длъжност на избрания президент трябва да се състои на
20 януари.
Вчерашното гласуване в Конгреса стана на фона на безпрецедентни за Вашингтон безредици. Ден по-рано действащият
президент Доналд Тръмп говори на митинг пред хиляди свои поддръжници и за пореден път заяви, че изборите са
фалшифицирани, а самият той няма намерение да отстъпи. Речта на Тръмп подейства като спусък на последвалите
събития. Гневни, привържениците на Тръмп обсадиха Капитолия, влязоха в сблъсъци с полицията и след това нахлуха в
сградата. Силите на реда бяха принудени да използват сълзотворен газ и зашеметяващи гранати, за да овладеят
ситуацията. Четирима души загинаха сред които и жена, ветеран от Военно-въздушните сили, за която вече е известно, че
е била простреляна от полицай. Тя е починала в болница от раните си. Други трима са станали жертви на ненасилствени
инциденти по официални данни от властите.
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Заседанията на Сената и Камарата на представителите бяха прекъснати, а сенаторите, конгресмените и вицепрезидентът
Майк Пенс бяха евакуирани. Протестиращите, проникнали в сградата на Конгреса се държаха мирно, като предимно
снимаха видео и си правеха селфита. Тръмп изпрати Националната гвардия в столицата и се обърна към своите
привърженици с призив за мир и ред.
Няколко часа по-късно протестиращите бяха изгонени от сградата и двете камари на Конгреса възобновиха заседанията
си. Първоначално противниците на бързото одобрение на Байдън планираха да оспорят гласовете в някои щати (Невада,
Мичиган, Джорджия), но на фона на вълненията, възраженията бяха оттеглени. Законодателите не разгледаха възражения
срещу Пенсилвания, Уисконсин, Аризона.
√ „Ерата на Тръмп приключва с насилие“ – западните медии за размириците в САЩ
Водеща тема за всички западни издания е случилото се във Вашингтон вчера вечерта по време на общата сесия на двете
камари на американския Конгрес, които обсъждат и утвърждават резултатите от вота в Електоралната колегия, състоял се
на 14 декември и присъждащ победа на президентските избори на Джо Байдън.
Хиляди привърженици на Доналд Тръмп нахлуха в сградата и след размирици, продължили с часове, ситуацията бе
поставена под контрол, прекъснатата сесия – подновена, а новината широко отразиха медии от Западна Европа и САЩ.
Fox News: Байдън е стабилност
„Президентът Тръмп остави наследството си в дрипи“, посочи Джонатан Търли, сътрудник на медията, известен със своята
прорепубликанска позиция.
От началната страница на уебсайта на изданието става ясно, че сенаторът от Републиканската партия Том Котън призовава
Доналд Тръмп да „престане да подвежда американците“ и настоява депутатите да оттеглят възраженията си за изборните
резултати. Изданието отрази и потвърдената победа на Байдън от Конгреса, „часове след хаоса на Капитолия“.
Пазарите бележат позитивни резултати въпреки протестите на Капитолия, защото виждат Байдън като стабилност,
отбеляза и бизнес разделът на медията, „Фокс бизнес“.
CNN: Тръмп си отива с касапница
Президентството на Тръмп завършва с американска касапница, гласи заглавие в CNN. „3 години, 11 месеца и 17 дни след
като Доналд Тръмп предупреди от западния фронт на Капитолия, че „американската касапница спира точно тук“, точното
място, на което той стоеше, беше погълнато от собствените му протестиращи, които донесоха собствена касапница“, пише
журналистът Кевин Липтак. „Идвайки 14 дни преди края на президентството му, безпрецедентният епизод предизвика
подновени призиви за импийчмънт на Тръмп и нови разговори за 25-ата поправка, която ще го отстрани от поста. Няколко
висши служители на Белия дом подадоха оставки и много други, включително съветника по националната сигурност на
президента, също обмисляха да напуснат в знак на протест.“
„Цялото наследство на Доналд Тръмп бе заличено вчера“, обясни републиканката Нанси Мейс, според която нейната
партия трябва да „започне отначало“ и някои от представителите ѝ трябва да поемат отговорност за щурма. „Не можем да
оправдаем насилието… Трябва ни лидерство повече от всякога в момента в нашата страна. Трябва да възобновим нацията
си, да възстановим партията си“, каза Мейс.
Ани Кустер от Демократическата партия е сред депутатите, присъствали в заседателната зала в Капитолия при нахлуването
на прорепубликанските демонстранти. „Борехме се да се скрием зад стената на балкона. Опитвах се да отведа колегите си
на сигурно място, завеждайки ги зад парапета“, описа тя и каза, че се е почувствала „изплашена за живота си“.
USA Today: Имаше ли достатъчно полиция?
В сряда протестиращите успяха да влязат в сградата на Капитолия и дори се разхождаха свободно из залите и се катереха
по столове. Някои успяха да стигнат до камарата на Сената, докато други седяха в офисите на депутатите, пишат от
изданието и добавят, че нарушението на сигурността повдига и въпроса за това как демонстрантите са успели да пробият
в Капитолия и дали е имало достатъчно присъствие на органите на реда.
„В моя 50-годишен опит в правоприлагането това е безпрецедентно“, заяви Джон Магау, бивш директор на тайните
служби, цитиран от USA Today.
Тази поредица от събития, които нарушиха до голяма степен церемониалния демократичен процес на преброяване на
гласовете на държавната Електорална колегия, бяха кулминацията на седмици на негодувание, подхранвано от фалшивите
твърдения на президента Доналд Тръмп, че изборите са му откраднати, посочват още от изданието.
New York Times: Ерата на Тръмп приключва с насилие
Тълпа, нахлула в Конгреса, и потъпкване на демокрацията – ерата на Тръмп приключва с насилие, коментира „Ню Йорк
таймс“. Изданието цитира и избрания президент на САЩ Джо Байдън, определил щурма на Капитолия, като „мрачен
момент в историята на САЩ“. Вестникът припомня, че пред привърженици настоящият държавен глава е заявил вчера:
„Никога няма да си върнете страната чрез слабост“, след което са последвали размириците.
Bloomberg: Пенс стигна точка на пречупване с Тръмп с благословията за Байдън
Отношенията на Доналд Тръмп с най-лоялния му помощник, Майк Пенс, се разпаднаха в сряда, след като вицепрезидентът
се противопостави на призива на президента за отмяна на изборните резултати от президентския вот, проведен на 3
ноември 2020 година.
Тръмп нападна Пенс в Twitter с думите, че е „нямал смелостта да направи това, което трябваше да се направи“. В отчаян
опит да задържи властта, Тръмп превърна това, което обикновено е недраматично съвместно заседание на Конгреса за
ратификация на резултатите от изборите, в тест за лоялност на Пенс. Гамбитът имаше катастрофални резултати не само за
отношенията между президента и вицепрезидента, но и за мирния преход на властта, пишат от Bloomberg.
ABC: Щурм и на самолет
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Изданието отбелязва, че привърженици на Тръмп са поставили на тавана и на стените на кабина на самолет от компанията
American Airlines материали с логото „Тръмп 2020“. Според поддръжниците един от пасажерите е заплашил да ги убие.
Републиканецът Маркуейн Мюлън обясни, че е бил свидетел на момента, в който полицай е прострелял привърженичката
на Тръмп, която загина по време на щурма на Капитолия пред входа на заседателната зала на Конгреса. „Тълпата щеше да
влезе през вратата, имаше много депутати и персонал, които по това време бяха в опасност“, разказа той за „Добро утро,
Америка“. Според него органите на реда „са направили възможно най-доброто, което са могли“.
CNBC: Терористична атака срещу Капитолия
Историкът от NBC Майкъл Бешлос характеризира събитията в сряда като „терористична атака“ в интервю за „Новините с
Шепърд Смит“ по CNBC. „Ние сме в ситуация, в която определението за тероризъм е използването на насилие, особено
срещу цивилни, за постигането на политическа цел. Това беше терористична атака срещу нашия Конгрес днес и срещу
нашата Капитолия“, каза Бешлос. Според него Доналд Тръмп отчаяно търси начин да избегне „да бъде изхвърлен от
кабинета си“, което ще стане след две седмици.
Associated Press: Те се подиграха на лидерите
Протръмпската тълпа пое председателския пост в Сената, съобщават от новинарската агенция. Те се подиграваха на
лидерите, позирайки за снимки в кабинета на председателя на Камарата, Нанси Пелоси, една с крака, подпрени на бюрото
в кабинета, друга – седнала на същото място, което вицепрезидентът Майк Пенс заемаше само минути по-рано по време
на разговорите за утвърждаване на вота на Електоралната колегия.
Вицепрезидентът Майк Пенс окончателно се противопостави на президента Доналд Тръмп рано сутринта в четвъртък,
когато потвърди победата на избрания през ноември Джо Байдън за президент, слагайки край на безсмислените усилия
на Тръмп да подкопае американската демокрация и да отмени резултатите от изборите, пише Associated Press.
Френските медии: Америка на ръба на въстанието
След случилото се снощи призивите за отстраняване на Тръмп се умножават, отбелязва френският в. „Фигаро“.
Нахлуването на привърженици на настоящия президент в сградата на Конгреса приключи с арести и с една простреляна
жена, която почина. Още трима души са загинали при възникнали спешни ситуации, допълва изданието. Вестникът се
спира и на безпрецедентното блокиране на акаунтите на Тръмп в Twitter и Facebook, както и върху изтегляне на негово
видео от двете социални мрежи и от YouTube, в което той отново говори за откраднат вот, въпреки че призовава
привържениците си да се приберат у дома.
Доналд Тръмп успя да постигне нещо, което не постигна седмици наред по съдебен път. Този път го постигна чрез бунт,
който той подклади, а именно прекъсване, макар и временно, на сесията на Конгреса, на която се броят гласовете на
електорите, удостоверяващи победата на Байдън на изборите, посочват от в. „Монд“. Изданието публикува кадри от
случилото се във Вашингтон под заглавията „Денят, в който Тръмп предизвика хаос в Капитолия“ и „Америка на ръба на
въстанието“
Италианските медии: Тръмп готов да заплаши демокрацията
Случилото се във Вашингтон поражда полемика, че полицията е действала неадекватно, посочва италианският в.
„Република“. В желанието си да не признае поражението си Тръмп се показа готов да заплаши демокрацията и написа
една от най-мрачните страници в историята на САЩ, добавя вестникът.
Шок и ужас – маскирани привърженици на Тръмп нахлуха в Конгреса, написа „Стампа“ и публикува на първа страница
видеокадри от случилото се тази нощ в сградата на парламента на САЩ.
САЩ са в шок, фенове на Тръмп нахлуха в Конгреса, всичко това приключи с четирима починали, отбелязва „Кориере дела
сера“.
Британските медии: Фашизмът на Тръмп в сърцето на американската демокрация
Анархия в САЩ, обобщава британският в. „Гардиън“. Обкръжен от мъже, облечени и подготвени като за война, аз видях
фашизма на Тръмп в сърцето на американската демокрация, казва очевидец на събитията във Вашингтон, цитиран от
британския в. „Индипендънт“. Изданието съобщава и за масово подаване на оставки на служители в Белия дом след
размириците в Конгреса. Оставките си са връчили заместник прес секретарят на Белия дом Сара Матюз, началничката на
канцеларията на Мелания Тръмп – Стефани Гришам, и секретарят по социалните въпроси Рики Нисета, твърди вестникът.
Случилото се снощи във Вашингтон е кошмарен финал за президентския мандат на Доналд Тръмп, посочва „Файненшъл
таймс“.
√ Европейските борси светят в зелено втори пореден ден
Европейските борси вчера се повишиха чувствително за втори пореден ден, след като демократите спечелиха Сената и се
очаква да гласуват нови по-големи държавни помощи за бизнеса, предаде Ройтерс.
Към 13 часа българско време германският DAX се увеличи с 0,62%.
Френският CAC 40 е нагоре с 0,4%.
Паневропейският Eurostoxx 600 също е нагоре с 0,4%.
Британският FTSE 100 отбеляза понижение с 0,5%.
Преди това японският индекс Nikkei 225 затвори при ръст от 1,6%, а китайският SSE – при ръст от 0,71%.
Сред най-добре представящите се акции вчера са тези на френската компания за строителни материали Saint Gobain, чиято
цена се повиши с 6%, след като тя обяви значително по-добри от очакваните финансови резултати за последното
тримесечие на 2020 г.
Ръст имаше и в сектора на мините, енергетиката и индустриалните стоки, след като стана ясно, че демократите ще гласуват
нов пакет от стимули за икономиката в САЩ.
Добро представяне на шведските компании Atlas Copco, Sandvik и Volvo доведоха до нов рекорд на борсата в страната.

15

„Отбелязваме, че компаниите от сектора на строителството и материалите се представят под очакванията от началото на
декември, и тъй като те много зависят от държавната политика и инвестициите в инфраструктура, те имат много потенциал
за разгръщане“, се казва в съобщение на анализаторите на Unicredit до трейдърите.
Ръст има и при компаниите, произвеждащи турбини за вятърни електроцентрали като Vestas, Orsted и Siemens, тъй като с
новия президент Джо Байдън се очаква реализиране на план от 2 трлн. долара с мерки срещу климатичните промени.
Delivery Hero, германска компания за доставка на приготвена храна, съобщи, че е събрала 1,2 млрд. евро с нови акции, за
да финансира растежа си, с което стойността на акциите се понижи с 1,4%.
Cross.bg
√ Президентът ще се срещне с ръководството на ЦИК
Държавният глава Румен Радев продължава поредицата от консултации във връзка с организацията и провеждането на
предстоящия парламентарен вот.
Днес от 11.00 часа президентът ще приеме на „Дондуков" 2 ръководството на Централната избирателна комисия. В
срещата ще участват и представители на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване",
Националния статистически институт, Български институт за стандартизация и Държавна агенция „Електронно
управление".
√ КЕВР не откри нарушения в ноемврийските сметки за парно
Резултатът от извънредната проверка на КЕВР, инициирана след медийни публикации, показа, че няма нарушения в
ценообразуването на сметките на дружеството. В доклада на регулатора се посочва, че на база предоставените данни и
документи, включени в проверката, дружеството е изпълнило всички законови и нормативни изисквания при формиране
на ноемврийските сметки.
В рамките на проверката от дружеството беше изискана информация по 11 точки, обхващащи всички данни за
потреблението на топлинната енергия от клиентите през месец ноември. В няколко последователни точки е посочено, че
издадените фактури от „Топлофикация София" отговарят по обем и съдържание на Общите условия и са изготвени при
коректно прилагане на определените от КЕВР цени за съответния период.
С изготвянето на ноемврийските сметки и анализиране на изходните данни стана видна завишената консумация на
потребителите на топлинна енергия за посочения период. Своевременно беше стартирана разяснителна кампания на
данните за потребление, консумация и формиране на фактурите на потребителите.
В рамките на кампанията беше предоставена и сравнителна информация за настоящия и предходните отоплителни сезони.
Подробна разяснителна информация за размера на произведената и подадена топлинна енергия ще бъде предоставяна
ежемесечно на клиентите през отоплителния период на 2020 - 2021 г. Данните ще дадат възможност на клиентите да
сравнят потреблението си в настоящия и предходния отоплителен сезон и да планират разходите си спрямо изменението
на потреблението на топлинна енергия.
Всеки потребител може да намери подробна информация за общата подадена топлоенергия до абонатната станция,
отчетената средномесечна температура и денградусите и на 2-ра страница в съобщението към месечната фактура. В
данните и поясненията за изготвянето на фактурата са посочени и съответните показатели за предходния отоплителен
сезон.
За допълнителна информация и въпроси, клиентите могат да се свържат с кол центъра на компанията на телефон 0700 11
111, да изпратят запитване във Фейсбук страницата www.facebook.com/www.toplo.bg или на имейл: inf_r@toplo.bg и
info_r@toplo.bg.
√ Рекорден за последните 10 г. спад: Българският ток става все по-малко атрактивен
Ако направим сравнение между 2020 и 2019 година, то производството на електроенергия е спаднало с почти 8%, което е
рекорд за последните 10 години. Потреблението също е намаляло с около 2,5%, но най-силно впечатление прави салдото
износ - внос, което бележи намаление от 41%, според данните на ЕСО. Това каза за 3е-news.net енергийният експерт
Павлин Павлов.
Той уточни, че прогнозите на всички експерти са се оправдали. "Предвид огромното влияние на пандемията, нямаше как
да наблюдаваме ръст в производството и потреблението", допълни експертът.
Според него, не само ограниченията при затварянето на икономиката направи цифрите такива. Основната причина за
намаленото производство е, че българският ток става все по-малко атрактивен за чуждите пазари, поради тяхното
обединяване. Например, цените на електрическата енергия на регионалните пазари са почти съпоставими. Подобна
пазарна ситуация не е имало през последните 15 години.
В резултат на драстичните ограничителни мерки заради пандемията, отразили се на икономическата дейност, през
първото тримесечие на миналата година в някои държави в определени часове бяха регистрирани и отрицателни цени,
припомни експертът.
Той очаква бъдещето и развитието на пазарите на електроенергия в Европа да остане под знака на пандемията. Кризата,
която настъпи през 2020 година, бе изненадваща и неочаквана. Но изглежда, че тази ситуация няма да свърши скоро и
призивът към човечеството да се научи да живее по-ограничено и по-дистанцирано става все по-реален, прогнозира
Павлов. По неговите думи трябва да се намери път за възстановяване на икономиките, а с това и на връщане на
предишните нива на търсенето и на цените на европейските електроенергийни пазари.
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√ 500 пчелари и производители са се регистрирали до момента в електронната система за контрол на пръсканията
Общо 500 потребители - 300 пчелари и 200 земеделски стопани, са се регистрирали до момента в Електронната платформа
за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД).
Платформата има за цел възможно най-бързо да уведомява собствениците на пчелини за предстоящи третирания с
продукти за растителна защита (ПРЗ).
Земеделските производители са задължени да уведомят през ЕПОРД, а не както досега до кметовете на населените места,
за предстоящите растителнозащитни дейности не по-малко от 72 часа преди началото им. В момента на завършване на
действието в системата от земеделския производител, автоматично тя ще изпраща SMS до собствениците на пчелини. Така
се скъсява времето за уведомяване на пчеларите, което ще спомогне за опазването на живота и здравето на пчелите.
ЕПОРД се поддържа от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), като регистрацията и използването й са
безплатни за всички потребители. Задължително условие е всеки от тях да има валидна електронна поща.
Земеделските стопани се регистрират с имейл и номер на сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията, наличен
в регистъра на лицата, които притежават такъв сертификат, с право за използване на продукти за растителна защита от
професионална категория на употреба.
Пчеларите се регистрират с имейл и номер на пчелин от удостоверението за регистрация на животновъдния обект.
Препоръчително е стопаните и пчеларите да се регистрират в електронната платформа до 31 януари 2021 г., но и след тази
дата възможността за регистрация няма да бъде преустановена. Регистрация на нови потребители ще бъде възможна,
включително за новорегистрирани земеделски стопани, пчелари и собственици на подвижни пчелини.
Платформата дава възможност освен за автоматично генериране и изпращане на SMS и съобщение по електронната поща
на уведомления за предстоящо третиране, така и за визуализация върху картата в платформата на местоположението на
съответното мероприятие спрямо пчелините.
В случай на третирания в периода до 28 февруари 2021 г., уведомяването може да се извършва по досегашния ред - чрез
кмета на населеното място, който обявява и разпространява информацията чрез местните средства за масово
осведомяване или през ЕПОРД.
От 1 март 2021 г. оповестяването ще се извършва само чрез електронната платформа.
В периода от 15 март до 31 май, в празнични и почивни дни, на разположение за приемане на сигнали и извършване на
проверки се осигуряват мобилни инспектори и служители от ОДБХ за времето от 8:00-18:00 часа.
√ Райфайзенбанк и Фонда на Фондовете подписаха споразумение за 113 млн. лева в подкрепа на българския бизнес
Райфайзенбанк (България) подписа гаранционно споразумение с Фонд мениджър на финансови инструменти в България
(Фонд на фондовете) по гаранционния инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на
последствията от пандемията COVID-19". Инструментът е финансиран със средства от Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност" 2014-2020 г. , съфинансирана със средства от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС
Предоставеното финансиране по програмата ще подкрепи ликвидните нужди и проекти на български микро, малки и
средни предприятия, засегнати от последствията от пандемията COVID-19. Схемата предвижда Фондът на фондовете да
осигури гаранция до 80% на ниво индивидуален кредит. С подписаното споразумение Райфайзенбанк ще може да отпусне
кредити на обща стойност до 113 млн. лева при преференциални лихви, облекчени изисквания за обезпечение и
възможност за предоставяне на лихвена субсидия до 1 година.
Благодарение на подписаните споразумения с български и международни финансови институции, Райфайзенбанк
предоставя на българския бизнес финансиране при облекчени условия за над 200 млн. евро за справяне с последствията
от COVID-19.
√ АПИ: Шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия
Във връзка с очакваното в следващите дни понижение на температурите и прогнозата на метеоролозите, че на много места
в планинските райони е възможно дъждът да преминава в сняг, Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да
тръгват на път с автомобили подготвени за зимни условия, да карат внимателно, със съобразена скорост и да не
предприемат рискови изпреварвания.
Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози по райони и ще предприемат обработка на настилките.
Всички машини на пътноподдържащите фирми са в пълна мобилизация за снегопочистване на републиканските пътища.
По опорните пунктове има инертни материали - сол, пясък, калциев двухлорид. За повишаване безопасността на
движение, ако метеорологичните условия го изискват, е възможно затваряне на определени участъци за обработване на
настилките с химически вещества и инертни материали.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното
поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от
денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ. В агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който
събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.
√ Тръмп обеща безпроблемен преход на властта
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп осъди щурма на Капитолия, призова за спокойствие и обеща да осигури
безпроблемен преход на властта.
Тръмп направи това във видеообръщение в Туитър, след като получи разрешение от социалната мрежа отново да може
да публикува в нея. Платформата блокира профила му за 12 часа и обяви, че може да забрани достъпа му за постоянно,
ако отново наруши правилата на платформата.
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Действащият американски президент пусна в Туитър няколко съобщения в сряда, наричайки хората, щурмуващи
Капитолия "патриоти".
В новото си видео в Туитър Тръмп посочва още, че щабът му активно е използвал всяка законна възможност да оспори
резултатите от изборите и по този начин се е борил за защита на американската демокрация.
"Конгресът утвърди резултатите. Новата администрация ще бъде въведена в длъжност на 20 януари. Ще се съсредоточа
върху плавен, безупречен и безпроблемен преход на властта. Този момент изисква изцеление и помирение", заяви
президентът на САЩ Доналд Тръмп.
√ Извънредно положение за месец в Япония
Япония обяви днес едномесечно извънредно положение в столицата Токио и три съседни префектури, за да възпрепятства
разпространението на коронавируса, след като новите случаи достигнаха рекордните 7000, предаде Ройтерс.
Правителството обяви, че извънредното положение влиза в сила от утре и продължава до 7 февруари и ще обхване около
30 на сто от населението на страната.
Ограниченията ще бъдат съсредоточени върху борба с разпространението на Covid-19 в барове и ресторанти, които според
властите са основните рискови зони.
Мерките няма да са толкова строги като по време на националния локдаун през април и май, като правителството се старае
да намали щети, нанесени на третата по големина икономика в света.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
Как ще се изгради новият лифт на Витоша без промяна на плана за управление - говори главният архитект на
София Здравко Здравков;
Реакции и анализи след щурма на Капитолия;
Има ли напредък в битката с пандемията - за ползите от ваксините и тяхното приложение - имунологът д-р
Велизар Шиваров;
Ще се справят ли общините с организацията и провеждането на изборите - кметът на В.Търново Даниел Панов;
Без Сурва в Перник - при какви условия ще се проведе традиционният ритуал;
Нова телевизия, „Здравей България"
На метри от безредиците - ексклузивно от Вишингтон. Говори бившият финансов министър Симеон Дянков;
Кога ще стигнем до масова имунизация у нас? Говори проф. Тодор Кантарджиев;
Митове и факти за ваксините. Гостува имунологът проф Анрей Чорбанов;
10-годишно дете зад волана. Какви са реакциите след кадрите, които разбуниха социалните мрежи?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Тръмпанархия!;
в. Труд - Лъжат ли ни с парното;
в. Телеграф - Ваксинираха 1200 санитари и шофьори на линейки;
в. Монитор - Най-бедните няма да плащат съдебни такси;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Борисов към Радев: Не се заигравайте с етническата карта;
в. 24 часа - Къси часове и дълги междучасия на учениците;
в. Труд - Радев отлага изборите, защото ГЕРБ води, убеден е Борисов. Битката е с ДПС;
в. Труд - За 750 000 души ще дойде ваксина до юли;
в. Телеграф - Премиерът Борисов за изборите: Някой диктува на Радев, нечистоплътно е да искаш прогноза от медиците;
в. Телеграф - Посрещаме 2000 серума от Модерна;
в. Монитор - Издръжката на имотите на Темида гълта 15,6 млн. лв. на година;
в. Монитор - Трайна тенденция - двойно повече излекувани от новозаболели;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Проф. д-р Мира Кожухарова, епидемиолог: Естествената имунизация от преболедуването е вариант, но с
ваксина е по-сигурно;
в. Труд - Д-р Станислав Бачев - историк и политолог, пред "Труд": САЩ трябва да приемат, че вече не са единственият
световен арбитър;
в. Телеграф - Васил Колев, издател и публицист: Любен Каравелов надува мита, че поп Кръстьо е предал Левски;
в. Монитор - Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет: Обмисляме допълнителен пакет от
мерки в подкрепа на работещите жени;
Водещи анализи
в. 24 часа - Умен и красив си, целиш ли с домат парламента тук, но си терорист, ако правиш същото в Капитолия;
в. Труд - Антиутопията продължава и през 2021 г.;
в. Телеграф - Ваксините спасяват живот;
в. Монитор - Ако не бива, но много ви се иска – може.
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√ Предстоящи събития в страната на 08 януари
София
От 11.00 часа президентът Румен Радев ще приеме на „Дондуков" 2 ръководството на Централната избирателна
комисия.
От 11.00 ч. 5 състав на Софийски градски съд ще разгледа молбата за промяна на мярката за неотклонение на
Кристиан Николов, подсъдим за катастрофата, при която загина Милен Цветков.
От 11.00 ч. на ъгъла на улиците "Д-р Атанас Москов" и "Александър Паскалев" ще се състои брифинг на „Пътна
полиция".
***
Балчик
От 16.00 до 19.00 ч. в Историческия музей (бивша ритуална зала) ще се проведе арт събитието „Афродита и
Дионис".
***
Бургас
От 11.00 ч. в Дома на нефтохимика ще бъдат представени подробности за извършената реконструкция на
културния център.
***
Сливен
От 8.00 ч. на Огневи комплекс „Батмиш" ще се проведат планирани стрелби.
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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