Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

24 часа
√ Васил Велев: Ако пазарът на ваксини се освободи, ще влязат и руската, и китайската
Парите за втория локдаун вече са при бизнеса, но от първия още не са платени, казва ротационният председател
на Асоциация на организациите на българските работодатели и председател на АИКБ
Още акценти:
Когато работиш, получаваш 100% от предприятието, когато не работиш – 75% от програмата
Националният план за възстановяване и устойчивост е за 12,2 млрд. лв., за бизнеса бяха предвидени едва 3 на сто, след
критиката ни станаха 8, искаме да са 25%
- Г-н Велев, Асоциацията на индустриалния капитал в България пое ротационно председателството на
работодателските организации в сложна година. Пожелаваме успех и възстановяване на бизнеса.
- Благодаря. Чака ни работа.
- Работодателите обявихте, че 90% от мениджърите са песимисти, че 56% ще спират инвестициите. Три дни покъсно НСИ обяви, че бизнес климатът се покачва с 6,9 пункта спрямо декември. Защо е тази разлика?
- Колегите от БСК цитираха анкета, която са провеждали в по-ранен период. И националната статистика за декември е с
много по-лоши резултати от януари, но едните и другите показват, че бизнес климатът е под дългосрочното средно ниво.
Причината е несигурната икономическа среда, на второ място е недостатъчното търсене, на трето - недостигът на
квалифицирана работна сила. Различна е картината за различните бизнеси. Примерно холдингът, който аз управлявам, за
януари спрямо същия месец на 2020 г. е с неголям ръст от 2,5%, като се има предвид, че януари 2020 г. беше силен.
- Съвсем нелоша рекапитулация за бизнес в пандемия.
- Да, но за различните предприятия в холдинга е от минус 48% при производство на козметика до плюс 11% при
машиностроенето. Текстилът, облеклото, козметиката в някаква степен се влияят от затвореността, хората, които стоят
вкъщи, не ползват парфюми и козметика в тези размери, нито си купуват нови дрехи. Това не е видно на пръв поглед, както
при туризма, където спадът е от порядъка на 50%, както и на свързания с него въздушен транспорт. В същото време в някои
сектори на индустрията имаме съживяване. Като цяло прогнозите се подобряват.
- Имаше много тренировки с прогнози за спад, за растеж и възстановяване, те като че се люшкат в зависимост накъде
отива пандемията. Какви са вашите?
- Европейската комисия в последната си есенна прогноза даде 5,1% спад за България за 2020 г. и 2,6% ръст за тази година.
МВФ преди няколко дни обяви много по-добра прогноза - спад 4,6 на сто и ръст 3,6%. До третото тримесечие на 2020 г.
реалният спад беше под 4% благодарение на доброто първо тримесечие, за годината очакванията са спадът да е малко
над 4 на сто. И тази година няма да се компенсират напълно ефектите от кризата, ръстът ще бъде по-малък от спада през
2020.
- Мениджърите в нашия бизнес проявиха ли гъвкавост в тази пандемия?
- Да припомня тежката криза през 2009 г., тогава загубихме много повече работни места, отколкото сега, те така и не се
възстановиха напълно до старта на тази нова криза. Сега имаме загубени 163 000 работни места, като най-много те бяха
през април 2020 г., но това е три пъти по-малко от 2009 г. Кризата сега се проявява различно - за някои сектори е много подълбока, казхме - туризма и свързаните с него транспорт, търговия и услуги. Сектори като онлайн търговия и доставки пък
имат ръст, но той не може да компенсира общия спад.
- Поведението на държавата в пандемията адекватно ли е?
- При първото затваряне държавата не беше подготвена и не реагира по най-добрия начин и това доведе до резултата, че
за април 2020 г. България бе на първо място по ръст на безработицата. Мярката 60/40 не беше добре направена и всички
работодателски организации я критикувахме, внесохме предложения. Впоследствие тя се подобри. При втората вълна
реакцията беше много по-адекватна и компенсациите за бизнесите със затворени обекти бяха направени навреме и
изпревариха плащанията за първото затваряне. Така например за средните предприятия тези държавни помощи от 30 000
до 150 000 лв. още не са платени, а за малките предприятия още не е стартирала схемата. Изплатени са само за микропредприятията - от 3000 до 10 000 лв., и то не на всички. За малките фирми, с продажби над 500 000 лв. и спад на
продажбите с 20% за три месеца, се предвиждаше по 50 000 лв. подпомагане. Схема въобще не стартира, защото парите
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се насочиха към затворените бизнеси от втория локдаун. Очакваме тя да стартира с новите средства от REACT-EU. От
втората вълна не малка част от компаниите вече са получили парите си.
- Това решение да минава одобрението и плащането на компенсациите през НАП се оказа ефективно?
- Това беше наше предложение, защото НАП има повече административен капацитет и служители и необходимата
информация, за да администрират бързо схемата. И стана така, че компенсациите за втората вълна изпревариха тези за
първата. Ние предупреждавахме, но бяхме чути едва при втория локдаун. Същото е за 60/40.
- Вие бяхте много против тази схема?
- Казахме, че ще има Видовден и в началото България загуби най-много работни места, те не са възстановени още. Тогава
помните съветите - продайте колите си и плащайте заплати.
- Някой продаде ли си колата?
- Колегите сметнаха, че като си продадат колите, ще платят заплати за 2 часа. Това е обидно, не искам да го коментирам.
След това беше променена схемата. Тя всъщност икономическата криза си беше назряла, COVID-19 само я усили. Още през
юли 2019 г. предупредихме, че кризата в индустрията дойде. В Германия през пролетта на 2019 г. имаше десетки хиляди,
които бяха прибягнали към работа с намалено работно време, тяхното 60/40, но на нас ни казаха, че се глезим. И в България
имаше спад на продажбите, 2019 г. е по-слаба от 2018-а. Вместо да се подготвим предварително, да имаме готов
механизъм, ние още не сме го направили като в Германия и Австрия.
- Какво трябва да се направи?
- Ние заедно с КНСБ сме го предложили. Да е както в Германия и Австрия, където има подкрепа на държавата за
отсъстващия доход. Когато се работи по-малко, примерно половин ден, служителят получава половин заплата. С нея не
може да живее и предпочита да отиде на борсата. За да не се случва това, държавите подкрепят отсъстващия доход. Не за
цялото време, а за времето, в което не се работи. При нас има изисквания да се покрие 100% отсъстващият доход, като
40% доплаща предприятието. Когато спадът е малък, то може да го направи, но когато е голям, няма откъде да ги вземе
тези 40% и става така, че точно бизнеси, които са най-пострадали, не могат да ползват подкрепата, а тези, които са малко
пострадали отиват даже на плюс. Тоест богатите стават по-богати, а бедните - по-бедни. Става така, че който не работи,
живее по-добре - стои си вкъщи, получава 100% доход, няма разходи за транспорт, няма по-големи разходи на хранене
извън дома. Действащата схема в момента предлага точно това. Ние предлагаме да се подкрепя отсъстващият доход, но
не 100%.
- Защо не 100%?
- Предлагаме 75%, защото, когато човек не работи, няма същите разходи. А субсидията в крайна сметка се плаща от
работещите и трябва да е премерена.
- Какво е виновен един барман, както сега са затворени заведенията, че не работи?
- Затова получава компенсация от държавата 75% от възнаграждението си и няма да дължи върху него осигуровки и данък,
при 100% възнаграждение те се дължат. Но до тази схема 75 на 0 стигнахме на деветия месец от кризата. За затворените
бизнеси е приета, не е приета за тези, които са със спад в продажбите. Трябва да има една-единствена схема, нека да я
наречем 100/75. Когато работиш, получаваш 100% от предприятието, когато не работиш – 75% от програмата.
- По вашата схема бизнесът е освободен от всякакви плащания към персонала, така ли?
- Бизнесът плаща на персонала, когато работи, и не плаща, когато не работи, така е по света. Къде е солидарността, питате.
Солидарността е, че този бизнес, с тези работни места, го има, въпреки че губи - плаща наеми, лизингови вноски, за
счетоводство, за охрана и др. постоянни разходи. Бизнесът ги плаща и държи работниците, въпреки че има 50% от
приходите и е на загуба. Защо само у нас възниква този въпрос?
- В последните дни реагирахте на централизираното снабдяване от ЕС. Искате руски ваксини като в Унгария ли?
- И китайски като в Турция, мисля, че и Унгария разреши китайски. В момента има централизиран пазар на ваксини, който
в началото може би е оправдан. Но спомнете си какво беше с маските и дезинфектантите през март - голям дефицит,
високи цени, държавата се стремеше да осигури за медицинския персонал. Сега е същото - държавата централизирано
осигурява ваксини за лекари, учители, изборната администрация. Ако има свободен пазар, той бързо ще приключи с
дефицита и с високите цени. Просто трябва да се регистрират всички ваксини, които са с добри характеристики, без
геополитически предразсъдъци, и тогава цените бързо ще паднат и ще се успокоят.
- Ако една компания иска да осигури ваксини на служителите си, може ли да го направи?
- Сега няма откъде да си ги купи, за ваксините няма пазар, държавата ги разпределя. С компаниите не можем да влезем в
контакт, защото продукцията им е изкупена от ЕК, а китайските и руските ваксини не са регистрирани. Държавите си имат
свои органи и могат да ги одобрят за своята територия. Сега нашите сънародници, живеещи в Турция, ще могат да се
ваксинират с китайска ваксина, това не е опасно за тях. Сънародниците ни от Западните покрайнини могат да се ваксинират
с руска ваксина, това не е опасно за тях, но нашите сънародници, живеещи в България - не могат.
- АИКБ пое председателството на асоциацията на работодателите в много странна година - пандемия, избори, нов
кабинет. Има доста неизвестни. Какво ще е поведението ви като работодатели, партньори?
- Годината е много важна. Трябва да се одобрят многогодишната финансова рамка и оперативните програми 2021-2027 г.
и те да стартират, но и Националният план за възстановяване и устойчивост, където европейските средства са
допълнителни 64% спрямо европейското финансиране по многогодишната финансова рамка. Това са още 2/3 от средства
от ЕС за целия следващ програмен период, и то вкарани в първите 4 години, тоест резултатът ще е бърз.
- Колко пари са общо?
- Националният план е за 12,2 млрд. лв., но ние имаме сериозни критики към него. Той е подобрен, но е направена малка
крачка, има да се направят още 2, за да отговаря той на очакванията на работодатели и синдикати. Защото за
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съществуващите предприятия, за реалната икономика, които хранят българските домакинства и пълнят бюджета, бяха
предвидени 3%, 301 млн. евро, от бюджета му. След преговори процентът стана 8, но би трябвало да е поне 25. Направили
сме конкретни предложения за подкрепа на инвестициите за иновации, технологична модернизация, цифровизация на
съществуващите предприятия, енергийна ефективност. Предложили сме да се отделят 1,3 млрд. лв., 700 млн. лв. за
производство и съхранение на електроенергия от възобновяеми източници за собствените нужди на предприятия и
домакинства, и още 500 млн. лв. за пазара на труда, общо 2,5 млрд. лв. Икономиката е това, което ни храни, това е, което
ни дава плод, и това е, което има нужда от възстановяване.
- Създава се впечатление, че бизнесът все иска, все плаче, не мислите ли?
- Ами вие го създавате. Ние нищо не искаме, искаме да не ни се пречи. Кой мислите, че пълни бюджета с пари,
правителството да не би да е намерило някакво място и да ги рине оттам парите, нали ние създаваме стойностите, ние ги
вкарваме в бюджета. И когато даваме предложения как те по-рационално да се инвестират, това не е плачене, а е
градивното предложение. Когато критикуваме пороците, това не е плачене.
- Най-много се оплаквате от енергетиката. Но когато са ниски цените, не реагирате например.
- С електроенергията произвеждаме продукт, който продаваме на европейския и световния пазар. И конкурентите я
плащат на по-ниска цена, те имат предимство, а ние нямаме заради лошото управление на енергетиката. Датата 1 юли е
провалена като срок за либерализация на пазара.
- Защо да е провалена?
- Защото нямаме нотифициран механизъм за капацитети, нито имаме преобразуване на договорите с американските
централи. Тези дългосрочни договори с “Ей И Ес Марица-изток 1” и “КонтурГлобал Марица-изток 3” са неправомерна
държавна помощ, не са нотифицирани от ЕК. Европейският начин за такава помощ е проведен търг по механизма за
капацитет. Тя би изглеждала с около 400 млн. лв. на година по-малко. Това е нещо, което трябва да се направи.
- Но тази капани в енергетиката са поставени преди години и няма как да се излезе лесно от тях.
- Те бяха поставени и в Полша и Унгария, но те излязоха от тях преди 10 години и забравиха. Това трябва да се направи час
по-скоро. Другото, с което закъсняваме, е обединение на пазарите. Като се присъединим към европейските пазари и с
платформата “Ден напред”, няма да може да се манипулира пазарът, както се прави сега. Това го казаха и ОИСР, трябваше
да дойдат чужденците, защото, когато ние го казваме, излиза, че мрънкаме. Тези две неща трябва да се случат час поскоро, за да имаме един балансиран пазар на електроенергия и цените да са конкурентни на тези в другите страни. За да
не губим още на старта.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ Ангелов стартира проекта за модернизация на болниците
Днес в 13 часа министър Костадин Ангелов ще постави символично началото на дейностите по проекта за развитие на
Спешната медицинска помощ по ОП "Региони в растеж".
Това ще се случи в град Бяла, Русенско, където се предвижда да бъде построена изцяло нова сграда за спешната помощ.
В рамките на проекта напълно обновени и модернизирани ще бъдат 237 обекта от системата на Спешната медицинска
помощ, в това число 27-те центъра за спешна помощ с техните 170 филиала, 6 изнесени екипа в общините, както и 34-те
спешни отделения в държавните лечебни заведения.
Общият бюджет на проекта е близо 164 милиона лева, от които 400 000 са с национално съфинансиране, а останалите от европейския Фонд за регионално развитие.
√ Последен ден за ЦИК да определи формата на списъка с избиратели, подкрепящи партиите и коалициите
Днес е последен ден, в който ЦИК определя формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели,
подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите.
В срок до днес ЦИК трябва да определи и реда за проверка на кандидатските листи за народни представители и да възложи
изпълнението на главната дирекция "ГРАО" в Министреството на регионалното развитие.
√ Домбровскис: Подем на икономиката на ЕС през второто тримесечие след ускоряване на Covid ваксинациите
Европейската икономика вероятно ще нарасне рязко през второто тримесечие, тъй като ускоряването на ваксинациите
срещу Covid-19 ще позволи на правителствата постепенно да премахнат протовоепидемичните ограничения и локдауни,
заяви в понеделник заместник-председателят на Европейската комисия по икономика Валдис Домбровскис.
"Нашето очакване е, че с подходящо калибриране на ограничителните мерки и въвеждането на масова ваксинация ще
можем постепенно да се върнем към икономическия растеж. Всъщност вече очакваме по-добри икономически
перспективи през второто тримесечие на годината", каза той пред агенция Ройтерс.
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Икономиката на еврозоната се сви с 0,7% на тримесечие през последните три месеца на 2020 г. и мнозинството икономисти
очакват тя отново да се свие през първото тримесечие на тази година.
Миналия месец Международният валутен фонд прогнозира, че икономиките на САЩ и Япония ще се върнат към
предпандемичните си нива до края на тази година, но икономиката на 19-те държави, споделящи еврото, ще успее да се
възстанови едва през следващата година.
Домбровскис заяви пред Ройтерс, че Европа се възстановява по-бавно, тъй като органите на общественото здраве отнемат
повече време в ЕС, отколкото САЩ или Великобритания, за да одобрят коронавирусните ваксини за обществена употреба.
Подробните проверки на ЕС са необходими отчасти, за да се преодолее скептицизмът към често силните антиваксинални
движения в някои страни от ЕС, но закъснението означаваше, че и локдауните в европейските икономики ще бъдат в сила
по-дълго, посочи той.
"Трябва да сме сигурни, че ваксините всъщност са безопасни по съображения за общественото здраве, но също така и по
съображения за общественото възприятие, защото е важно да се гарантира широкото приемане на ваксинацията и хората
всъщност са готови да ваксинират“, каза Домбровскис в интервюто за агенцията.
Той подчерта, че въвеждането на ваксини сега набира скорост с трите различни Covid ваксини, които вече са одобрени от
ЕС, както и че още една ваксина е на път. Той каза, че през февруари ЕС ще получи 33 милиона дози, 55 милиона през март
и 300 милиона през второто тримесечие от досега одобрените ваксини.
"Скоростта на ваксинация ще се увеличи значително през следващите дни и седмици", каза той.
Въпреки това икономиката на 27-членния единен блок вероятно няма да се възстанови до нивата от преди пандемията до
следващата година. "Очакваме европейската икономика да се върне на нивата отпреди кризата през 2022 г.", каза той,
преди ЕК да публикува последните си икономически прогнози на 11-ти февруари.
Тласък за европейското икономически възстановяване ще даде и зараждащото се прилагане на схемата на ЕС за съвместно
взимане на заеми и предоставяне на средства посредством фонда за 750 милиарда евро, за да се направи икономиката
на блока по-зелена и готова за дигиталната ера.
Европейският парламент трябва да одобри във вторник ключовата част от този план - 672,5 милиарда евро, които ще бъдат
разпределени между правителствата на ЕС като заеми и безвъзмездни средства за модернизиране на икономиките им и
за да ги направи по-устойчиви на бъдещи сътресения.
Парламентарното одобрение ще позволи на страните от ЕС да започнат да подават по-късно този месец до края на април
официални планове за това как да изразходват своя дял от тази сума за проекти, които обсъждат с ЕК от миналата година.
Повечето от 18-те проекта на национални планове и 6-те частични проекта на планове, които Комисията е виждала досега,
са положили усилия да изпълнят изискването, че 37% от средствата трябва да бъдат изразходвани за по-екологична
икономика и 20% за по-голяма дигиталност.
Валдис Домбровскис каза, че досега плановете са имали повече подробности за това как да се харчат парите на ЕС,
отколкото за това как трябва да се реформират икономиките, което е също толкова важна част от схемата.
На мнозина липсваха и необходимите подробности за целите и етапите, без изпълнението на които изпълнителният орган
на ЕС не би могъл да изплати парите, допълни той.
Схемата за съвместни заеми на ЕС е само малка част от трилионите, похарчени от националните правителства на ЕС за
подкрепа на техните икономики, като Домбровскис заяви, че ЕС няма да се опита да оттегли тази фискална подкрепа
твърде рано.
"Ясно е, че е важно тази подкрепа да не се оттегли твърде рано, за да не се застраши възстановяването, но също така е
важно да не провежда прекалено дълго, за да не се застраши фискалната устойчивост. Така че това ще бъде балансиращ
акт", каза той .
Финансовите министри на ЕС ще обсъдят през второто тримесечие кога да започнат да ограничават фискалната подкрепа,
но вече е решено фискалните стимули да останат в сила до края на 2021 г.
√ Лагард от ЕЦБ: Пандемията все още е сериозен негативен риск за европейската икономика
Подновеният ръст на случаите на Covid-19, мутациите на вируса и строгите мерки за ограничаване на пандемията
представляват сериозни негативни рискове за икономическите перспективи през 2021 г., заяви в понеделник президентът
на Европейската централна банка Кристин Лагард по време на сесия на Европейския парламент, съобщава Блумбърг.
Лагард също така отбеляза, че икономическата продукция остава под нивата от преди пандемията, тъй като несигурността
относно коронавирунсата пандемия все още е висока. Тя отбеляза, че след като мерките за ограничаване бъдат отменени
и броят на новите случаи намалее, експанзивната фискална политика и възстановяване на търсенето могат да помогнат на
европейската икономика.
Централният банкер подчерта, че стимулиращата силно разхлабена парична политика ще продължава да бъде от
съществено значение и обеща да запази благоприятните условия за финансиране.
"Остава от решаващо значение паричната и фискалната политика да продължат да работят ръка за ръка. Фискалната
политика - както на национално, така и на европейско ниво - остава решаваща за засилване на възстановяването от
коронавирусната криза", посочи Лагард пред евродепутатите.
Докато перспективите са крайно несигурни, шефът на ЕЦБ отбеляза, че стартът на кампаниите за ваксинация в еврозоната
"осигурява дългоочакваната светлина в края на тунела".
"Когато мерките за ограничаване бъдат отменени и несигурността отстъпи, очакваме възстановяването да бъде
подкрепено от благоприятните условия за финансиране, експанзивните фискални политики и възстановяването на
търсенето“, каза Лагард и добави:
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"Ако искаме да проправим пътя за устойчиво възстановяване, трябва да поддържаме и укрепваме общия европейски
подход, който се оказа толкова ефективен миналата година. ЕЦБ се ангажира да изпълни своята част в рамките на своя
мандат".
Според шефа на ЕЦБ инфлацията, продължаващата икономическа криза и климатичните предизвикателства са трите теми,
които европейските граждани определят като най-големите проблеми в Европа.
В изказването си пред Европейския парламент Кристин Лагард каза, че изслушването на хора от цялата еврозона е една от
основните цели, които иска да постигне ЕЦБ.
Освен това Лагард добави, че икономическата криза остава „сериозна“ и че гражданите все още са изправени пред
социални и икономически последици от нея, въпреки началото на ваксинациите, което донесе известна надежда.
Investor.bg
√ Затягат мерките при 200 нови заболели на 100 хил. души за две седмици
Болницата в Кюстендил разполага с достатъчен капацитет за прием и лечение на заболели с COVID-19, каза
здравният министър
Условие за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки в страната е достигането на 200 заболели на 100 хил.
души население за 14 дни. Това съобщи министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов при посещение в
областната болница "Д-р Никола Василиев", където се запозна със създадената организация и със състоянието на
настанените в COVID-отделенията пациенти.
На съвещание при премиера днес председателят на НОЩ проф. Венцислав Мутафчийски докладва, че за последната
седмица увеличението на болните с новия вирус в лечебните заведения е с 10%, а повишението на заболеваемостта на
14-дневна база е с около 40%. Най-ниската стойност на новите случаи бе 80 на 100 000, а в момента е 128 на всеки сто
хиляди, докладва Мутафчийски.
В Кюстендил здравният министър отчете „притеснителна тенденция“ по отношение покачване нивата на заболяемостта
от COVID-19 в града. „В последните 10 дни имаме експоненциално нарастване на броя хоспитализирани - от 12 до 73 към
днешна дата“, посочи Ангелов, цитиран от пресцентъра на здравното министерство.
Той подчерта, че епидемиологичните проучвания не дават данни увеличаващият се брой случаи на COVID-19 да се дължи
на събирането на много хора на едно място, т.е. на нарушаване на противоепидемичните мерки. По думите му може да се
предположи, че предаването на инфекцията в града става по контактно-битов път. Показателен за това е фактът, че има
заболели цели семейства, на които се провежда болнично или домашно лечение.
При населени места с високи нива на заболяемост, какъвто е случаят в Кюстендил, данните за разпространението на COVID19 се актуализират на всеки 12 часа и биват своевременно анализирани от Националния оперативен щаб. Информацията
до момента не ни дава основание да твърдим, че подобна притеснителна тенденция има и в други градове, каза още
министърът.
В болницата в Кюстендил е създадена отлична организация за прием на болните с COVID-19, като лечебното заведение
има готовност да хоспитализира 103 души, а при необходимост пациенти могат да бъдат настанявани и в отделна сграда с
капацитет от допълнителни 40 легла. Осигурени са достатъчни количества лични предпазни средства, дезинфектанти,
лекарствени продукти и медицински кислород, каза още Костадин Ангелов.
На въпрос относно подновяването на присъственото обучение на учениците в малките населени места здравният министър
посочи, че се обсъждат всички възможности за облекчаване на мерките в отделните сектори. Проведени са разговори с
министъра на образованието и науката и предстои да бъде взето решение. Това ще се случи след средата на месеца когато са изминали 14 дни от връщането на учениците от 7, 8 и 12 клас в училище. Целта е да бъде направена реална
оценка на ситуацията.
Пред представители на медиите здравният министър коментира и очакваните доставки на ваксини срещу COVID-19:
„Въпреки че днес не получихме дозите от ваксината на Pfizer/BioNTech заради лошите метеорологични условия в
Германия, цялостната имунизация на българските граждани, получили първа доза от тази ваксина, ще бъде завършена
навреме, тъй като за тях се пази и втората доза“.
До края на месеца България очаква около 260 хил. дози от оксфордската ваксина (AstraZeneca), както и още доставки от
двете иРНК ваксини. Успоредно с това текат и преговори за осигуряването на допълнителни количества от препарата
на Moderna.
√ Ананиев: Членството ни в Банковия съюз и ERM II повиши инвеститорското доверие
Въведохме редица облекчения и мерки и беше заделен ресурс в размер на 3% от БВП в подкрепа на бизнеса и
гражданите, отчете финансовият министър
Присъединяването на България към Банковия съюз и валутно-курсовия механизъм ERM II повиши допълнително
доверието на инвеститорите към страната. То е резултат от успешното изпълнение на предварително поетите и спазването
на последващите ангажименти за задълбочаване на интеграцията ни с ЕС и даде силен тласък за сериозната
трансформация на икономиката ни, затвърди устойчивостта и жизнеността на банковата ни система и небанковите
финансови институции. Това заяви министърът на финансите Кирил Ананиев при представянето на доклада на
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) относно инвестициите и инвестиционното финансиране в България, което се
проведе онлайн.
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Форумът беше предшестван от годишната пресконференция на банката, на която вицепрезидентът Лиляна Павлова
представи резултатите от дейността на ЕИБ в България, както и стратегическата ѝ перспектива през следващата година.
„Изминалата година беше белязана от две ключови за страната ни събития с противоположно влияние върху бизнес
средата и условията за инвестиции у нас – присъединяването ни към банковия съюз и към Валутния механизъм и
пандемията от COVID-19“, каза Ананиев.
По думите му пандемията поднесе предизвикателства на всички държави по света и оказа огромно влияние върху
българската, европейската и световната икономика. „В България бяха въведени редица финансови и бюджетни
облекчения и мерки и беше заделен ресурс в размер на около 3% от БВП в подкрепа на заетостта, бизнеса, гражданите,
инвестициите и за ограничаване на последствията от кризата“, посочи той.
Финансовият министър допълни, че като следващ етап от подкрепата за бизнеса правителството насочва усилията си върху
възстановяването на икономиката с цел ускорено връщане към нивата на развитие от 2019 г.
„Инвестициите имат ключова роля за това и идентифицирането на пречките пред тях е основна стъпка за планиране и
предприемане на ефективни целенасочени политики в тази насока“, обясни Кирил Ананиев.
Той припомни, че в подкрепа на заетостта по мярката 60/40 бяха заделени средства в размер на 1 млрд. лв., а чрез
капитализацията на ББР бяха осигурени 700 млн. лв. в подкрепа на бизнеса, засегнат от пандемията.
"Удължихме срока за плащане на данък върху печалбата от 2019 г., беше обявен частен мораториум върху изплащането
на задълженията към банките, в съответствие с указанията на Европейския банков орган и въведохме намалена данъчна
ставка за определени категории стоки и услуги, в това число за ресторантьорския бизнес“ отбеляза финансовият министър.
Той допълни и че бяха одобрени отделни схеми за подкрепа на най-засегнатите отрасли, с фокус върху туризма и
транспорта.
„Всички тези мерки имаха основна цел да се предотвратят масови фалити, водещи до рязко покачване на безработицата
и срив на инвестициите. Поддържането на фискална и финансова дисциплина през предходните десетилетия даде
пространство на правителството да реагира гъвкаво на сериозните предизвикателства, свързани с пандемията“, каза още
Кирил Ананиев.
Той акцентира също, че вече е факт одобрението от Съвета и Европейския парламент на Регламента за инструмента за
възстановяване и устойчивост. С него на България се предоставя допълнителен ресурс под формата на близо 8 млрд. лв.
грантове в подкрепа на икономиката и нейната успешна зелена и дигитална трансформация.
√ България губи по 100 млн. евро за всяка седмица извънредни мерки
Петседмичното забавяне на ваксинацията струва на европейската икономика 90 млрд. евро, калкулира
застрахователят Euler Hermes
По 100 млн. евро губи българската икономика за всяка седмица на извънредни мерки заради пандемията с COVID-19,
показва анализ на компанията за застраховане на търговски кредити Euler Hermes. Според експертите забавянето на
ваксинацията акумулира постоянни щети и забавя възстановяването както у нас, така и във всички европейски държави.
Според последния доклад на Euler Hermes изоставането от имунизационния план на Стария континент с пет седмици вече
е нанесло вреди от близо 90 млрд. евро. Сравнението показва, че европейските държави се справят със ситуацията
значително по-зле от САЩ и Великобритания, където се поддържат около четири пъти по-високи темпове на ваксинация.
За да наваксат пропуснатото време и да успеят да постигнат набелязаната от Европейската комисия цел за имунизиране
на 70% от възрастното население до лятото на 2021 година, властите трябва да действат средно шест пъти по-бързо в
сравнение с досегашната ситуация. В противен случай, ако темповете останат непроменени, желаният имунитет може да
бъде достигнат чак в края на 2022 година.
Според експертите оптимистичният сценарий е възможен при преодоляване на блокажа с производството и
дистрибуцията на ваксини до края на първото тримесечие на 2021 година. Това може да стане с откриването на нови
производства или одобряването на нови препарати, включително такива, които изискват поставянето на еднократна доза.
В такъв случай е реалистично темпът на ваксинация да достигне до 1% от населението седмично, което пък би
компенсирало забавянето на старта в третото тримесечие на годината. Калкулацията показва още, че инвестицията във
ваксини има висока възвръщаемост, защото е четири пъти по-ниска в сравнение със загубите, които се генерират от
блокадите.
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Анализаторите на Euler Hermes са категорични, че държавите, които успеят да поддържат високи темпове на имунизиране,
не само ще редуцират загубите, но ще спечелят и сериозно икономическо предимство. Напредъкът в процеса ще им
позволи разхлабване на мерките, а това ще доведе до увеличаване на потреблението и инвестициите, възстановяването
на сектора на услугите и освобождаване на спестяванията. Успехът или неуспехът в тази посока биха имали пряко
отражение и върху политическите процеси и доверието в правителствата, предвижда още докладът.
В. Банкеръ
√ Данъци за кътане, данъци за махане
Начисленият Данък добавена стойност за доставката на стоки и услуги за лични нужди на фирмите през миналата година
е 15 857 330 лева. Това съобщиха ексклузивно за „БАНКЕРЪ” от Националната агенция за приходите.
17 437 697 лева е данъкът по ЗКПО върху разходите, обвързани с лично ползване, казаха още от НАП.
Според експерти обаче сумите и по двете точки на данък „уикенд” може да са по-големи, тъй като не всеки декларира за
какво използва фирменото си имущество, а контролът на процеса е силно затруднен.
В Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е разписано подробно как се определят данъчните ставки, въз
основа на които се формира налогът. Така за служебните коли данъкът се разпределя равномерно - по 50%, между
работодател и работник. Данъчната ставка за телефоните и компютрите е 20%. Това означава, че ако една фирма
декларира, че някой от автомобилите й се ползва и за лични нужди, тя ще трябва да плати половината от ДДС-то върху
стойността на автомобила. Такъв принцип действа във Великобритания, Естония, Латвия, Полша и Румъния.
В Обединеното кралство задължението да се декларира за какво се използва фирмена кола пада върху работодателя, като
по този начин служителят жертва част от заплатата си за гориво, ваучери за грижи за детето. Законите са много строги и
всеки трябва да проучи в какви случаи трябва да се подава декларация. При използване на колата за командировка в друг
град или придвижване от вкъщи до работа и обратно поради дадена степен на инвалидност декларация не е необходима.
Когато обаче горивото се дава като заплата, то това обстоятелство трябва да се изясни пред данъчните и пред митниците.
В Полша данъкът, който се плаща за фирмена кола, се определя на база работния обем на двигателя й. При автомобил с
работен обем до 1600 куб. см данъкът излиза около 60 евро на месец. Тези с по-голям обем са с данък близо 94 евро
месечно или дори повече.
Голям минус на нашето законодателство обаче е, че декларирането става само с добрата воля на гражданина. Или казано
по-точно – ако реша да не декларирам, че използвам фирмената кола за почивка, то трудно може да ме хванат. Същото се
отнася и ако използвам банята или мазето си за офис, от който да предлагам туристически услуги. При деклариране обаче
50% от разходите за гориво, автомивка или друго ще се признаят за данъчни цели. Същото се отнася и за разходите в
натура, обвързани с лично ползване. При тях също е трудно да се открие доколко декларираният е точният размер, тъй
като не всеки признава каква част от закупеното отива в къщата му.Така много лесно може да се купят 20 маргарина и 10
хартиени кутии за ресторанта, от които половината да отидат за лично ползване. Данъчните няма как да преровят торбата
или автомобила ти, за да видят колко точно и за какво си взел.
За разлика от данък „уикенд”, където все пак се събират очакваните пари, при данък „лихва” цифрите показват друго. 5
637 326 лева - това е окончателен данък върху приходите от лихви по банкови сметки на физически лица за миналата
година. Очакванията на финансовия гуру Симеон Дянков, който въведе този налог, бяха за поне 120 млн. приходи от него.
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Но администрирането на този данък вече е по-скъпо от приходите от него, така че не е ясно какво чака правителството и
не предложи неговото премахване от парламента. Което на всичкото отгоре би било един добър предизборен ход.
Друг един данък тормози бизнеса и също се е превърнал в анахронизъм.
Данъкът върху дивидента вече е напълно безсмислен и трябва да бъде премахнат. Предложението на редица икономисти
се базира на очакването, че ще привлечем повече инвестиции в България, ако такъв налог няма. Така ще се
освободят доходи, част от които вероятно ще отидат за инвестиране. Ще се стимулират не само тези, които получават
дивиденти в големи размери, а и масовите акционери, колкото и малки да са те.
В момента данък дивиденти е 5%, като представлява форма на двойно данъчно облагане, тъй като преди него е удържан
данък печалба в размер на 10 процента. Приходът в бюджета от този данък е пренебрежимо нисък и продължава да
намалява всяка следваща година.
Облагането на дивидентите е бреме, което наказва хората за това, че инвестират, а данъчната ни система трябва да
стимулира инвестициите и предприемачеството.
По същата логика би трябвало да се намали и данъка на едноличните търговци от 15 на 10 процента.
С натрупване на всички дължими данъци (данък печалба + данък дивидент) инвеститорите плащат 14.5% данък върху
инвестициите си в България. Това е така, защото след 10% данък печалба остават 90%, от които се удържат 5%, и за
инвеститора остават 85.5% от реализираната печалба. По този начин реално дължимият данък става 14.5, а не 10 процента.
У накрая – какво да се прави с аномалиите, приети под „патриотичен” натиск през миналата пандемична година.
Икономистът от "Института за пазарна икономика" Петър Ганев не вярва антикризисните мерки в Бюджет 2021 г., които са
на стойност 3 млрд. лв., да бъдат отменени след като пандемията отзвучи. Държавата ще се бори вероятно 10 години, за
да върне обратно единната ДДС ставка, след като тя бе диференцирана за отделни стоки и услуги като храна, бира, вино в
заведенията, фитнеси, памперси и др. Но това трябва да стане, защото един път отворена вратата на изключенията няма
да може да бъде затворена за нови „ходатаи”.
Особено при нестабилните управленски мнозинства, които ни очакват.
√ Валентин Николов ще кандидатства за член на съвета на директорите на БЕХ
Председателят на парламентарната енергийна комисия Валентин Николов е подал заявление за напускане на 44-ото
Народно събрание.
Той е заявил своето желание да участва в конкурса за избор на ново ръководство на "Български енергиен холдинг" ЕАД.
До момента Валентин Николов вече е бил председател на съвета на директорите на БЕХ, на НЕК, на АЕЦ "Козлодуй", на
АЕЦ "Козлодуй" - нови мощности.
Бил е и изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй" и заместник-министър в Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма.
√ През 2020 г. ЕИБ е подкрепила с 443 млн. евро български проекти
През 2020 г. Групата на Европейската инвестиционна банка (Група на ЕИБ), която включва Европейската инвестиционна
банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), е предоставила заеми, гаранции и ангажименти за дялово участие
на стойност 443 млн. евро за различни проекти в България. Това представлява ръст от 23% общо за финансовите дейности
спрямо 2019 г.
През 2020 г. отпуснатите от ЕИБ заеми в България възлизат на 115 млн. евро. ЕИФ е заделил почти 328 млн. евро за нови
линии за малки и средни предприятия (МСП), като се очаква да бъде мобилизирана сума от 1,8 млрд. евро за МСП в
България, по-голямата част от която ще подкрепи тези от тях, които изпитват трудности заради пандемията от КОВИД-19.
На виртуална пресконференция Маринела Петрова, зам.-министър на финансите и член на Съвета на директорите на ЕИБ
и Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ представиха резултатите от финансирането, отпуснато от Групата на ЕИБ в
България и обсъдиха стратегическите перспективи на Банката на ЕС за предстоящата година. В допълнение,
вицепрезидентът Павлова направи преглед на основните дейности на Групата на ЕИБ за 2020 г., включително отговора на
пандемията от КОВИД-19 и ключовата роля на организацията в борбата с неблагоприятните климатични промени.
След пресконференцията се проведе виртуална конференция, организирана от икономическия отдел на ЕИБ, на която бяха
представени резултатите за България от годишното проучване на ЕИБ относно инвестициите. Проучването включва
уникална информация за корпоративната инвестиционна ситуация в Европейския съюз.
Проучването констатира, че в България пандемията има сериозно отражение върху фирмените стратегии за
инвестиции. Почти половината от дружествата са били принудени да инвестират по-малко от планираното (46%), а
инвестиралите повече са единици (7%). Реакцията на българските дружества на пандемията съответства на средните
стойности за ЕС (45%). Една четвърт от дружествата отчитат ръст в ползването на цифрови технологии (25%) в сравнение с
половината от дружествата в ЕС (50%). Една четвърт от дружествата очакват трайно намаляване на заетостта (25 %) като
дългосрочно следствие от КОВИД-19, което е сходно на средните стойности за ЕС (21 %). Освен това, почти две-трети (63%)
от дружествата в България не разполагат с инвестиционни планове за справяне с въздействието от изменението на
климата, което е много над средното за ЕС (35%).
"2020 г. ни поднесе големи предизвикателства. Пандемията от КОВИД-19 породи безпрецедентна глобална криза. На този
фон, аз съм горда, че Групата на ЕИБ увеличи финансирането в страната, по-конкретно за МСП. Финансовата подкрепа от
наша страна съдейства за подобряване живота на хората и играе важна роля за насърчаване на икономическото развитие
на България по време на пандемията. Бих искала да благодаря на всички наши партньори и да ги уверя, че ние оставаме в
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готовност за оказване на подкрепа на МСП, регионалното сближаване, действията в областта на климата и градското
развитие с цел създаване на заетост и просперитет в цялата страна", заяви Павлова.
"Високо оценяваме активната роля на банката в осъществяването на стратегическите цели и приоритети на ЕК и на
държавите членки, свързани с климата и готовността й да подпомага държавите членки при осъществяването на прехода
към неутралност по отношение на климата. За да се ползват успешно предоставените от ЕК и ЕИБ финансови възможности,
е от съществено значение да бъдат идентифицирани конкретните инвестиционни нужди и да бъдат подготвени качествени
проекти. Със своя опит и експертиза във финансирането на инвестиции в областта на инфраструктурата, иновациите,
климата и околна среда, банката може да подпомогне значително този процес и да допринесе за успешния преход на
България към въглеродна неутралност", каза Маринела Петрова.
На конференцията бе обявено, че ЕИБ вече има нов ръководител на офиса си в България - Теодор Радонов, който ще поеме
работата от края на март. Той е в банката от девет години, обяви Лиляна Павлова.
БНТ
√ Мярката "Запази ме" ще продължи до края на април
Мярката "Запази ме" е удължена до края на април. Това каза пред "По света и у нас" социалният министър. Деница Сачева
съобщи, че са осигурени 13 млн. лв за компенсации на служителите, които остават в неплатен отпуск и през февруари. Те
обаче ще трябва да плащат сами здравните си вноски.
Валентин Димитров е собственик на ресторанти в Бургас. Изпратил в неплатен отпуск 18 служители.
"За един ден от месец ноември и 20 работни дни от декември по 24 лв. на ден - 504 лв. са по сметките на хората.
Получили са ги около 20-ти януари.", каза Валентин.
Компенсацията за януари и февруари ще бъде по-висока.
"В размер на 75 на 0 съответно от осигурителния доход. Тоест работодателят не дължи нищо. Ние плащаме 75% от
осигурителния доход на лицето", обясни социалният министър Деница Сачева.
И по-голямата компенсация според Валентин обаче е недостатъчна.
"Независимо, че хората, които са назначени при нас бяха на 2 прага - 800 лв. и 1000 лв. в зависимост от позицията,
която заемат. Мисля, че беше напълно справедливо да бъдат 650 лв., колкото е една минимална работна заплата".
Получилите помощ по "Запази ме" вече ще трябва сами да си плащат здравните осигуровки.
"Осигурителен стаж тече и съответно не са дължими други осигуровки освен здравните", каза още министър Сачева.
"Моята съпруга е с прекъснати здравни осигуровки. Това й тежи като финансово бреме. Рано или късно тя трябва да ги
плати. В момента нямаме тази възможност, защото виждате-не работим!", каза Пламен Генов - собственик на заведение.
"Едни пари, които са им били давани, те реално не са били за тях и трябва да ги върнат обратно. Както се казва - когато
човек няма пари и 20 лева са много", каза Борислав Ханджиев, собственик на хотел.
Според сега действащото законодателство, служителите от затворените сектори могат да останат в неплатен отпуск
максимум 60 дни за година.
√ Сериозен ръст в обслужването на карго полети на летище Пловдив
Фирми от "Тракия Икономическа Зона" са готови да използват летище Пловдив, откъдето да изнасят продукцията си. Вече
се водят разговори между големи производители от автомобилната индустрия, международни карго оператори и
ръководството на аеропорта.
Карго-полетите у нас са около 30 000 годишно. Основно се извършват от летище София. Малките летища като пловдивското
се опитват да са конкурентноспособни като предлагат гъвкави решения.
Летище Пловдив например ни обясниха, че могат да ни предоставят 24 часово наземно управление, което другите
летища не го предлагат. Благодарение на екип на БНТ стана връзката, каза Катя Стайкова - Тракия икономическа
зона.
По време на пандемията нито един от заводите в промишлената зона край Куклен не е спирал работа за дълъг период от
време. Затворените сухопътни граници обаче забавят доставките.
Както при нас така и всички останали фирми в района усетиха значимостта на автомобилните превози заради
забавянията, които се получиха по границите, заради това много от фирмите се обърнаха към въздушния превоз и
експресните доставки, каза Пламена Георгиева - отдел "Логистика".
В момента ръководството на аеропорта води преговори и с международен карго оператор. Обсъжда се и възможността в
бъдеще да се открие постоянна карго линия.
В тази насока търсим възможност за оборудване с допълнителна техника, както и със складови помещения, за да
поемем нарастващото търсене в тази посока, каза Спас Шуманов, изпълнителен директор на Летище Пловдив.
Очакванията на бранша са за плавно възстановяване на пътническите превози да има от месец юли, а едва през 2026 г.
въздушният трафик ще се върне съм обичайните си нива отпреди пандемията.
√ БНТ даде официално съгласие за разпространение в Република Северна Македония
Още една крачка напред към разпространението на БНТ в Република Северна Македония. Обществената медия даде
официално съгласие за разпространението на БНТ4 от телекома в съседната ни държава. Излъчването на БНТ е стъпка за
подобряване на отношенията между двата народа, каза генералният директор Емил Кошлуков.

9

"Днес подписах официалното писмо, с което даваме координатите на нашия спътник и приканваме Република Северна
Македония да включи в своя телеком канала БНТ4 - наземно, чрез спътник, по интернет и кабелно - всичките
възможности сме предоставили за излъчване. Вярвам, че това е някаква стъпка в подобряване на отношенията, все
пак двата народа ще могат да гледат телевизиите си взаимно, ние също ще излъчваме македонската. Но изрично
искам да благодаря на посланика ни в Скопие, г-н Ангелов, и на българските сдружения, които много улесниха този
разговор и техните усилия не са от вчера в тази посока, трябва да признаем и тяхната заслуга", заяви Емил Кошлуков.
√ В Сената започва процесът по импийчмънт на Доналд Тръмп
Днес в Сената започва процеса по импийчмънт на бившия президент на Съединените щати Доналд Тръмп. Той е обвинен
в подстрекаване към бунт в реч преди щурма на Капитолия.
При размириците във Вашингтон загинаха петима души, сред които полицай. Адвокатите на Тръмп призоваха Сената да
прекрати процеса по импийчмънт с мотива, че е конституционно опорочен и го определиха като театър.
В щата Джорджия започна още едно разследване срещу бившия президент. Властите проверяват опитите на Доналд Тръмп
да промени резултатите от президентските избори миналата година.
Икономически живот
√ 40% ръст на заразените, властта е оптимистична: "правим най-доброто"
След разрешение на Министерството на финансите допълнителни 50 милиона лева са преведени към Националната
агенция за приходите миналата седмица, за да продължи работата и разплащането към административно затворените
сектори.
Това е информирал на съвещание в министерски съвет министърът на икономиката Лъчезар Борисов.
„Заедно с бизнеса се договорихме, че мярката ще продължи и през февруари и в петък е изпратено първото запитване
към ЕК по повод нотификацията и продължаването на мярката през февруари“, е уточнил Борисов.
Става ясно, че министърът е обсъдил с национално представените работодателски организации как ще бъдат разходвани
още 211 милиона лева по Механизма на Европейския съюз REACT-EU. „Те бъдат разходвани отново за оборотен капитал и
ликвидна подкрепа на бизнеса, като първата мярка ще стартира до 10 дни след решение на Мониторинговия комитет и
решение на Министерския съвет, по която мярка имаме получена нотификация от ЕК още декември“, отбелязва Борисов.
От своя страна премиерът Борисов демонстрира увереност и оптимизъм, изтъквайки, че България прилага възможно найправилните и либерални мерки. Той е убеден, че противоепидемичните мерки са били приложени много точно, като са
ограничени бизнесите, където има струпване на много хора, което е позволило свободното движение на хората. „Така че
продължаваме в същия дух, към момента нищо повече не трябва да се затваря, напротив“, заявява премиерът Той
дори поръчва на здравния министър в малките населени места, където учениците от една смяна са не повече от 70, да се
пуснат всички в присъствено обучение.
В същото време данните сочат, че България се намира в начална фаза на плавен подем на заболеваемостта, увеличават се
и пациентите с COVID-19 в лечебните заведения.
Шефът на НОЩ проф. Мутафчийски е информирал, че за последната седмица увеличението на болните с новия вирус в
лечебните заведения е с 10%, а повишението на заболеваемостта на 14-дневна база е с около 40 на сто. Най-ниската
стойност на новите случаи бе 80 на 100 000, а в момента е 128 на всеки сто хиляди.
От своя страна шефът на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов уверява, че значително се увеличава
доставката на ваксини, като само през първата седмица на март се очакват над 160 000 дози. Кирилов информира, че
Европейска агенция по лекарствата извършва предварителен преглед на ваксината на „Новавакс“ и се очаква през
следващите седмици Европейската комисия да сключи договор за доставка с производителя й като това ще е седмата
ваксина в портфолиото на ЕС и първата антигенна.
По отношение на руската ваксина „Спутник“ директорът на ИАЛ заявява, че Европейската агенция по лекарства все още
извършва научни консултации, тъй като няма достатъчно данни за нея.
√ Още не е усвоен първият 1 млрд. лева по мярката 60:40
НОИ отчете, че по мярката за запазване на заетостта 60/40 към 2 февруари 2021 г. са подкрепени 11 925 работодатели и са
съхранени работните места на 265 137 работници и служители. Изплатените средства са над 807,3 млн. лв.
Припомняме, мярката бе въведена миналат пролет, като за началото й бяха отпуснати 1 млрд. лева. Сумата все още не е
усвоена напълно, тъй като формулата, изискваща задължително 40 процента участие на фирмите, бе непосилна за
множество бизнеси. Не бе прието предложението на работодателите мярката да се трасформира в 60:0.
От НОИ изтъкват, че най-голяма сума е изплатена за работещите в предприятията от преработващата промишленост – над
334,8 млн. лв., за запазване на около 112,3 хиляди работни места.
Сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ е подпомогнат с около 107,1 млн. лв. за 51,9 хиляди работни места.
Към работодателите от търговията са насочени 91,2 млн. лв. за над 32,7 хиляди работници и служители, предприятията от
добивната промишленост са получили 62,7 млн. лв. за 8,0 хиляди запазени работни места, а сектор „Транспорт, складиране
и пощи“ – 69,5 млн. лв. за близо 24,1 хиляди работници и служители.
Най-много са фирмите, регистрирани в областите София-град (3 960), Пловдив (1 006), Варна (888), Бургас (801),
Благоевград (675), Русе (415) и Стара Загора (358). Промените в дизайна на мярката след юни м.г. доведоха както до
разширяване на обхвата ѝ, така и до увеличаване на равнището на изплащаните компенсации.
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За изплащане на средства по мярката 60/40 работодателите подават в Дирекция „Бюро по труда“ заявления по утвърден
образец. Преценката за изпълнение на условията, регламентирани с постановленията на Министерския съвет, се извършва
от Дирекция „Бюро по труда“, където работодателите, които отговарят на необходимите критерии, ежемесечно представят
списъци на работниците и служители за изплащане на средства за предходния месец. По получените от Агенцията по
заетостта списъци Националният осигурителен институт (НОИ) определя размера на средствата за всяко лице – 60 на сто
от осигурителния доход за определения с конкретното постановление месец – август за определяне размера на средствата
за октомври, ноември и декември 2020 г.; октомври – за определяне размера на средствата за януари, февруари и март
2021 г.
Средствата за запазване на заетост и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя за всички работници и
служители се превеждат от НОИ по платежните сметки на съответния работодател. Това става два пъти седмично, като
срокът от получаване на списъците в НОИ до постъпване на сумите по платежната сметка на осигурителя е не повече от 5
работни дни при нормативно определен срок до 10 работни дни.
√ Приватизиран държавен бюджет
Безусловно, изминалата 2020 г. бе специфична и рязко отличаваща се година. Причината бе изненадващата поява и атака
на корона вирус Covid-19. Катастрофалните особености на ситуацията се отразиха на цялостния живот на хората, най-вече
на нормалното протичане на обществено-икономическите процеси. Променените условия откроиха и разголиха
определени практики, които иначе сякаш остават по-настрани и по-прикрити от погледа на специалистите. Изпълнението
на държавния бюджет привлече все по-остро вниманието на обществеността, тъй като и погледите бяха вперени във
възможностите за подкрепа (вкл. финансова) от страна на правителството.
1. Приходна част на консолидирания държавен бюджет
Три са основните елементи на приходната част на Консолидирания държавен бюджет (КДБ, Фигура 1). В структурно
отношение определящо e участието на „Данъчни приходи“, които осигуряват примерно четири пети от приходите в КДБ.
„Неданъчни приходи“ формират средногодишно около 12-15%, а остатъкът се допълва от „Помощи“.

Фигура 1
1.1. Най-малката съставка на приходната част на КДБ („Помощи“) е и най-неустойчива. „Помощи“ се формират преди
всичко и най-вече по линия на ЕС, от европейски програми. Досега има действал и действащ 7-годишен цикъл на
европейски програми – за 2007-2013 г. и за 2014-2020 г. Държавите-членки на ЕС са длъжни да изготвят и прилагат
стратегически планове с оглед ползване на финансови ресурси от европейските структурни и инвестиционни фондове.
Европейските програми допускат разплащания да се извършват до три години след края на приложена конкретна
инвестиционна схема. Това е причината за извисяването на зелените барове на Фигура 1 за 2014-2016 г. Съществените
разплащания по европейските програми у нас се извършват след формалния край на действието на програмата. Това също
е причина до края на текущата действаща европейска програма (2014-2020 г.) постъпилите помощи да са относително
слаби, дори и през специфичната 2020 г.
Забавянията на разплащанията по европейските програми се свързват с мудната и пресметлива дейност на
администрацията, която корелира пряко с различни по вид, форма и характер корупционни практики. Фигура 1 показва,
че дори през критичната 2020 г. не се е стигнало до значимо ускорение на административно-бюрократичните процедури,
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които да съдействат за успешното преодоляване на корона-вирусните затруднения. Доминиращи и определящи остават
личностните и групови изгоди от използването на европейски средства независимо дори и от критичната корона-вирусна
обстановка. Показателен е натрупаният вече обемист опит с Европейската служба за борба с измамите (OLAF), вкл. и
последното обвинение, свързано с измама при закупуването на полицейски автомобили.
1.2. В неданъчните приходи на КДБ се включват държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от общинска и
държавна собственост, глоби, санкции и наказателни лихви, приходи от концесии и др. На Фигура 1 се проследява, че
неданъчните приходи през проблемната 2020 г. са намалели (с 8,6% спрямо предходната 2019 г.), което е очаквано и
нормално предвид общото свиване на БВП.
1.3. Трудно обяснима е динамиката на „Данъчни приходи“. Въведеният в края на 2008 г. плосък данък води и до абсолютно
намаление на „Данъчни приходи“ през следващите 5-6 години, свързана и с изживяната финансово-икономическа криза
от 2008 г. Следва определена форма на уравновесяване, корелирана и с отбелязаните позитивни темпове на прираст на
БВП. Странно е, че през критичната 2020 г. данъчните приходи превишават тези от предходната година – през 2019 г. те са
35,3 млрд. лв, а през 2020 г. вече са 35,8 млрд. лв.! При това реалният спад на БВП ще бъде най-вероятно около 5% (при
1,7% средногодишна инфлация), а беше намалена и ставката за ДДС върху определен кръг от стоки!
Ускоряването на данъчната събираемост съвпада със смяната на министър Вл. Горанов с министър К. Ананиев. Новият
министър на финансите има многогодишна практика в Министерството на финансите (МФ), запознат е с каналите за
изтичане на данъци и с идването си е съумял да предотврати изтичането на данъчни постъпления. Въпросът обаче, който
задължително изисква отговор е: Кои са тези канали за изтичане на данъци и (особено важно!) защо те са съществували
и кой носи отговорност за тяхното поддържане? Засега МФ мълчи!
2. Разходна част на консолидирания държавен бюджет
На Фигура 2 е представена динамиката на четири основни елемента в разходната част на КДБ. Техният съвместен дял в
общо разходи в КДБ нараства от 75% в началото на разглеждания период до около 87-88% в края на периода. Особено
значим е относителният им прираст през последните 4 години.
2.1. Най-сериозен е прирастът на разходния елемент „Субсидии“. Той не ангажира съществен дял от разходите в КДБ, но
расте бързо. В началото на периода субсидиите от КДБ формират примерно около 5% от разходите, докато през 2020 г.
същият дял достига до 11%! Очертана е обща устойчива тенденция на прираста им през последните 4-5 години и няма
основания да се оценява като фактор влиянието на Covid-19. МФ не предоставя детайлна и изчерпателна информация за
същността на тези разходи. Като бенефициенти се посочват (2019 г.) транспорта, пощата, земеделието, спорта и
физическата култура, както и здравеопазването, но приведените в отчета на МФ суми за субсидии в посочените области
обясняват около една трета от общия размер на субсидиите. Останалите две трети остават загадка.

Фигура 2
2.2. Сериозен прираст през последните четири години отбелязват „Заплати и възнаграждения“. Като правило прирастът
на разходите за този елемент се свързва с желанието за гравитиране към европейските стандарти. Посоченият стремеж
може да се оправдае, но не и когато се извършва за сметка на други обществено важни видове разходи. Като дял „Заплати
и възнаграждения“ нарастват от около 15% на 24% от общо бюджетни разходи. И тук Covid-19 не е определящ, а надделява
вътрешното преразпределение на бюджетни средства.
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2.3. Следващ по динамика разходен елемент е „Социални разходи“. Прирастът на този елемент обаче е в съответствие с
прираста на общо разходи в КДБ, т.е. той съхранява относителния си дял от около 42-44%. Covid-19 не е определящ и при
този елемент.
2.4. Най-потърпевш е елементът „Капиталови разходи“. България е образец на тотално неглижиране на необходимостта
от развитие на разгърната програма за публични инвестиции. Съдържанието на „Капиталови разходи“ се доминира от
съставки, които нямат отношение към дългосрочните публични инвестиции (ДПИ). В своите отчети МФ дава информация
за направени разходи за дълготрайни материални активи, немалка част от които не са ДПИ. Самите ДПИ формират едва
около една трета от „Капиталови разходи“, главно насочени към строителство на основни пътни магистрали.
Същевременно страната има остра необходимост от развитие на съвременна инфраструктура в различни обществени
области.
Макроикономическото управление не съумява да се справи с корупционите практики в своите собствени среди, поради
което действа в съответствие с принципа: „Има ДПИ – има корупционни проблеми; Няма ДПИ – няма корупционни
проблеми“. Страда страната като цяло с продължаваща окупация на опашкарската позиция в ЕС.
3. Заключение
Консолидираният държавен бюджет е един от най-мощните инструменти за провеждане на макроикономическа политика,
особено при продължителното действие на паричен съвет, но се използва от управленския елит за вътрешно текущо
преразпределение на финансови ресурси, за удовлетворяване на лични и групови интереси. Отсъства дългосрочна визия,
надделяват моментните принудителни и силови въздействия в борбата на интереси. Задължително изискваните по закон
средносрочни прогнози се извършват формално, без мисъл и ангажирана перспективна визия. Макроикономическото
управление се утешава с потушаване на спонтанно възникващи социално-икономически „пожари“.
В наскоро проведено изследване на МВФ за мерките, които се предприемат от различни страни за решаване на
проблемите с Covid-19, може да се проследи доминиращият акцент, които се поставя преди всичко и най-вече върху
конкретни инвестиционни програми. Всичко, което се прави у нас, е насочено към текущо подтискане на социалноикономически напрежения и към текущо потребление за сметка на съкращаване на дългосрочни инвестиционни
програми.
Членството на страната ни в ЕС се възприема предимно като източник на финансово-материални ресурси и помощи, без
идея и мисъл за развитие на интелигентни методи за управление, с оглед относително успешно адаптиране към
съвременните социално-икономически реалности. Свидетели сме на внимателно и деликатно изразявани подсещания, че
европейската конвергенция не се извършва автоматично, а изисква и предполага целенасочена и прецизно обмислена
дългосрочна стратегия. Всички те остават недочути, недооценявани и загърбвани от конкретния ни макроикономически
„елит“.
√ Нов дълг от 300 млн. лева поема държавата
Българска народна банка съобщи, че на 15 февруари ще проведе аукцион за продажба на ДЦК на вътрешния пазар на
стойност 300 млн. лв. и срочност 10 години и половина.
Министерството на финансите е формулирало условията за продажбата на държавните ценни книжа – аукцион от отворен
тип с фиксиран лихвен процент от 0.1% годишно.
Това е първият за тази година новоемитиран дълг от правителството. Според Бюджет 2021 през тази година държавният
дълг може да нарасне с не повече от 4.5 млрд. лв.
В сайта си БНБ публикува и допълнителните условия:
1. По реда на чл. 10, ал. 3 от Наредба № 5 от 04.10.2007 г., първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни
поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.
2. По реда на чл. 10, ал. 4 от Наредба № 5 от 04.10.2007 г., първичните дилъри могат да участват в аукциона и с
несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници,
включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.
3. Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки е по реда на чл. 12,
ал. 3, т. 3 от Наредба № 5 от 04.10.2007 г. и е в размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки
количество.
4. По реда на чл. 12, ал. 4 от Наредба № 5 от 04.10.2007 г., съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и
несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.
Участниците в аукциона трябва да имат предвид следното:
1. Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 400 21 219 от
17.02.2021 г. на аукционен принцип.
2. Министерство на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки,
както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.
Допълнителна информация може да се получи на тел. 9145-1332.
Дума
√ Въпреки ръста на заразени, Борисов не иска повече забрани
Премиерът нареди на здравните власти да са "гъвкави", правителството търси ваксини на завишени цени
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"Продължаваме в същия дух, към момента нищо повече не трябва да се затваря, напротив. В малките населени места,
където в цялото училище една смяна е от 70-80 души, нека децата отиват да се учат присъствено. Бъдете гъвкави". С тези
думи премиерът Бойко Борисов се обърна към здравния министър проф. Костадин Ангелов по време на срещата си с
представители на оперативния и на ваксинационния щаб. Борисов прехвърли решенията за присъственото обучение в
различните общини да се взимат на местно ниво. Миналата седмица здравните власти заявиха, че правилата за
присъствено и дистанционно обучение ще останат еднакви за цялата страна, но очевидно тази седмица трябва да бъдат
променени. Борисов отново разви теорията, че България скоро ще излезе от кризата на КОВИД-19, но стана ясно, че и той
не знае кога. "Със засилването на процеса на ваксинация и с увеличението на броя на оздравелите българи, това е един от
начините през април, май, юни държавата вече да излезе от тази криза", заяви той.
Не така мислят обаче заетите в здравната система. Проф. Венцислав Мутафчийски докладва, че за последната седмица
увеличението на пациентите с КОВИД-19 в болниците е с 10%. Най-ниската стойност на новите случаи бе 80 на 100 хил.
души, но в момента е 128. Засега в България няма доказани случаи на новите варианти на коронавируса - бразилския и
южноафриканския. Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев заяви, че ще бъде грешка "да се поддадем
на емоция и да вземем неправилни решения". Според него се "разширява фронтът на ваксинацията".
Очакваните вчера сутринта 17 550 дози от ваксината на "Пфайзер-БиоНТех" не пристигнаха, тъй като заради лошото време
в Германия самолетът не излетя. Директорът на ИАЛ Богдан Кирилов докладва, че доставката на ваксини се увеличавала
значително и само през първата седмица на март се очакват над 160 хил. дози. В следващите седмици ЕК би трябвало да
сключи договор за ваксината на "Новавакс". За руската ваксина "Спутник V", за която престижното медицинско списание
"Лансет" писа, че има над 91% ефективност, Европейската агенция по лекарствата все още извършва научни консултации,
съобщи Кирилов.
От правителството обявиха, че страната дава над 300 млн. лв. за ваксини. Проверка на "Сега" обаче показва, че за
обявените от МЗ количества общият разход би трябвало да е по-нисък. Засега страната има заявени количества от
"Пфайзер-БиоНТех", "АстраЗенека", "Кюървак", "Джонсън и Джонсън" и "Модерна". Планират се поръчки от ваксината на
"Санофи", както и от "Новавакс", от която се очаква България да поръча 1,55 млн. дози. За всичките поръчки плюс
допълнителните 2,9 млн. дози от "Пфайзер-БиоНТех" би трябвало България да плати около 270 млн. лв., ако се вземат под
внимание изтеклите от Белгия цени по договорите на ЕК, които комисията нито потвърди, нито опроверга, пише "Сега".
√ Първите машини за гласуване идват до сряда
До сряда пристига първата партида от 300 машини за гласуване, информира БНР. А втората от 5700 машини - до 28
февруари и третата с останалите машини до 9 март.
Това е разписано в подписания между ЦИК и "Сиела Норма" договор за доставка на устройствата.
Фирмата поема логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства при произвеждането на изборите
за 4 април и обучение на ЦИК и районните и секционните комисии за работа с тях.
У нас трябва да пристигнат общо 9600 машини. Същата фирма достави машините за гласуване на последните евроизбори
през 2019 г. Тогава устройствата бяха 3000, а ЦИК ги нае. Сега те ще бъдат закупени и ще се използват в секциите с над 300
избиратели.
√ Томислав Дончев е с положителен тест за COVID-19
Вицепремиерът Томислав Дончев вчера даде положителен резултат на направен рутинен PCR тест за COVID-19.
Дончев е в добро общо състояние и без симптоми към момента, съобщиха от правителствената пресслужба.
Вицепремиерът ще изпълнява дистанционно служебните си задължения до изтичане на карантината.
√ Тол таксите 4 пъти по-малко от планираните
За скромни приходи от тол такси призна регионалният министър Петя Аврамова. През първата година на въвеждането им
те са едва 111 млн. лв. Това е десетократно по-малко спрямо обещаваните първоначално 1 милиард приходи годишно и
четирикратно по-малко спрямо заложеното в бюджет 2020. Общо постъпленията от тол такси и винетки през 2020 г.
възлизат на над 378 млн. лв., съобщи Аврамова. Така приходите от пътни такси са с 14 млн. лв. по-малко спрямо 2019 г.,
когато само от винетки бяха събрани 392 млн. лв. На практика изнесените данни от Аврамова показват, че собствениците
на леки автомобили са платили двойно повече от тези на тирове и камиони и обещанията за въвеждането на справедливия
принцип "замърсителят и рушителят на пътища плаща повече" засега остават само добро пожелание. Приходите от глоби,
санкции, неустойки и наказателни лихви за миналата година възлизат на над 12 милиона лева, като почти всичките от тях
- 11,8 млн. лв., са от компенсаторни такси преди издаване на електронен фиш.
Въпреки изнесените данни Аврамова отчете, че електронната система за пътни такси е внедрена успешно. За нея
правителството плати 180 млн. лв. на "Капш", а за Коледа сключи и втори договор за още 141 млн. лв. с австрийската
компания за поддържка на системата през следващите 5 години. Тол таксите и платените пътища за тежкотоварния трафик
няма да се вдигат в изборната 2021 г. Причината е в коронакризата, която нанесе удар върху икономиката, а
правителството помагало на бизнеса.
√ Петкова: "Балкански поток" може да газифицира страната при желание на общините
Целта на "Балкански поток" не е да газифицира отделните региони на страната, но има техническата възможност за
отклонения от тръбата и захранване на общини, стига те или лицензиантите на територии за газифициране да поискат това
от "Булгартрансгаз". Това заяви енергийният министър Теменужка Петкова по повод твърденията на противниците на
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газопровода, че той обслужва единствено руските интереси за транзит на синьото гориво. "Това е друга мантра, която
трябва да разбием. Това разширение на газопреносната мрежа не е предназначено да газифицира отделните региони в
страната, но притежава техническите възможности при желание на общините и лицензиантите да се направи отклонение
и да се газифицира всеки град, през които минава газопроводът. Но ангажиментът за газифициране е на общините и
лицензиантите", коментира тя.
Петкова посочи, че стойността на проекта е 2,6 млрд. лв., но договорите за линейната част със саудитския консорциум
"Аркад" и за компресорните станции с българо-германската "Ферощал Балкангаз" са съответно за 1,102 млрд. евро и
179,377 млн. евро или общо 1,281 млрд. лв., но без ДДС. С данъка сумата става 1,537 млрд. евро или около 3 млрд. лв.
Петкова призна, че с реализацията на продължението на "Турски поток" у нас страната е загубила транзита към Турция, но
обяви, че засега няма индикации за проблеми с доставките към Гърция и Северна Македония. Преди дни излязоха
информации, че Северна Македония планира вече да си доставя природен газ от Гърция.
√ ЕИБ готова да финансира прехода от въглища към зелена енергия
443 млн. евро е отпуснала банката на България през 2020 г.
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е готова да финансира проекти по инициативата за справедлив преход от
въглища към по-щадящи околната среда енергийни ресурси. Това обяви вицепрезидентът на банката Лиляна Павлова на
онлайн пресконференция. За миналата година институцията е предоставила 443 милиона евро на България. "Зелената
сделка" на Европа, заради която страната трябва поетапно да закрие въглищните си централи, е приоритет за банката.
Павлова отчете и края на инвестиционния план на предходната Европейска комисия, известен като "Плана Юнкер".
Основен приоритет на ЕИБ е борбата с климатичните промени, затова институцията е известна и като "климатичната банка
на Европа".
Според Павлова основна задача на ЕИБ си остава подкрепата на малки и средни фирми, на проектите за опазване на
околната среда и за иновации, включително в здравеопазването за създаването на ваксини и на лекарства, каза Павлова.
"Миналата година беше тежка - тя промени начина, по който живеем, учим и работим. Много бизнеси не можаха да
постигнат своите цели и затова ЕИБ се мобилизира през пролетта на 2020 г. за осигуряване на ликвидност и подкрепа",
каза Павлова, като се аргументира с финансовите показатели на ЕИБ за 2020 г. "Ние сме "Европейската климатична банка"
- целта е до 2030 г. да мобилизираме един трилион евро, насочени към зелени проекти и към устойчивост на околната
среда. Подкрепяме и т.нар. кохезионни проекти, като климатичните инвестиции ще вървят ръка за ръка с проектите за
социално сближаване", добави Павлова.
"Имаме ясни задачи в полза на проекти за пътна, железопътна и екологична инфраструктура, в подкрепа на проекти на
местните власти, сред които на Столичната община, на Пловдив, Бургас и Стара Загора. Отворени сме за други проекти
като, например, метрото и топлофикацията в София, модернизацията на железопътната линия Радомир-Перник и др.
Новият концесионер на летище "София" също е поискал помощ от ЕИБ за проектно финансиране. Важна остава подкрепата
за малки и средни компании и на фондовете за иновации. Експертите на банката са готови да осигурят техническа помощ
за нови проекти, които да се финансират с еврофондовете през новия програмен период на ЕС", изреди Павлова. Ще
подкрепим мерките на правителството, свързани с устойчивостта на околната среда, и при заявка - стратегията за
справедлив преход на Маришкия басейн, допълни вицепрезидентът на ЕИБ.
ЕИБ участва и в реализирането на целите на Европейския фонд за стратегически инвестиции, познат като плана "Юнкер".
Той започна през 2015 г. и приключи в края на 2020 г. "Целта му беше да мобилизира 500 млрд. евро и можем да отчетем,
че събрахме 550 милиарда евро за целия ЕС, за 1 400 000 малки и средни фирми. У нас по този план бяха дадени 773 млн.
евро - подкрепа най-вече във формата на банкови гаранции, които да мобилизират допълнителни инвестиции", допълни
Павлова.
√ Гърция затворена до 22 февруари
Гърция удължи КОВИД-забраната за влизане от държави извън ЕС до 22 февруари. Границите с Албания, Турция и Северна
Македония остават затворени.
Компаниите във Великобритания започнаха да предлагат тестове на служителите, които не могат да работят от къщи, на
фона на пълното затваряне. Броят на ваксинираните надхвърли 12 млн. (18,95%), но всички са получили само една доза.
Израел запазва лидерски позиции в света като вече е имунизирал 62,42% от населението си или около 5,54 млн. души. В
ОАЕ са ваксинирани 44,79%. САЩ са покрили 12,84%. Общо 132 млн. души или 1,7% от световното население е получило
една или двете дози ваксини.
Антъни Фаучи, съветник на Белия дом заяви, че руската "Спутник V" и китайските ваксини трябва да се използват, ако могат
да ускорят ваксинацията в света: "Ако Русия или Китай имат надеждни ваксини, те могат да ги осигурят както за себе си,
така и за някои други страни.Това е пътят към универсалната защита на цялото човечество".
Мениджър
√ Лъчезар Борисов: Най-засегнатият бранш от кризата е ресторантьорството
Най-засегнатият бранш от COVID кризата остава ресторантьорството. Това заяви пред bTV министърът на икономиката
Лъчезар Борисов.
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"Един бизнес е направен, за да работи, а не за да бъде подпомаган от държавата с икономически и аз винаги съм в дебат
с националния оперативен щаб. Искам бизнесът да работи, но здравето е по-важно", посочи той. По думите му около 112
милиона лева e общо стойността на поисканите средства от държавата заради затворените бизнеси.
Направихме добър баланс – поддържаме финансовата стабилност, мислим за бизнеса и за здравето на хората, коментира
Борисов. Според него доказателство са стабилните макроикономически показатели на страната в сравнение с останалите
страни-членки на ЕС. Въпреки кризата, данните на министерството на икономиката показват, че неактивните компании в
страната през 2020 г. са намалели с 4%.
"Проведохме най-либералните противоепидемични мерки в Европа и това даде своите резултати по отношение на
икономиката и нейното развитие. Един от рисковете за ресторантьорския бранш е, че колкото по-дълго остане затворен,
толкова повече кадри ще се пренасочат към други бизнеси. В момента, когато трябва да започнат да работят, може да стои
този проблем", обясни Лъчезар Борисов.
Министърът на икономиката заяви, че в момента не трябва да се правят промени в данъчната политика, както иска
опозицията.
„Данъчната политика в момента си върши работата и тя не трябва да бъде променяна. Интервенцията в подкрепа на
бизнеса трябва да бъде с финансовите мерки, а не чрез промени в данъчната политика“, заяви той.
√ От вчера туроператорите могат да кандидатстват за държавна помощ
От вчера туроператорите могат да подават заявления за кандидатстване по държавната помощ. Тя ще е в размер на 4% от
оборота за 2019 г. Помощта трябва да се използва приоритетно за възстановяване на суми на пътници, чиито пакети са
анулирани поради COVID-19 за същия период. Това заяви пред журналисти в Търговище вицепремиерът и министър на
туризма Марияна Николова. Поводът за визитата й там бе популяризиране на културно-историческия туризъм.
Министерството на туризма е осигурило специализиран телефон за обратна връзка и за консултации по Схемата за
предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за
компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19. Общият размер на помощта е 51 млн. лева национално финансиране с нотификация от Европейската комисия. Мярката ще подпомогне туроператорите и
турагентите, които извършват такава дейност, предаде БТА.
"Разбира се, браншът се нуждае от дофинансиране, за което Министерството на туризма е поискало допълнително
финансиране от Министерството на финансите", каза още министър Марияна Николова.
Според местни представители на бизнеса, мярката 60/40 трябва да продължи и през лятото. На среща с Николова те
изразиха надежда министърът да окаже подкрепа на искането им. Намаляванео на ДДС за отрасъла е бил правилен ход,
бизнесът започва да се изсветлява и да внася дължимият данък, което ще стимулира развиването на бранша, са споделили
още те.
√ БНБ ще печата бюлетините за изборите
ЦИК ще възложи отпечатването на хартиените бюлетини на печатницата на Българската народна банка, а тя, при
необходимост може да ползва други специализирани печатници. Това стана ясно след като ЦИК определи условията и
реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за
Народно събрание на 4 април.
Отпечатването на бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване
и контрол върху ценни книжа. Бюлетините се отпечатват под контрола на Министерството на финансите и Централната
избирателна комисия и Районните избирателни комисии (РИК).
За целите на изработването и доставката на хартиените бюлетини кметовете на общини подават в срок, определен от ЦИК,
информация за броя на избирателите по електронен път до ЦИК и до съответния областен управител. Той от своя страна
обобщава информацията и изпраща на ЦИК по електронен път информация за броя на избирателите в съответния изборен
район и заявява броя на бюлетините.
Районните избирателни комисии (РИК) в срок, определен от ЦИК, трябва да изпратят информация на ЦИК за
регистрираните кандидатски листи по партии, коалиции и инициативни комитети, като посочва номерата на независимите
кандидати в бюлетината. РИК утвърждават бюлетините за печат, както и заявения тираж, по ред, определен с решение на
ЦИК.
Охранителните дейности в процеса на доставката и съхранението на изборните книжа и материали се осъществяват от
Министерството на вътрешните работи, съгласувано с ЦИК и РИК.
√ Кои банки привлякоха най-много спестявания през 2020 г.
Банките в България увеличиха през 2020 г. привлечените от домакинствата спестявания под формата на депозити от 55,65
млрд. лв. на 61,04 млрд. лв. Сега физическите лица държат с 10% повече спестявания в банките, въпреки че доходността е
почти нулева, и дори, по-малко от 1% на година при голяма част от финансовите институции.
През изминалата година значителен ръст на новите депозити са генерирали Райфайзенбанк, Банка Алианц и Обединена
българска банка.
Основната разлика от миналата година е вливането на депозитите на Сосиете Женерал Експресбанк в тези на Банка ДСК.
Забелязва се, че през тази година има растеж над това, което двете банки сумарно бяха привлекли като депозити към края
на 2019 г., което говори, че голяма част от спестителите, които са били клиенти на погълната банка, са останали в Банка
ДСК и след сделката.
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Повишаването на наличните средства на бизнеса е още по-голямо, като достига до 68% в някои от по-малките банки, като
Инвестбанк или 48% в Интернешънъл асет банк.
Български банки с най-големи депозити
(в хил. лв. към края на 2020 г.)
Депозити на
домакинства

Ръст на
годишна
база

Депозити
на
компании

Ръст на
годишна
база

Банка ДСК

15,105,632

8.86%

3,532,157

6.02%

Уникредит
Булбанк

10,720,084

8.82%

7,086,894

2.04%

Първа
инвестиционна
банка

6,875,257

2.25%

2,000,748

14.31%

Пощенска
банка

6,592,147

7.72%

3,123,627

12.38%

Обединена
българска
банка

6,336,981

12.65%

3,407,008

40.41%

Райфайзенбанк

5,019,930

18.32%

2,833,624

-1.98%

Централна
кооперативна
банка

4,485,608

7.14%

972,281

17.65%

Алианц Банк

1,640,822

13.97%

840,893

34.34%

Инвестбанк

1,265,334

3.16%

446,867

68.28%

Интернешънъл
асет банк

830,464

-1.46%

625,396

47.87%

Източник: БНБ
√ Британските превозвачи алармират за драстичен спад на износа към ЕС
Британското правителство опроверга доклад на пътните превозвачи от страната, според който износът на Обединеното
кралство за Европейския съюз е спаднал с над две трети през първия месец след влизането в сила на новото търговско
споразумение между Лондон и Брюксел, предаде „Евроактив“
Дотук се стигна, след като по-рано иследване на Асоциацията на пътните превозвачи (RHA), установи, че износът от
Обединеното кралство към ЕС е намалял с 68% през януари спрямо същия месец на предходната година.
В отговор на широкото отразяване на новината от медиите през уикенда, британското правителство публикува кратко
опровержение.
„Не признаваме тези данни“, казват от правителството, като добавят, че в първия месец от новата година „смущенията по
границата са били минимални и превозът на товар вече е близо до нормалните си нива, въпреки усложненията, свързани
с пандемията от COVID-19”.
В писмо до министъра на британския кабинет Майкъл Гоув, който е отговорен за прилагането на новите търговски правила,
от Асоциацията на пътните превозвачи заявиха, че „многократно са предупреждавали за липсата на яснота относно начина,
по който работят новите разпореждания“.
Миналият месец от асоциацията казаха, че са нужни 12-месечен предходен период и финансова подкрепа за
превозвачите, заради новите пречки в превоза и допълнителните разходи за търговията през Ирландско море, където
стоките, които се внасят на територията на остров Ирландия, подлежат на митнически проверки.
√ Еврото се приближи до прага от 1,21 долара
Курсът на еврото днес се повиши и се приближи до прага от 1,21 долара, информираха германски финансови издания.
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2080 долара.
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2025 долара.
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√ 2020-а ще остане в историята като най-лошата година за петролната индустрия
2020-та ще остане в историята като най-лошата година за петролната индустрия, пише Handelsblatt. Пандемията от
коронавируса доведе до рекордни загуби при някога успешни петролни концерни. Най-големите загуби в размер на 22,4
млрд. долара понася американската компания Exxon Mobil. Следват компании като Shell, BP и Chevron.
Изданието припомня, че дори по време на кризата с цените на петрола преди седем години големите петролни компании
останаха в малък плюс. Както отбелязва Handelsblatt, тенденцията за края на петролния бум се очертава отдавна и
пандемията само ускори нейния ход. Според Валтер Пфайфер, експерт в консултантската фирма „Роланд Бергер“, „новата
нормалност“ се комбинира с ускорена тенденция към отхвърляне на въглеводородите.
Карантината, ограниченията за пътуване и дистанционната работа през последната година намалиха потреблението на
въглеводороди с повече от една трета, пише вестникът. Цените на петрола реагираха много болезнено на това: в началото
на годината цената на някои класове дори стана отрицателна. В момента цените се стабилизират, надхвърляйки нивото от
50 долара за барел, но самите петролни компании не вярват, че черното злато ще може да се върне на ценовото ниво от
80 долара за барел и по-дългосрочно, пише изданието, цитирано от Агенция "Фокус".
В същото време, според прогнозата на Международната енергийна агенция, дългосрочното търсене на петрол в региони
като Азия и Африка ще продължи да расте. Основните пазари на петрол в Европа и САЩ обаче през следващите години
може да бъдат значително намалени поради прехода към алтернативни енергийни източници. В тази връзка много
петролни компании развиват нови области на дейност, отбелязва вестникът.
Международната енергийна агенция вярва, че в бъдеще нефтохимичните продукти и производството на синтетични
горива ще се превърнат в основен източник на растеж за петролните концерни. Както отбелязва Handelsblatt, химикалите
бяха единственият сегмент, в който Exxon Mobil увеличи приходите си през 2020 г. Освен това редица нефтени концерни
разширяват дейността си в газовия сектор. Например, Shell вече се превърна в един от лидерите на пазара за втечнен
природен газ (ВПГ).
По този начин се очертават три основни пътя за петролната индустрия, пише Handelsblatt: фокус върху алтернативни
енергийни източници, специализация в нефтохимията или разширяване на присъствието на пазара на газ. След 2020 г. е
ясно само едно - времето на петролните гиганти отмина.
√ Петролът поскъпва за седма поредна търговска сесия
Цените на петрола достигнаха най-високите си стойности от 13 месеца в ранната търговия във вторник на фона на
свиването на добива от страна на големите доставчици и оптимизма около възстановяването на търсенето на гориво,
предаде Ройтерс.
Към 9:25 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,50 долара , или 0,83%, до 61,06 долара за барел, докато
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,40 долара, или 0,69%, до 58,37 долара за барел. Това е седма поредна
сесия на ръст на цените на петрола, което е най-дългата печеливша поредица от януари 2019 г. насам.
Обявеното от Саудитска Арабия свиване на добива на петрол през февруари и март, което е допълнение към приетото от
Организацията на страните износители на петрол и нейните съюзници съкращение на добива, ограничава предлагането
и балансира световните пазари.
Инвеститорите възлагат големи надежди на възстановяване на търсенето на петрол на фона на ваксинацията срещу COVID19. Слабият долар също подкрепя цените на суровините.
„Напредъкът по отношение на икономическите стимули в САЩ и оптимизма около ефекта от ваксините през 2021 г. помагат
за възстановяването, макар че имаше не толкова положителни новини относно въздействието на някои настоящи
препарати срещу южноафриканският вариант на корорнавируса“, коментира Стивън Инес от Axi.
Той обаче предупреди, че и двата сорта петрола са на границата на територията за корекция.
„Макар че оставам предпазлив при настоящите нива, средносрочните и дългосрочните перспективи пред търсенето са
силни, така че човек може да разбере готовността да бъде пренебрегната краткосрочната несигурност около петрола.“,
каза още той.
√ Зелен старт на седмицата за европейските борси
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха повишения в ранната търговия в понеделник,
водени от доброто представяне на цикличните сектори на фона на надеждите за по-бързо възстановяване на икономиката,
предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 1,58 пункта, или 0,39%, до 411,12 пункта, след като предходната сесия
нарасна с 3,5%. Бенчмаркът бе подкрепен основно от цикличните сектори, като секторът на основните ресурси, банковият
сектор и този на химикалите нараснаха между 1% и 1,7%.
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 51,29 пункта, или 0,79%, до 6 540,62 пункта. Френският
измерител CAC 40 записа ръст от 32,77 пункта, или 0,58%, до 5 692,03 пункта.
Немският показател DAX се повиши с 23,96 пункта, или 0,17%, до 14 080,68 пункта, след като на Федералната статистическа
служба на Германия съобщи, че промишлено производство на страната е било в застой през декември. Този резултат идва
след седем поредни месец на растеж и при очаквания за повишение с 0,3%.
„След забавянето през декември, очакваме промишленото производство да се понижи през януари. Възстановяването
започна да губи скорост, след като производството доближи нивата от преди пандемията“, коментира Андрю Кънингам от
Capital Economics.
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Акциите на Dialog Semiconductor скочиха с цели 16,61% до върха на STOXX 600, след като японският производител на чипове
Renesas Electronics Corp. се съгласи да придобие дизайнерът на полупроводници за 4,9 млрд. евро (5,89 млрд. долара)
кеш.
„Има много други европейски акции, които по някаква причина не получават големи инвестиции в последно време, като
тази сделка е пример за това, че инвеститори от САЩ, Япония и Китай търсят начини да придобиват подобни фирми“,
коментира Крис Бейли от at Raymond James.
Междувременно френската компания Veolia Environmentnement SA направи опит за агресивно придобиване на дocтaвчиĸa
нa ĸoмyнaлни ycлyги Ѕuеz ЅА, след като прекрати консултациите с борда на директорите на Suez. Акциите на Veolia
поевтиняха с 0,31%, а тези на Suez – с 0,05%.
Добра седмица за Уолстрийт
Американските борсови индекси записаха повишения в петък, завършвайки седмицата с най-доброто си представяне от
месец ноември насам, след като инвеститорите изразиха надежда, че разочароващите данни за заетостта в САЩ ще
увеличат вероятността от приемането на повече икономически стимули, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 92,38 пункта, или 0,3%, до 31 148,24 пункта, воден от поскъпването на акциите
на Nike и Cisco със съответно 3,19% и 1,76%. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 се повиши с 15,09 пункта,
или 0,39%, до 3 886,83 пункта, като 10 от 11-те му сектора бяха на зелено. Индексът на високотехнологичните дружества
Nasdaq регистрира ръст от 78,55 пункта, или 0,57%, до нов рекорд от 13 856,3 пункта..
И трите основни показателя отчетоха най-добрата си седмица от месец ноември насам. За седмицата Dow се повиши с
3,9%, докато &P 500 и Nasdaq добавиха 4,7% и 6% към стойността си.
До тези резултати се стигна, след като Министерството на труда на САЩ съобщи, че мериканската икономика е добавила
само 49 хил. работни места извън земеделския сектор. Същевременно с това безработицата е паднала до 6,3, което е подобър резултат от очакваните 6,7%. Данните за пазара на труда през декември бяха ревизирани от спад със 140 хил.
работни места на спад с 227 хил.
„Данните за работните места бяха особено разочароващи. В крайна сметка обаче фондови пазар очаква продължаващо
възстановяване на икономиката и се надява на по-големи стимули от Федералния резерв на САЩ.“, коментира Крис
Закарели от Advisor Alliance.
В петък Сенатът на САЩ прие резолюция за бюджета, като демократите продължават напред с процеса по приемане на
пакета от икономически стимули в размер на 1,9 тлрн. долара. Пакетът предвижда еднократни директни плащания от 1400
долара към повечето американци, допълнителни помощи при безработица, както и финансиране за разпространението
на ваксините срещу COVID-19.
В петък президентът Джо Байдън предупреди, че опитите на републиканците да прокарат законопроект за по-малко
помощ ще доведат единствено до удължаване на пътя към икономическото възстановяване на САЩ.
Уолстрийт вече е в средата на сезона на отчетите, като от представилите до момента финансовите си резултати 184
компании от S&P 500, 84,2% са надминали очакванията на анализаторите, сочат данни на Refinitiv.
„Трите стълба на ралито всъщност стават по-здрави – печалбите от четвъртото тримесечие продължават да надминават
драстично очакванията, в икономиката се вливат повече стимули, а темповете на ваксинация се ускоряват“, коментира
Адам Крисафули, основател на Vital Knowledge.
Ръст в Азия
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския записаха предимно повишения в понеделник,
следвайки ралито на Уолстрийт и нарастващият оптимизъм за възстановяването на световната икономика, предаде
Маркетоуч.
Анализаторите очакват глобалната икономика да нарасне през тази година след свиването през 2020 г. заради пандемията.
Зависимите от износа азиатски страни, включително Япония, Китай и Южна Корея, се очаква да спечелят от
възстановяването.
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 609,31 пункта, или 2,12%, до 29 388,5 пункта.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 36,11 пункта, или 1,03%, до 3 532,45 пункта, докато
по-малкият измерител Shenzhen Composite напредна с 28,26 пункта, или 1,21%, до 2 360,78 пункта. Хонконгският индекс
Hang Seng се повиши с 30,79 пункта, или 0,11%, до 29 319,47 пункта.
В Южна Корея бенчмаркът Kospi регистрира спад от 29,39 пункта, или 0,94%, до 3 091,24 пункта.
Австралийският измерител ASX200 напредна с 40,2 пункта, или 0,59%, до 6 880,7 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете
спад 0,12 пункта, или 0,02%, до 494,39 пункта. BGBX40 се понижи с 0,20 пункта, или 0,18%, до 110,35 пункта. BGTR30 изтри
1,36 пункта от стойността си, или 0,25%, достигайки ниво от 534,25 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,63 пункта, или 0,44%,
до 143,24 пункта.
Cross.bg
√ Започва кампания за популяризиране на културно-историческия туризъм
Започваме кампания за популяризиране на културно-историческия туризъм в България. Избрахме тя да стартира
приоритетно с 6-те обекта, за които само преди дни Министерският съвет отпусна средства за продължаване на
прочуванията им. Един от тях е античният и средновековен град Мисионис, който се намира на територията на Търговище.

19

Това заяви вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова пред медии в Търговище. Тя припомни, че
решението на кабинета за предоставяне на средства от 1,8 млн. лева показва и цялостната воля на правителството за
насърчаване и развитие на тези обекти, както и приоритета им.
Инициираме тематичната кампания със специален фокус към тези археологически обекти, с което искаме да надградим и
още повече да засилим вниманието към културно-историческия туризъм, посочи министър Николова. По думите ѝ се
планира да бъдат изготвени кратки видеа, които да дават любопитна информация за археологическите забележителности.
Приоритетно те ще се разпространяват в социалните медии и интернет канали.
Вицепремиерът допълни, че при реализацията на инициативата ще разчитаме на експертността на професор Николай
Овчаров. Вярвам, че с неговото съдействие ще успеем да създадем продукт от най-високо качество, който да популяризира
богатствата на България и да привлече повече посетители в регионите на страната, посочи министърът.
Аз наричам Мисионис северния Перперикон, коментира проф. Овчаров. Според него това ще е флагманът на туризма, с
който ще можем да привличаме много посетители в региона в Северна България. По информация на археолозите едва 1%
от целия град е разкрит. В базилика номер 3 е запазен автентичният под, който е отпреди повече от 1500 години. Съхранен
е тронът, от който са водени църковните служби. Запазено в първоначалния си вид е и място за кръщаване. Разкрита е и
част от укрепителна стена, която достига височина от 12 метра. В района па Търговище има над 1100 археологически
обекта.
Министърът припомни още, че подобна инициатива Министерството на туризма вече реализира съвместно с
екскурзоводите и тя доказа колко е успешен този подход за насърчаване на посещенията на различни забележителности.
Видеата бяха гледани и споделяни от милиони потребители в социалните мрежи както сред българите, така и от чужденци.
Считаме, че по този начин допълнително ще насърчим пътуванията с цел културно-исторически туризъм, което ще
подпомогне насърчаването на посещенията през 4-те сезона и ще осигури поток от посетители в 12-те месеца на годината,
уточни вицепремиерът. И допълни, че това ще окаже положителен ефект за утвърждаване на България като целогодишна
туристическа дестинация и ще стимулира развитието на отрасъла на местно и национално ниво.
В рамките на работното си посещение вицепремиерът разгледа и античния и средновековен град Мисионис. По време на
визитата тя бе придружавана от д-р Дарин Димитров - кмет на община Търговище, областния управител Митко Стайков и
археолога проф. Николай Овчаров. Мисионис е древното лице на днешно Търговище. Проучванията на терена са
започнали през 1962 г. от известния български археолог проф. Димитър Овчаров, баща на още по-известния археолог проф.
Николай Овчаров. За доста дълъг период от време - повече от 30 години - проучванията на древния град са преустановени,
за да се подновят отново през 2004-та. Досега археолозите са разкрили цели квартали, сгради, водохранилище с обем
близо 1000 куб. м. Късноантичната и средновековна крепост Мисионис е включена в 100-те национални туристически
обекта на Българския туристически съюз. Могат да се откроят 4 основни периода в развитието на Мисионис. Първият е
римски, започнал през първите векове на новата ера със създаването на града след идването на римляните по нашите
земи. След това е ранновизантийският - в периода 5-6 век, когато Мисионис е бил важен икономически и търговски център
за региона. През 9-10 век, по време на Първата българска държава, на територията на Мисионис има старобългарско
селище, тясно свързано с културата и икономиката на столицата Велики Преслав. А по време на Второто българско царство
градът е важен стопански и търговски център.
√ Лекари искат конкретни указания за масовата ваксинация
Властите уверяват, че ваксинирането у нас ще ускори своите темпове, както и в това, че ваксини ще и за всички желаещи.
Остава въпросът за това дали са готови личните лекари за масовата имунизация, която предстои.
Д-р Виктория Чобанова, председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари за София област обясни, че
проблемът не е толкова в самата ваксинация, колкото в това, че липсват конкретни указания, липсва яснота какво следва
на следващата стъпка. Според нея институциите са длъжни да регламентират всички тези неща. Тя каза, че масовата
ваксинация е нещо трудно, което лекарите трябва да наместят в ежедневната си дейност, тъй като потоците от здрави и
болни трябва да се разделят.
"Това е предизвикателство, но ние сме готови да поемем това предизвикателство при условие, че държавата си свърши
нейната част от работата", каза д-р Чобанова.
Относно ваксината на "Астра Зенека" се чакат резултати от Съединените щати където е започнало изпитване и при
възрастови групи над 55 г., да у нас е регистрирана от 18-годишна възраст нагоре и няма противопоказания за хора над 55
години, каза д-р Християна Бацелова, епидемиолог.
Знае се, че "Модерна" и ваксината на "Пфайзер" са с доста добра ефективност при лица над 75-годишна възраст.
Д-р Чобанова заяви, че в момента реален избор няма и се използва това, което има налично. Според нея масовата
ваксинация най-вероятно ще се случи с ваксини на "Астра Зенека".
"Ние на практика нямаме конкретни указания от нашето Здравно министерство", добави тя и обясни, че информацията в
листовката не е достатъчна.
√ Пътна полиция с акция за нерегламентиран превоз на опасни отпадъци
Пътна полиция започва акция за нарушения, свързани с неукрепен товар и нерегламентиран превоз на опасни отпадъци,
акцията ще продължи до 14 февруари, неделя и ще се провежда в цялата страна, съобщиха на брифинг от Пътна полиция,
предаде репортер на БГНЕС.
Сформирани са екипи от Автомобилна администрация и Пътна полиция. Резултатите от операцията ще бъдат готови до
седмица от приключването на операцията.
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При предишната подобна операция, проведена в периода 12-18 октомври 2020 г. резултатите показват, че от проверени
7625 товарни автомобила, са установени 2687 нарушения. Те са а превишаване на скоростта - 1159 случая, 13 нарушения
от шофирали след употреба на алкохол, 2 случая при шофиране след употреба на наркотици, над 2000 случая за
неизползване на обезопасителни колани, 150 случая с техническа неизправност и др. отнети са 68 свидетелства за МПС
заради неплатени глоби.
Най-много товарни автомобили са проверени в Пловдив, Бургас и Габрово. Най-много нарушения е имало в Пловдив,
Плевен и Русе. За автобусите за същия период са проверени 1906 автобуса. 470 нарушения са установени - за превишена
скорост - 89 случая, 3 случая за управление на автобус след употреба на алкохол, един случай за шофиране след употреба
на наркотици, 48 случая за водачи без колани, 32 технически неизправни автобуса и др.
√ ЕП изслушва Жозеп Борел за визитата му в Русия
Евродепутатите ще изслушат следобед върховния представител по външната политика и сигурността Жозеп Борел за
визитата му в Русия. Това става на фона на острите критики за посещението му, в т.ч. и на поисканата му оставка от над 70
представители в Европейския парламент.
Визитата предизвика недоволство на фона на проявеното отношение от страна на министъра на външните работи на Русия
Сергей Лавров, който нарече на общата пресконференция ЕС "ненадежден партньор", а малко по-късно властите обявиха
експулсирането на трима дипломати от Германия, Полша и Швеция.
В понеделник 73-та евродепутати призоваха за оставката му с мотива, че е отишъл там по собствена инициатива и така е
показал пренебрежение към престъпленията, извършени от режима на Путин срещу политическите му опоненти. Те го
обвиниха, че вместо да осъди ареста на Алексей Навални и да го посети в затвора, е излъгал, че не се говори за санкции
заради неговия арест. Европейската комисия обаче застана твърдо зад Борел.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
Ще се справят ли личните лекари с масовото ваксиниране на гражданите и какво трябва да знаем за ваксините говорят експертите;
Ще се тестват ли децата в училищата и в детските градини и защо родителите се разделиха в мненията си по
темата?;
Русенка измамена с фалшиви сделки с биткойни; Как да реагираме ако попаднем в подобна схема и за какво да
внимаваме;
Ново свлачище по пътя Кричим - Девин - на живо - каква е обстановката в проблемния участък?;
Жители на няколко села в община Симитли се оплакват от разбит път - на живо от проблемния пътен участък;
Ваксинират ли се българите в Босилеград и с кои ваксини?;
Нова телевизия - „Здравей, България"
Ще ни пазят ли ваксините от новите щамове и кога ще има за всички? Гост - директорът на Агенцията по
лекарствата Богдан Кирилов;
В червената зона. На живо: Защо се стигна до бум на заразата в Кюстендил?;
Преминаване с риск за живота. Единственият път към няколко родопски села продължава да пропада. Кога ще
бъде ремонтиран?;
С 20 градуса надолу. След рекордно топлото време кога се завръща студът?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - С промени в закона за извънредното положение ГЕРБ предлага: Неплатеният отпуск заради C0VID става 90
дни;
в. Труд - Терминатор на CОVID-19 патентоваха българи;
в. Телеграф - Роботи и спа влизат в училище;
в. Монитор - Мъжете в пенсия по-богати от жените;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Къде е границата на публичността, ако синът на президента участва в инцидент? Спор в мрежата, гняв от
Радев;
в. 24 часа - ГЕРБ за първи път в съюз на вота за парламент, това бави регистрацията;
в. Труд - Всички в клас в малките училища;
в. Труд - Заплатите в София със 157 лв. ръст за година;
в. Телеграф - Премиерът Борисов след съвещанието с НОЩ в Министерския съвет: Очаквам до юни да излезем от
кризата;
в. Телеграф - Пощата слиза в метрото;
в. Монитор - Домашните кучета вкараха над 130 000 в хазната на София;
в. Монитор - Нови 50 млн. лева към НАП за затворени сектори;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Васил Велев, ротационен председател на Асоциацията на организациите на работодателите в България: Ако
пазарът на ваксини се освободи, ще влязат и руската, и китайската;
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в. Труд - Петър Ганев, старши изследовател в Института за пазарна икономика, пред "Труд": Първият локдаун беше много
по-тежък за пазара на труда;
в. Телеграф - Синоптикът Анастасия Кирилова от НИМХ: Живакът пада до -8° през уикенда;
в. Монитор - Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки: До седмица половината аптеки в
страната ще изпълняват електронни рецепти;
Водещи анализи
в. 24 часа - Нов парламент наесен? А Ванга какво казва?;
в. Труд - Големите рискове на безрисковата икономика;
в. Телеграф - Не може само с чужд език, трябва и занаят;
в. Монитор - Почивка на промоция за емигранти.
√ Предстоящи събития в страната на 09 февруари
София
От 9.30 ч. във Висшия съдебен съвет Съдийската колегия ще проведе заседание.
От 10.00 ч. ще се проведе онлайн кръгла маса за експертно обсъждане и изпълнение на „Национален план за
възстановяване и устойчивост" с организатор „Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика,
комуникация и индустрия" (RASTIA), в партньорство с КТ „Подкрепа" и „Българска търговско-промишлена палата".
От 10.00 ч. Германо-Българската индустриално-търговска камара ще се проведе онлайн събитие по представяне
на публикацията „Българската икономика преди и по време на коронавирусната пандемия: предизвикателства,
възможности и перспективи в контекста на ЕС".
От 11.00 ч. в Централната зала на Националния археологически музей ще се състои пресконференция за изложбата
"Българска археология 2020".
От 13.30 ч. в Психиатричната клиника на УМБАЛ „Александровска" ще се състои концерт на Нов симфоничен
оркестър.
От 16.00 ч. в галерия „Академия" ще бъде открита изложба на проф. Красимир Джидров.
***
Бургас
От 19.00 ч. в Държавна опера - Бургас предстои „Вечер на немската песен".
***
Бяла
От 13.00 часа във филиала за Спешна медицинска помощ на ул. "Васил Левски" № 62 министърът на
здравеопазването проф. Костадин Ангелов ще даде старт на строителството, реконструкцията и ремонта на
обектите от системата на спешната медицинска помощ в страната.
***
Враца
От 19.00 ч. в камерната зала на ДКТ ще бъде представен спектакълът „Жената над нас".
***
Добрич
От 10.00 ч. във „Фейсбук" страницата на Мледежки център - Добрич ще се проведе събитието #ЗаедноСЦвети
„Значими дати".
От 11.30 в офиса на ул. „Райко Даскалов" №8 в Добрич народните представители от НФСБ Йордан Апостолов и
Георги Александров и общински съветници от коалиция НФСБ ще дадат пресконференция за предстояща местна
инициатива и новини, свързани с работата на НФСБ на национално ниво.
***
Пловдив
От 17.00 ч. в зала „2019" на Градската галерия ще се състои кураторска изложба „Живописта сега - Пловдив 2021".
***
Стара Загора
От 17.30 ч. в зала „П. Р. Славейков" на Общински съвет Стара Загора ще се проведе публично обсъждане на проекта
на Бюджет на Община Стара Загора за 2021 година.
***
Шумен
От 10.00 часа в зала 363 на Общината ще се проведе брифинг на зам.-кмета инж. Боян Тодоров, началникът на
сектор „Охранителна полиция" комисар Йордан Дундаков и членове на Комисията по безопасност на движението.
От 19.00 ч. в камерната зала на ДКТ „Васил Друмев" ще се състои представлението „Две".

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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