Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ Възразяваме срещу предложенията на Националното сдружение на общините в РБ за поредно отлагане на
прилагането на новата основа за определяне на такса битови отпадъци
ДО Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИ 44-ТО
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: Предложение на НСОРБ за поредното отлагане на определянето на такса битови отпадъци (ТБО) на основата
на количествата генерирани отпадъци и реално предоставяни услуги на обслужваното население и юридическите лица
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,
С настоящото Асоциацията на организациите на българските работодатели (Асоциация на индустриалния капитал в
България, Българска търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара и Конфедерация на
индустриалците и работодателите в България) категорично възразява срещу предложенията на Националното
сдружение на общините в РБ за поредно отлагане на прилагането на новата основа за определяне на ТБО, като се използва
абсолютно недопустим и нерелевантен претекст - забавяне на преброяването на населението.
Независимо от всички останали фактори, дори и да беше проведено в срок преброяването на населението, резултатите от
него биха могли да бъдат ползвани не по-рано от 12 месеца след приключването му, след средата на 2022 г. Очевидно е,
че предвид изключително интензивната вътрешна и външна мобилност на населението, валидността на получените данни
е изключително кратка и вероятно не надхвърля повече от един-два месеца. Поради тези причини данните не могат да
бъдат използвани по адекватен начин от общинските съвети при вземане на решения за определяне на основата и размера
на ТБО до следващото преброяване, т.е. след 10 г., в съответствие с действащите процедури в ЕС. Що се отнася до
жилищния фонд като предмет на наблюдение при преброяването, тази информация няма практическо приложение за
анализа и процедурата за определяне на ТБО.
Актуалните данни от регистрацията на лицата по постоянен и настоящ адрес под контрола на кметовете на общини и
органите на МВР се отразяват в регистрите на населението и са достъпни за администрацията. Още повече, че предвид
предстоящите парламентарни избори тези регистри следваше да са актуализирани и надеждни, вкл. и за целите на
формиране на основата и размера на ТБО. В същото време след 1989 г. процедурите и задълженията по функциониране
на адресната регистрация в страната реално не са обект на ефективен контрол от страна на компетентните държавни
органи. По този въпрос сме отправяли многобройни предложения до органите на изпълнителната и законодателна власт,
по които не последва адекватна реакция, нито беше даден аргументиран отговор.
Принципът „замърсителят плаща“ беше приет в ЗМДТ в края на 2017 г. Оттогава до днес практическото му прилагане беше
отлагано неколкократно. Обсъжданото сега предложение на НСОРБ е за поредно отлагане, макар и с видоизменени
мотиви. Очевидно е, че отлаганията са само средство за отмяна на справедливостта, прозрачността и контрола при
събирането на ТБО. Наясно сме, че винаги ще се намират претексти за оправдания за несвършена работа, но целта на
прилагането на „замърсителят плаща“ е точно обратната – работата да бъде извършена и то по най-ясния и справедлив
начин, който се практикува във всички развити страни. Категорично се противопоставяме на манипулативното твърдение
от страна на НСОРБ, „че новата формула драстично ще завиши таксата на голяма част от домакинствата за сметка на
бизнеса, който в момента поема основната тежест на плащанията“. С въвеждането на принципа „замърсителят плаща“
всички физически и юридически лица ще бъдат стимулирани да събират разделно отпадъците, а това ще намали както
количеството, така и дължимия размер на таксата за битови отпадъци.
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Като представителни организации на бизнеса в страната настояваме промяната на базата на определяне на таксата да
бъде приложена в срока, определен от ЗМДТ, и да бъдат отклонени решително всички опити за отлагане.

С УВАЖЕНИЕ,
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РАДОСВЕТ РАДЕВ, /П/
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√ Втората премиера на "Плана Дончев": по-малко пари за саниране, но пък има за метро
Публикуван е вторият вариант на Плана за възстановяване и устойчивост
Парите за втория локдаун вече са при бизнеса, но от първия още не са платени, казва ротационният председател В
следващите шест години над 12 млрд. лева трябва да направят България по-добро място за живот, възстановено от
кризата, породена от пандемията. За Плана за възстановяване и устойчивост се изговори много, но най-общо казано на
него разчитаме и да положи основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката.
Освен кратки срокове за изпълнение на мащабния план, времето за неговото съставяне също не беше дълго. Набързо
премина и обсъждането му със заинтересованите страни.
В крайна сметка първият План за възстановяване и устойчивост беше представен публично по време на серия от онлайн
събития, първото от тях бе на 30 ноември 2020-а.
Очаквано или не той "отнесе" много критики и дори неговият най-ревностен "защитник" - вицепремиерът Дончев трудно
бранеше преимуществата на проекта.
Почти всеки един сектор в страната пожела да получи по-голямо парче от "пая". Дали обаче желанията на всички се
сбъднаха?
Вторият вариант на Плана бе публикуван късно вечерта на 8 февруари. Той включва 48 инвестиции и 31 реформи.
Прави впечатление, че парите са преразпределни в различните стълбове:
Иновативна България вече получава не 20%, а 25,8% от ресурсите по Плана;
От Зелена България се взема малко и от 37%, сумата се свива на 34,8%;
Свързана България получава, не 22% от средствата, а 22,5%;
Справедлива България пък получава по-малко пари - не 21%, ами 16,9%.
По-малко за саниране, но пък ще има метро
Най-съществената промяна е че във втория план са предвидени по-малко пари за саниране на жилищни сгради - не 3 млрд.
лв., а 2.165 млрд. лева.
Заложено обаче е изграждане на участъци от Линия 3 на метрото в София, като за целта са предвидени 360 млн. лева.
Новост е и програмата за икономическа трансформация на българските малки и средни предприятия. Тази програма се
състои от три фонда: Фонд 1 - "Технологична модернизация" - с планирани 400 млн. лв, Фонд 2 - "Зелен преход" - с
предвидени 250 млн. лв и Фонд 3 - "Дигитализация"- също с 250 млн. лева.
Тук ще спрем вниманието си на Фонд 2 и по-конкретно на пилотната схема, подпомагаща малките и средни предприятия
за едновременно изграждане на нови ВЕИ за собствени нужди и локални съоръжения за съхранение на електрическа
енергия. Второто направление в рамките на този фонд предвижда предоставяне на подкрепа за оптимизация и внедряване
на екологични решения и технологии на МСП от въглеродоинтензивните сектори.
Вторият план предвижда и насърчаване на ускореното разполагане на 5G мрежи. За него и за мрежата и цифровизацията
на трансграничната пътна инфраструктура са заложени над 685 млн. лева.
Предвижда се още трансформация на съществуващата в Прокуратурата на България информационна и комуникационна
инфраструктура в нов тип - отказоустойчива, резервирана, производителна и защитена. За тази мярка са предвидени 36
млн. лева.
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Друга новост е създаването на национален регистър за превенция и проследяване на онкологични заболявания. Общият
планиран ресурс тук е 4 млн. лева.
В очакване на втората "премиера" на Плана
Dir.bg попита четирите най-големи работодателски организации в страната: Асоциацията на индустриалния капитал в
България (АИКБ), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Българската стопанска камара (БСК) и
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), какво в първия документ предизвика критиките
им и как според тях той може да стане по-добър.
Изместен фокус
Зеленият преход не се свърза само със саниране на сградния фонд, а с големи инвестиции в предприятията под формата
на системи за ефективност и екологизация, заявиха от БТПП. Според бизнес организацията по-скоро трябва да се инвестира
в трансформацията на работните места, свързани и със Зелената сделка.
"Ще се наложи не малка част от служителите в дадени предприятия да бъдат обучавани и пренасочвани, а страната ни е
на едно от последните места по отношение на учене през целия живот", смятат от БТПП.
Лошото, което прави впечатление според АИКБ е, че Планът сякаш дава аналогов отговор на дигитални предизвикателства.
Основната част от инвестициите са насочени към изграждане или подобряване на сграден фонд, инфраструктура и други.
Те разбира се са важни, но няма нищо за изграждането на системи от интелигентни мрежи и връзки, отбелязват от АИКБ.
Препоръката на експертите от Асоциацията е да се отдели много по-сериозно внимание на обвързването на областите на
провеждана политика със самите реформи, за чието осъществяване те допринасят, в това число и чрез актуализиране и
прецизиране на системата от индикатори.
Ами контролът?
От АИКБ смятат, че трябва да се обърне много сериозно внимание на проблема с управлението на инвестициите. И
подчертават, че то трябва да съответства на принципите на партньорство при инвестирането на средства от Европейския
социално-инвестиционен фонд (ЕСИФ). Мнението на АИКБ е, че наблюдението трябва де се извършва или в рамките на
Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство или да се създаде нарочен Комитет за наблюдение на
изпълнението на Плана.
"Ако това стане, ще бъдем свидетели на участие на социалните партньори при прозрачно взимане на решения по
детайлизирането на процедурите за изпълнение и мониторинг на интервенциите в различните области на провеждана
политика", отбелязват от АИКБ.
В духа на този коментар, АИКБ предлага преимуществено да се програмират директни разплащания. Това не е нещо ново
- АИКБ многократно е заявявала своето доста резервирано отношение към ефективността на различни фондове, създавани
за да администрират и опосредстват достъпа до европейски средства. За това от Асоциацията предлагат да се "постави
ударението" върху директните плащания, а за предвидените индиректни плащания да не се създават нови фондове. За тях
да се използва капацитета на вече съществуващите фондове, органи за управление и структури.
Според Асоциацията в Плана трябва да има специален раздел, който да се занимава с демографския проблем.
Липса на реформи
По време на едно от обсъжданията на плана от КРИБ заявиха, че той не отговаря на едно от основните изисквания, а
именно - да бъде обвързан с реформи и да отразява специфичните за страната ни препоръки на Европейската комисия.
Сходно мнение изразиха и от БСК. Според Камарата в плана пари за екологична трансформация на бизнеса почти липсват.
А за повечето реформи и инвестиционни проекти в Плана не са посочени целеви индикатори за изпълнение. Освен всичко
липсва и статистическа информация като цели, задачи, оценка на въздействието, обосновка за необходимостта и
ефективността на предвидените инвестиции.
Дали новият План ще получи одобрението на бизнеса предстои да разберем.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ НС прекрати правомощията на Валентин Николов като депутат
Народният представител от ГЕРБ Валентин Николов напуска парламента. Днес Народното събрание прекрати
правомощията му със 172 гласа "за", 2 "против" и 1 "въздържал се".
Валентин иколов сам пожела да освободи мястото си като депутат. В понеделник във Фейсбук той обяви, че го прави, за
да се кандидатира за член на борда на Българския енергиен форум.
Валентин Николов беше народен представите в три парламента, председател на енергийната комисия, преди това е бил
зам. -министър на енергетиката и шеф на АЕЦ Козлодуй.
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√ Проф. Богов: При 200 новозаразени на 100 000 ще се премине към промяна в мерките
Над 1200 човека са новозаразените днес, това е с около 100 повече, така че за съжаление, нашите прогнози ще се сбъднат.
Очакваният пик е около 25 февруари. Това съобщи в студиото на сутрешния блок "Денят започва" директорът на
Александровска болница проф. Борис Богов.
Предстои на своето заседание утре Националният щаб да вземе решение за промяна в мерките при покачване на
заболяваемостта - ако се стигне до 200 заразени на 100 000 души. Тогава ще се пристъпи към обратния ред на затягане на
мерките, обясни проф. Богов.
Всички болници също имат готовност за реакция при повишаване на заразените - до 48 часа да върнем обратно
възможността за прием на по-голям брой пациенти. Освен това всички системи за обдишване и респиратори, трябва да
бъдат в готовност, допълни директорът на Александровска болница.
Потвърждават се нашите прогнози, които бяха заложени за след Нова година за покачване на случаите. Огнището в
Кюстендил е пример за това, заради неспазване на мерките. Доколкото имам информация, това се е случило в цех в
Кюстендил, където не са били спазвани мерките, обясни проф. Богов.
Мутацията на вирусите е естествен процес и се осъществява по няколко линии - основните са естествена и външна намеса,
включително лечение с плазма би могло да бъде в основаната на мутирането на един щам, както и лечението при COVID19 и начините на заразяване. Лечението с кръвна плазма не е панацея, има строги показания и не бива да се използва при
всеки пациент, заразен с коронавирус, категоричен е проф. Богов.
Универсално лечение на коронавируса няма, има лечение с доказан ефект от определени средства, но всичко е на база
на индивидуален подход. Няма и лекарства, които трябва да се приемат профилактично и да превантират
заразяването с COVID-19, категоричен е директорът на Александровска болница.
Среднотежките случаи с ковид в здравното заведение са 48 към момента, интубирани са 7, на интензивна терапия са 6,
допълни директорът на Александровска.
Най-честите усложнения при преболедувалите COVID-19 са при дихателната и сърдечно-съдовата система. Не малко
пациенти имат нужна от неврологична и психична помощ, каза още проф. Богов.
Ако се премине границата от 200 на 100 000 заразени, плановият прием и операциите в болниците най-вероятно ще бъдат
отменени, прогнозира той.
Изработените ваксини са един успех на науката. Към настоящия момент, те са единственото средство, което
предпазва от по-сериозно боледуване, не от заразяване. Нека всеки един човек е наясно, че ваксиниран не значи, че не е
преносител, каза проф. Богов.
Ваксината на "Астра Зенека" е на друг принцип - тя е с носител на известен вирусен щам, стар, който е натоварен с белтъчни
съставки от коронавируса и неговата цел е да го вкара в организма, за да започне да изработва антитела, обясни
директорът на Александровска болница.
Всеобщото становище на страните от ЕС е, че тя може да се прилага на хора до 65 години, допълни той.
В Александровска болница лекуваме всякакви случаи, но ние не ги типизираме по щамове. Алгоритъмът за поведение и
лечение както на "стария", така и на мутиралия коронавирус, е един и същ, заяви проф. Богов.
Вижте целия разговор с проф. Борис Богов във видеото.
√ Близо 305 млн. лева са одобрили банките по двете гаранционни програми у нас
Близо 305 млн. лева са одобрили търговските банки по двете гаранционни програми в подкрепа на бизнеса и физическите
лица, които управлява Българската банка за развитие.
1311 е броят на потвърдените за гарантиране бизнес кредити на обща стойност близо 164 млн. лв.
Най-сериозен продължава да е интересът от секторите търговия и туризъм, производство и транспорт.
Сред подкрепените са също фирми в сферата на строителството, селското стопанство, услугите и рекламната дейност.
√ Борсови игри: Какви рискове крие търговията?
Какви са задължителните качества, които трябва да притежава един успешен трейдър? Достатъчни ли са само
познания за функционирането на борсовите пазари, или е нужни допълнителна подготовка за успешна търговия?
Печалбата ли е единственото кредо на борсовите играчи?
В борсовата търговия основната цел е печалбата. Колкото е по-голяма, толкова е по-успешен трейдърът, успял да я
реализира.
Поради тази причина борсовите търговци трябва да притежават няколко задължителни качества. Освен базовото
икономическо или финансово образование, познаване на пазарите и механизмите, по които те функционират, трейдърите
трябва винаги да спазват строгите правила на финансовото законодателство, но също така да умеят да управляват риска.
Най-великите борсови играчи в историята като Сър Джон Темпълтън, Андрю Хол и Джордж Сорос превръщат в еталон
съвсем друг тип качества за бъдещите трейдъри.
Това са дисциплинираност, хладнокръвие, психическа устойчивост, комбинативност, умение да се абстрахира от странични
фактори.
Какво още трябва да притежава успешният трейдър?
"На първо място: той трябва да има здрави нерви. Финансовите пазари не винаги се движат по начина, по който ни
се иска. Даже в краткосрочен план движенията по-скоро са като на свободни електрони. Трябва трейдърът да е готов,
че нещата няма да се случват така, както е предполагал преди сделката. Трябва да има план от момента на влизане
в сделката, през това как ще се развие тя и как ще излезе от нея. Така той елиминира емоциите и когато се появи
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нова информация, която е съществена, той може да реагира бързо, което може се окаже изключително важно. Не на
последно място обаче е много важно управлението на риска. Както знаете, боксьорите могат да поемат десетки
или дори стотици удари по време на един мач и все пак да спечелят. Т.е. важно е да не рискуваме толкова капитал, че
една или две сделки да ни изкарат от играта", посъветва инвестиционният посредник Ивайло Пенев.
√ Евродепутатите обсъждат ваксинациите в ЕС
Евродепутатите ще разискват напредъка с ваксинациите в ЕС с председателя на Европейската Комисия Урсула фон дер
Лайен. Очаква се дискусията да засегне въпроси като доставките на ваксини и прозрачността на договорите с
фармацевтичните компании.
Европейският парламент призова и държавите да бъдат прозрачни за своите национали планове и за количествата
поръчани ваксини. Очаква се те да обсъдят и новата система за одобрение на износа на ваксини от Европейския съюз.
√ 56 сенатори дадоха старт на процеса по импийчмънт на Тръмп
Американските сенатори гласуваха, че процесът по импийчмънт на Доналд Тръмп не нарушава Конституцията. Така беше
даден ход на историческата процедура.
56 сенатори гласуваха за продължаване на процеса. Това означава, че демократите са били подкрепени от 6 сенатора от
Републиканската партия.
Обвинението срещу Тръмп е за подстрекаване към безредици. В залата бяха показани кадри от щурма не негови
симпатизанти срещу Капитолия.
За да бъде одобрен импийчмънт на Тръмп са необходими две трети от гласовете.
БНР
√ НС обсъжда промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух
Народното събрание ще обсъди на първо четене промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух, с които
общините ще имат право да въвеждат нискоемисионни зони в градовете и да забраняват замърсяващи коли.
Депутатите ще обсъдят възможността общинските власти да ограничават влизането в определени райони на градовете на
най-замърсяващите превозни средства. Мярката, предвидена в закона за чистотата на атмосферния въздух, ще се прилага
за общините, където автомобилният трафик е по-интензивен и транспортните средства оказват по-голямо влияние върху
качеството на въздуха.
В дневния ред на парламента са и окончателните промени в Административнопроцесуалния кодекс, с които се въвежда
разпоредбата първата инстанция, а не Върховният административен съд, да проверява редовността на касационните
жалби по административните дела.
Депутатите ще гласуват и прекратяване на пълномощията на народния представител и председател на енергийната
парламентарна комисия Валентин Николов от ГЕРБ. Николов подаде оставка в понеделник, като я обоснова с решението
си да участва в конкурса за ново ръководство на Българския енергиен холдинг.
Парламентът ще гласува и отпускането на пожизнени месечни парични награди в размер на 700 лева на писателя Антон
Дончев, актрисата Цветана Манева, на скулптора Георги Чапкънов и на още петима културни дейци за особени заслуги към
българската държава и нация.
√ Кабинетът одобрява Национална стратегия за финансова грамотност
Правителството се очаква да одобри днес Национална стратегия за финансова грамотност и план за действие по нея до
2025 година. На дистанционното редовно заседание министрите ще определят средствата от Държавния бюджет за
духовните училища.
Очаква се съгласие за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с която да се изпълняват проекти в Република
Северна Македония, Молдова, Армения и Виетнам.
Предложени за одобрение са и промени в Закона за Държавната финансова инспекция, ще бъде допълнен и Правилникът
за издаване на българските лични документи.
√ Над 300 млн. лв. одобриха търговските банки по програми в подкрепа на бизнеса и физическите лица
Над 300 милиона лева заеми са одобрили търговските банки по двете гаранционни програми за бизнеса и физическите
лица, разработени за подкрепа в условията на пандемия, заради която се налагат ограничения в икономическата активност
на компаниите и техните служители. Кандидатстването и по двете схеми, управлявани от Българската банка за развитие,
може да бъде осъществено до края на юни тази година.
Българската банка за развитие има две гаранционни схеми: за бизнеса и за физическите лица. При първата се осигуряват
до един милион лева за микро-, малки и средни предприятия и до 2 милиона лева за големите компании.
Кандидатстването става пред 9 търговски банки-партньори на ББР по гаранционната схема. Условието е фирмите да
изпитват затруднения през 2020-а година, породени от пандемията, и да не са изпадали в просрочие над 90 дни за
последната година. Кредитите се отпускат при по-ниски обезпечения и имат гратисен срок за изплащане от 3 години. От
данните към 8-и февруари е видно, че най-голям интерес към схемата има от секторите туризъм, търговия, транспорт,
строителство, услуги и селско стопанство. От Банката за развитие отбелязват, че 51% от компаниите, получили заем, са
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малки. 29 на сто е делът на микропредприятията, а средните заемат 20 на сто. Към момента са раздадени кредити за 164
милиона лева.
За физическите лица общо отпуснатата сума по безлихвените кредити към момента е 144 милиона лева, а средният размер
на заемите - малко над 4300 лева. Максималната сума, която може да бъде получена, е 6900 лева. Най-дългият възможен
срок за погасяване е 5 години с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от
такси, комисионни и неустойки. Осем търговски банки към момента са активни по тази схема.
√ Фон дер Лайен ще говори пред ЕП преди дебатите за ваксините
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще говори в Европарламента преди началото на дебатите,
посветени на стратегията за ваксиниране срещу Covid-19.
Част от евродепутатите вече критикуваха Комисията за силна зависимост от фармацевтичните дружества. Според
депутатите тя не дава възможност да бъдат оповестени сключените договори за ваксините.
Те виждат проблем и с прозрачността за доставките в страните членки, макар да са закупени достатъчно дози, с които
хората в Общността да бъдат ваксинирани два пъти.
Investor.bg
√ Тръгна модернизацията на сградния фонд в спешната помощ
Здравният министър Костадин Ангелов даде символичен старт на строителството на новия филиал за спешната
медицинска помощ в град Бяла
Три години след като Министерството на здравеопазването (МЗ) подаде проектното предложение за мащабния
инвестиционен проект за модернизация на системата за спешна медицинска помощ в цялата страна стартираха официално
дейностите по модернизацията на сградния фонд.
Стартът даде здравният министър Костадин Ангелов, който участва в символичната първа копка на нова сграда на филиала
за спешна помощ в град Бяла, съобщават от здравното министерство.
Договорът за изпълнение на проекта бе подписан в края на 2018 г.
Тази част от проекта за модернизация на спешната помощ, финансиран основно с европейски средства, предвижда
строителство, реконструкция и ремонти на обектите от системата на спешната медицинска помощ у нас
„Днес се сбъдна една мечта по отношение на спешната помощ – даваме старта на строителството и реконструкцията в
рамките на големия инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ. Заради пандемията имаше
известно забавяне в реализацията на дейностите по проекта, но днес то е наваксано и започваме с изграждането на нова
сграда от 140 кв. м за филиала за спешната медицинска помощ в град Бяла“, каза министърът.
Проектът „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г., включва строителство, ремонт и реконструкция на 237 обекта от системата на спешната
медицинска помощ, в т. ч. 27-те центъра за спешна медицинска помощ с техните 170 филиала, 6 изнесени екипа в
общините, както и 34-те спешни отделения в държавните лечебни заведения.
Бюджетът на проекта е за над 163,8 млн. лева.
В изпълнение на проекта ще бъдат модернизирани и помещенията на центровете за спешна помощ, филиалите към тях и
спешните приемни отделения. Това ще стане чрез закупуването на оборудване и обзавеждане за всеки обект.
Другият компонент на проекта е осигуряването на 400 линейки за нуждите на спешната помощ в страната, от които 280 са
вече доставени.
Проектът за модернизация на спешната помощ с евросредства изостава, обяви в края на миналата година Костадин
Ангелов. Днес министърът обяви, че краят на тази година е и крайният срок за финализиране на проекта за модернизация
на спешната помощ, но срокът ще бъде удължен.
През годините мащабният инвестиционен проект беше забавян по различни причини – обжалване на търгове, неявяване
или отстраняване на кандидат-изпълнители, което връщаше поръчките в изходна точка.
„Държа да отбележа, че този проект ще се изпълни в срок. В ход са вече всички процедури за избор на изпълнители за
строително-монтажни дейности, строителният надзор и авторският надзор. Част от обществените поръчки са приключили
и са сключени договори, така че в началото на следващата година започва работата и по тези дейности“, каза Ангелов в
края на миналата година.
√ За 10 години само София и Кърджали увеличават населението си
Пловдив изпреварва столицата като привлекателен център за миграция
За десет години (от 2009 до 2019 г.) София е увеличила своето население с почти 80 хил. души. В същото време само една
област от Южна България е успяла да увеличи населението си – Кърджали, с около 3500 души. И на двете места големият
фактор за нарастване на населението е механичното му движение, а не това, че има баланс между раждаемост и
смъртност.
Останалите области в страната губят от населението си, като най-много намалява то в Пазарджик и Стара Загора, които
губят по почти 38 хил. души.
Това съобщи икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Адриан Николов при онлайн представянето на анализ
на института за икономическото и социалното развитие на областите в Южна България.
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Икономистът посочи, че в тази ситуация освен София няма печеливш и допълни, че това е обяснението до някаква степен
и за динамиката на цените на жилищата през последните няколко години, за острия недостиг на места в детските градини,
за проблемите в инфраструктурата, която особено в по-новите квартали, не може да навакса на бързия ръст на
населението.
За естествения прираст на населението икономистът уточни, че той е почти равен за повечето области на юг, докато при
механичното движение става видимо кои области са "магнит" за работна сила и за по-млади хората. Кърджали стои като
очевиден победител с висок механичен прираст през 2019 г., но там върху миграционните процеси има влияние изборният
цикъл, коментира Николов, цитиран от БТА.
Пловдив застава пред София като привлекателен център за миграция, което според икономиста показва доколко местната
индустрия е "гладна" за кадри. Бургас също е привлекателен за населението, но там и местните движения са от значение,
като трябва да се отчита и влиянието на ръста на туристическия сектор през последните няколко години.
София област от една страна става все по-предпочитано място за живеене от хора, които работят в столицата, но пък и губи
население - най-вероятно в полза на София, коментира експертът. Той уточни, че ако се разглежда в цялост - столицата и
периферията, ще има нетен положителен ефект при населението.
По темата за бедността икономистът коментира, че през последните десет години се отчита леко повишаване на дела на
населението, което е под линията на бедността в страната във всички области освен в Ямбол, която успява да балансира,
а Кърджали свива този дял. Това обаче до известна степен е статистически ефект, защото ръстът на заплатите и на доходите
вдига нагоре линията на бедността.
Според икономиста най-видим проблем има в Благоевград, където има влошаване на ситуацията на пазара на труда,
закриване на няколко големи предприятия, свиване в туризма през последната година и когато станат известни данните
за 2020 г., ще се види, че бедността там се е "изстреляла" още по-нагоре.
София, която "диктува" националната линия на бедност, успява да се задържи с най-нисък дял на хората под прага на
бедност и да помогне за подобряването на положението например в Перник.
Като цяло динамиката на бедността е негативна, водещите икономически центрове успяват да се откъснат, а тези между
тях имат все по-негативен тренд, обобщи експертът и допълни, че разликата се дължи основно и на дела на хората с висше
или поне средно професионално образование.
√ До юни се очаква около 2 млн. българи да бъдат ваксинирани
Ваксината на AstraZeneca може да се прилага и на лица над 55-годишна възраст, потвърди директорът на ИАЛ Богдан
Кирилов
Към момента има три разрешени ваксини за употреба в Европейския съюз. Ако следваме този сценарий, към юни месец
ще имаме малко под 2 милиона души, които са ваксинирани в България. Това каза по Нова телевизия изпълнителният
директор на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов.
Той подчерта, че всички условности остават. „В страната могат да бъдат ваксинирани общо около 6 милиона души.
Очакваме още две ваксини да бъдат разрешени за употреба, едната от които еднодозова. Тогава този брой може да
надвиши и 2,5 млн. души. Компанията Johnson&Johson е тази, която ще предлага ваксина от една доза“, обясни Богдан
Кирилов.
Той коментира и дали ваксините предпазват от новите мутации. „Това е една от най-актуалните теми в света към този
момент. Всички влагат изключително сериозен ресурс в изследване именно на тази информация. Българските специалисти
също са ангажирани по темата. Ваксините ще бъдат ефективни срещу британската мутация, а за южноафриканската все
още няма информация“, обясни Кирилов.
Ваксината на AstraZeneca, която вече се прилага у нас от 7 февруари, може да се прилага и на лица над 55-годишна възраст,
обясни още Богдан Кирилов. Той посочи, че цялата информация за ваксината е разгледана обстойно от Националния
ваксинационен щаб. Така е взето решение да се съобразим с препоръката на Европейската агенция по лекарствата, която
казва, че показанията са за лица над 18-годишна възраст.
„Съществуват данни, че за хора над 55 години наличните данни не позволят ефикасността да бъде изчислена. Ефикасността
на ваксините се смята по различен метод, защото трябва да има достатъчен брой заболели. Имунният отговор обаче не
показва разлика спрямо другите групи, на които е тествана ваксината. Същото важи и за безопасността. Заключението на
експертите е, че тя може да бъде прилагана и на лица над 55-годишна възраст“, каза Кирилов.
Той добави, че всяка държава взема тези решение сама за себе си. Предстои да се публикува ново изследване за
действието на ваксината на AstraZeneca върху хора над 55-годишна възраст. Това според Кирилов щяло да доведе до
промяна и тези държави също да започнат да я прилагат.
Специалистът обясни, че има разлика между ефикасност и ефективност на ваксината. „Данните не могат да се прехвърлят
по проценти и да се смятат колко хора ще бъдат предпазени от ваксината. Не можем да твърдим, че 900 хиляди души няма
да имат полза от ваксината. Когато говорим за ефикасност, не трябва да считаме само разболяване. От много голяма
важност е как би протекло заболяването. Данните показват, че при ваксинираните не се проявяват усложнения и не се
стига до хоспитализация, което е изключително важно за овладяването на една такава пандемия“, обясни експертът.
Досега у нас са поставените 58 888 дози ваксини, като от тях 17 471 души са получили по две дози. Около 41 500 души са
получили поне една доза от ваксините срещу COVID-19 у нас, посочи експертът.
Относно втората доза на ваксината на AstraZeneca, той заяви, че препоръките са тя да се постави около десетата седмица.
Информацията показва, че ефикасността е най-висока между 8 и 12 седмица, посочи Кирилов и уточни, че данните, които
се получават от ЕК и производителите, се променят доста динамично. „С висока степен на категоричност имаме уверение,
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че през февруари ще получим 260 хиляди дози. Те ще бъдат поставени на същия брой души и няма да пазим за втора доза.
Още в края на тази седмица ще получим 31 200 дози от ваксината на Оксфорд. Около 20 февруари се очакват 81 000 дози
и в края на месеца 118 000 дози“, обясни Кирилов.
В трета фаза са включени участниците в изборния процес. За тях има предвидени ваксини и това ще им гарантира
спокойствие докато работят. Беше взето решение да се включват и журналистите, защото ролята на медиите е
изключително важна за обществото. Хората в транспортните и комуникационните сфери също ще бъдат ваксинирани в
третата фаза.
√ Меркел предлага постепенно отваряне на магазини и хотели от март
Гръцкото правителство постави Атина под пълна блокада
Германският канцлер Ангела Меркел иска постепенно повторно отваряне на магазини и хотели от идния месец, ако броят
на заразените продължава да намалява и достигне управляеми нива, предава Bloomberg.
Меркел ще предложи хода на премиерите на 16-те провинции в Германия в сряда, като в същото време ще заяви, че
настоящите ограничения, включително затварянето на училища и магазини от неосновна необходимост, ще останат в сила
до началото на март, става ясно от документ на канцлерството, видян от Bloomberg.
Според плана на Меркел магазините може да отворят отново в области със седемдневен брой на заразените под 35 на
100 хил. души, а хотелите в области, където броят е под 20 на 100 хил. души население. За Германия като цяло броят на
болните намалява стабилно от връхната точка от близо 200 преди Коледа. В момента той е малко над 70 на 100 хил. души
население, сочат данни на института „Роберт Кох“.
Меркел и лидерите на провинциите трябва да проведат разговори в сряда, за да обсъдят следващите стъпки в битката на
Германия срещу пандемията. Заради растящото разпространение на новите щамове „ограниченията за контакти трябва да
останат в сила през идните няколко седмици“, иска канцлерството в документа. То обаче не посочва на коя точно дата през
март трябва да бъдат отменени ограниченията.
Училища и центрове за дневни грижи ще имат приоритет след отмяната на блокадата, се казва в документа. Но много
лидери на провинции целят да отворят повторно училищата по-скоро, подготвяйки почвата за дълъг и разгорещен дебат с
Меркел.
Опасения от мутациите
Въпреки че броят на заразените върви последователно надолу от началото на пълната блокада в края на декември,
германският лидер продължава да се безпокои от разпространението на мутирали щамове на вируса. Меркел предупреди
по-рано, че около една пета от случаите в Германия може да са от по-заразния британски вариант, което е значително
повече от 6-те процента, посочени в изследвания до момента.
Правителството на Меркел е подложено на критики заради относително бавния темп на разпространение на ваксините,
след като реши да доставя ваксините съвместно с останалите страни от ЕС.
До момента страната е осигурила 3,9 дози на 100 души, според Bloomberg Vaccine Tracker. За сравнение в САЩ са осигурени
13 дози на 100 души, а във Великобритания – близо 20, въпреки че двете страни започнаха кампаниите си за ваксиниране
на населението няколко седмици по-рано.
Пълна блокада на Атина
В същото време гръцкото правителство реши да въведе отново по-строга блокада в Атина и околната област Атика в опит
да ограничи ръста на новите случаи на коронавируса и на хоспитализациите. Районът съставлява около половината от
населението на Гърция от близо 11 млн. души.
„През идните два месеца обхватът на ограничителните мерки ще се отваря и затваря в зависимост от нивата на тревога. От
нас зависи какво ще се случи. Но това също така е последната миля до свободата“, каза гръцкият премиер Кириакос
Мицотакис в телевизионно обръщение към нацията.
От четвъртък секторът на търговията на дребно и всички училища ще бъдат затворени до 28 февруари с връщане на
виртуалните уроци.
Интензивните отделения в региона работят при 71% заетост за пациенти с COVID-19 спрямо 62% седмица по-рано, съобщи
здравният министър Василис Кикилиас.
Общините в Атика отчитат тревожна тенденция на ръст на заразените наред с 11% ръст на броя на децата под 10 години,
които са заразени през периода от 24 до 30 януари спрямо предходните седем дни, допълни Кикилиас.
Атина вече е определена като червена зона, където обичайният полицейски час от 21 ч. влиза в сила в 18 ч. през уикендите.
Магазините могат да работят само чрез доставяне на онлайн поръчки.
Във вторник Гърция обяви най-високия си дневен ръст на новите случаи от 10 декември насам. До момента страната е
разпределила 417 500 ваксини, достигнали до едва 4% от населението й, а 332 812 души са получили поне една доза.
„Знаем, че от април ще бъде много по-добре. Трябва да предотвратим опасността сега“, каза Мицотакис.
В Капитал
√ Бизнесът във втория локдаун: повече съкращения и спад при наетите
Годината започна с близо 30 000 нови безработни само през първите три седмици на януари, но очакванията за напред
са по-оптимистични
Повече хора в платена или неплатена отпуска, повече съкращения и спад при новонаетите. Така най-общо изглежда
картината за бизнеса в пика на втория локдаун през декември. Данните са от анкета на Националния статистически
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институт (НСИ) сред 3 770 предприятия, чиято цел е да се проследи ефектът на извънредното положение върху найзасегнатите сектори на икономиката. То за пореден път показва, че бизнесът трудно оцелява в кризата, а мерките на
правителството за подкрепа са повече от закъснели.
В същото време от Агенцията по заетостта става ясно, че за една година - в периода 3 февруари 2020 - 24 януари 2021 г.
регистрираните безработни са 410 841 при наети за същия период (от регистрираните в бюрата по труда) 247 970. Или
според данните на държавната агенция около 160 хил. души са излезли от трудовия пазар за една година. Вероятно има
още много безработни, които не са регистрирани там.
През януари все пак общият показател на доверие на потребителите се покачва с 4.1 пункта в сравнение с октомври 2020
година, съобщава още НСИ. Повишаването на потребителското доверие по-малко в градовете, отколкото в селата съответно с 3.1 и 7.6 пункта. В сравнение с три месеца по-рано мненията на потребителите за настъпилите промени във
финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца и очакванията им за напред са
благоприятни - очакванията за общата икономическа ситуация в страната през следващите дванадесет месеца са по-малко
негативни отколкото през есента при предходното наблюдение.
В търсене на решение
Резултатите от проучването сред бизнеса са красноречиви - около 20% от фирмите са пуснали част от персонала си в
неплатена отпуска на фона на около 17% месец по-рано. Увеличение има и при ползването на платена отпуска - през
последния месец от годината - до 25% от служителите, при около 20% за ноември. Това обаче донякъде е обяснимо, тъй
като е възможно в края на годината част от хората да са решили да излязат в почивка, за да слеят коледните и
новогодишните празници.
Пред "Капитал" експертът Мария Манчева от Правния отдел на Българската стопанска камара обясни, че често пъти
фирмите просто не могат да си позволят разходите за съкращаване на персонала и затова се налага да го пускат в неплатен
отпуск като временно решение. "Когато става въпрос за един или двама, това може да не е проблем, но когато говорим за
повече служители или работници, разходът е значително по-голям", коментира Манчева. Става въпрос за изплащане на
обезщетения (в случай, че лицето не успее да си намери работа веднага), натрупана отпуска, която трябва да се плати и
др.
Все пак на около 8.8% от фирмите се е наложило да съкратят или уволнят част от персонала си при около 8.4% за ноември.
В същото време леко спада и процентът на компаниите, които са решили да наемат нови хора - през декември те са били
4.8% от анкетираните при 6.5 на сто месец по-рано. Обяснението е, че все повече фирми изпитват несигурност - както по
отношение на правителствените мерки, така и по отношение на потребителските нагласи. Проблем са и опасенията от
евентуална трета вълна на коронавируса, която отново би засегнала пряко фирмите.
Според експертите обаче търсенето на персонал не е напълно замряло. Масово се търсят монтажници, машинни
оператори, работници в добивната и преработващата промишленост и др., което отново показва, че основният проблем е
не толкова в липсата на работна ръка, колкото в липсата на квалифицирани служители.
Не започваме добре
Почти 30 хил. са новите безработни за първите три седмици на януари, докато наетите през бюрата по труда са едва 11
хил. Още в първата седмица на година 15 731 са останали без работа, докато наетите са едва 3 346 души или близо пет
пъти по-малко. Това е най-лошото съотношение от април 2020 г. насам. През следващите седмици броят на новите
безработни леко спада, но остава далече над този на новонаетите.
По-голям интерес
Въпреки вълната от остри критики към правителствените мерки НСИ отчита повишен интерес към държавните субсидии.
През декември 10.5% от анкетираните фирми са се възползвали от тях, докато месец по-рано те са били около 9.8 на сто.
Тук роля играе и новата мярка за затворените фирми - възстановяване на 20% от оборота за съответния месец (до 150 хил.
лв.), която се администрира от НАП и по нея право да кандидатстват имаха микро-, малки и средни предприятия, засегнати
от ограниченията, наложени със заповедта на здравния министър.
Според бизнеса обаче изплатените пари по правителствените мерки съвсем не са достатъчни, тъй като процедурите са
бавни и тромави, а съществена част от средствата на практика са заеми т.е. пари, които трябва да се връщат.
√ Над 80% от фирмите са останали при служебно определения им доставчик на ток
От Института за енергиен мениджмънт настояват за отпадането на т.нар. доставчик от последна инстанция,
при който цените на тока са 2.5 пъти над пазарните
Четири месеца след като всички фирми бяха задължени да започнат да се снабдяват с електроенергия по свободно
договорени цени от борсата, над 80% от тях не са предприели стъпки да си изберат доставчик на ток и са останали при
служебно определения им такъв - същите дружества на ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-про", но в ролята им на търговци.
Предвид наличието на над 50 лицензирани търговци на електрическа енергия в България този голям процент показва
ниската заинтересованост сред клиентите и слабата готовност за инвестиции в развитието на този пазарен сегмент от
страна на търговците. Това се посочва в анализ на Института за енергиен мениджмънт (ИЕМ), чийто партньори са ЧЕЗ, ЕВН
и "Енерго-про".
Според документа голяма част от тези бизнес клиенти са твърде малки - с годишна консумация в диапазона до 2500 КВтч,
т.е. колкото и дори под годишно потребление на едно българско домакинство. Също така те нямат интелигентни
електромери, което не позволява да получат и диверсифицирани цени на електричеството. "Очевидно е, че моментът за
пазарна "среща" между стопански клиенти на ниско напрежение и търговците на ток все още не е настъпил", обобщават
от ИЕМ.
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За това обаче има и друга причина - процесът по избор и смяна на доставчик все още не е достатъчно опростен и за малки
фирми като фризьорски салон, квартален магазин или офис това е сериозна бариера. Има и излишна документация, която
е сведена до минимум само ако потребителите останат при сегашния си доставчик в рамките на ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-про".
Какъв е проблемът
Засега пасивността на бизнеса при избора на доставчик на ток няма особено значение за месечните им сметки. Но това
рязко ще се промени след 1 юли, ако не бъдат взети мерки. Причината е, че след тази дата всички бизнес потребители,
които не са си избрали търговец на ток, ще бъдат прехвърлени към т.нар. доставчик от последната инстанция, където
цените са 2.5 пъти над пазарните.
Според ИЕМ това означава, че 200 - 250 хиляди предприемачи със скромен бизнес, за които участието на пазара на
електрическа енергия със сигурност не е тема номер 1, ще бъдат "наказани" за тази си пасивност и незаинтересованост.
В тази връзка от института коментират и анонимните поправки в Закона за енергетиката, внесени преди десетина дни в
парламентарната комисия по енергетика, които предвиждат допълнителен гратисен период от една година. Основната
причина за тези искания, които никой не припознава като свои, бе, но се подозират ЕРП-тата, е, че заради COVID
пандемията бизнесът на практика е спрял избора си на доставчик.
С евентуален нов "гратисен период" ще се създават условия за задържане и увеличаване на пазарния дял от страна на
крайните снабдители (ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-про"), макар и в качеството им на търговци по типови договори, и не се дава
стимул на клиента да потърси алтернативни доставчици, изтъкнаха от Асоциацията на организациите на българските
работодатели.
Експертите от Института за енергиен мениджмънт обаче не са съвсем съгласни и индиректно защитиха промените. Според
тях въпреки големия брой пазарният дял на тези клиенти е незначителен - приблизително 1% от общото небитово крайно
потребление в страната, което означава, че те не представляват заплаха за създаване или за злоупотреба с пазарна сила.
Класа
√ Резкият спад на миграцията заплашва икономическото възстановяване
Страните, преминали през пандемията, се изправят пред трайно икономическо забавяне заради глобалния срив в
квалифицираната миграция, който ще препъне растежа на населението им в трудоспособна възраст, предупреждават
икономисти, цитирани от FT.
Кризата с коронавируса сложи край на непрекъснатото нарастване на потоците от мигранти по света, показват данни на
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
Въпреки че малко държави са публикували данни за 2020 г. като цяло, Жан-Кристоф Дюмон, който ръководи
изследванията на миграцията в базираната в Париж организация, казва, че годишният спад на входящите потоци към
богатите страни варира от 30% до 70-80% в държави като Австралия и Нова Зеландия, които почти напълно затвориха
границите си.
Много страни по света затягат граничния контрол, заради което миграцията през 2021 г. ще бъде „далеч от нормалното“,
коментира той. По думите му намалението на миграционните потоци може да е още по-голямо в сравнение с 2020 г., ако
нещата не се подобрят бързо.
Мигрантите понасят основната тежест заради това, че десетки хиляди работници не могат да започнат работа и са
разделени от семействата си, студенти са ринудени да отлагат курсове, а бежанци престояват по лагери и ничии
територии.
Ще има и трайни последици за страните, които през последните години разчитаха на постоянен приток на новодошли, за
да запълнят работни места, да поддържат растеж на работната сила, да стимулират образователния сектор и да
компенсират фискалната тежест от застаряващото население, казват икономистите.
Например в Австралия и Нова Зеландия растежът на брутния вътрешен продукт се подхранва от нарастващото население
до голяма степен благодарение на високите нива на нетната имиграция. Дори ако нетната миграция се върне до
предпандемични нива до 2024 г., съответното им население в трудоспособна възраст ще бъде съответно с 2% и с 2,8% помалко в средносрочен план, според оценките на Международния валутен фонд (МВФ). Това е еквивалентно на загуба на
потенциална продукция между 1,2 и 1,7 на сто.
Филип Лоу, управител на централната банка на Австралия, заяви в неотдавнашна реч, че нарастването на населението е
оформило икономиката на страната, като е стимулирало растежа на БВП, компенсирало е застаряващото вътрешно
население и е подкрепило образователния и жилищния сектор.
През 2020 – 2021 г. обаче нарастването на населението в страната ще е с най-слабия темп от 1916 г., „когато много
австралийци напуснаха нашите брегове, за да се бият в Първата световна война“, посочва Лоу. „Ако растежът на
населението бъде значително по-бавен в света след Covid, траекторията за нашата икономика също ще изглежда
различно“, допълва той.
Междувременно Канада, която има дългогодишна политика в подкрепа нарастването на населението с подобен темп като
Австралия, увеличи целите си за нетна имиграция. Преди това Отава целеше да привлече 1 млн. души между 2020 и 2022
г. Сега, за да се справи с недостига на работна сила, страната цели да привлече 400 хил. постоянни жители през всяка от
следващите три години. Това би било най-високото ниво на нетна имиграция в историята ѝ.
Други правителства не виждат спада на миграцията като непосредствен проблем, като се има предвид, че общите нива на
безработица нарастват в повечето страни. Изключение правят ключови области като здравеопазването и селското
стопанство. През миналата година някои страни внасяха сезонни работници дори по време на блокадите.
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„В дългосрочен план, с някои изключения, няма оптимален брой население за никоя държава. . . В краткосрочен и
средносрочен план би могло да е добре, че сега идват по-малко хора “, казва Мадлин Самптинг, член на Консултативния
комитет по миграцията, който съветва правителството на Обединеното кралство.
Траен спад в трансграничната мобилност може да засегне държави, в които миграцията компенсира фискалния натиск на
застаряващото население. Без нетна имиграция естественият спад на населението на Германия е бил около 150 хил. души
годишно преди пандемията, докато населението на Италия намалява с повече от 200 хил. души годишно.
Комбинацията от по-ниска имиграция, по-висока смъртност и по-малко раждания в условията на пандемия означава, че
населението на Германия се е свило през 2020 г. за първи път от десетилетие.
Международната миграция вероятно ще се засили, след като границите се отворят отново, но икономистите не очакват тя
да достигне препандемичните нива дълго време. Работодателите все още не наемат, студентите може и да не рискуват да
запишат курсове тази година, а вече пристигналите по местоназначение мигранти забавят планове да изтеглят членове на
семействата си.
Опитът от пандемията накара правителствата да осъзнаят стойността на мигрантския труд в сектори като грижи, транспорт
и доставки на храни, където много работници са родени в чужбина. „Някои мигрантски групи са дори по-важни отпреди“,
казва Карлос Варгас-Силва, професор по миграционни изследвания в Оксфордския университет.
Той подчертава обаче, че блокадите са ускорили автоматизацията и технологиите могат да подкопаят търсенето на
нискоквалифицирана работна ръка. Хората, които преди са използвали почистващи машини, сега притежават роботи за
почистване, а възрастните хора до известна степен могат да използват приспособления, за да управляват ежедневните си
задачи и да търсят помощ само при спешни случаи.
Междувременно търсенето на висококвалифицирани мигранти рязко може да намалее. Мултинационалните компании
виждат по-малко нужда да изпращат служители в краткосрочни командировки, а вместо това ползват инструменти за
видеоконферентни връзки. Те вече не са склонни и да покриват разходи за преместване на служители заради
възможностите за отдалечена работа.
Дългосрочна промяна от този характер може да намали населението в трудоспособна възраст - и съответно данъчната
основа, на някои развити страни, казва Варгас-Силва. Това обаче би могло да донесе възможности за квалифицирани
работници в развиващия се свят, които не е нужно да се местят, за да развият кариерата си. Така че в бъдеще отдалечената
работа може да намали недостига на работна ръка в развитите страни, като същевременно облекчи изтичането на мозъци
от развиващия се свят.
√ Да бъдем реалисти с Русия!
Европа греши, като иска да наложи санкции на Русия след осъждането на Навални. Да накаже търговията, докато
именно тя би трябвало да ги сближава. Ако искаме постепенно да привлечем руснаците към европейските ценности,
трябва да търгуваме с тях, а не да ги санкционираме!
Съветът по външни работи на Европейския съюз (ЕС), който ще се проведе в понеделник, 22 февруари 2021 г. в Брюксел,
ще бъде посветен на отношенията с Русия. На форума европейският върховен представител по външните работи ще
докладва за резултатите от посещението си в Москва в петък, 5 февруари. Испанецът Жозеп Борел отиде там, за да поиска
освобождаването на опозиционера Алексей Навални, когото московски съд осъди на две години и осем месеца затвор,
без да е извършил и най-малкото реално нарушение. Пред пресата руският външен министър даде урок на върховния
европейски представител. Сергей Лавров разкритикува "изключителността" на западняците, които според него си
присвояват правото да се намесват, както искат и когато искат, във вътрешните работи на други страни. В същия ден
министерството му изгони трима европейски дипломати (германец, поляк и швед), забелязани в тълпите, демонстриращи
в защита на Навални. Всички европейски медии отразиха „унижението“ на Борел.
Лоша стратегия
Почти сигурно е, че Съветът на европейските министри на 22 февруари ще бъде посветен до голяма степен на Навални и
на въпроса за човешките права. Този елегантен 44-годишен адвокат, основател на Фондацията срещу корупцията, има три
качества, които младите хора в големите руски градове оценяват изключително много. На първо място, той е смел,
физически и интелектуално. Второ, той е красноречив и ефективен противник, гений на активизма в социалните медии,
който се фокусира върху слабите места на руските властимащи, а именно тяхното неправомерно забогатяване. И накрая,
той е националист, който смята например, че Крим е руска земя. Несръчната настървеност на руския апарат за сигурност
срещу него (отравяне вчера, днес затвор) му придаде ореола на мъченик и световна известност. Навални не крие
амбицията си да стане президент на Русия. Ако някога стигне до Кремъл, ще се прояви ли там като по-голям демократ от
Путин? Възможно е. Но не е сигурно.
Някои европейски страни (Полша, Литва, Латвия, Естония) биха искали ЕС да наложи нови санкции на Русия по темата
за човешките права. Тогава единственият въпрос, който ние, европейците, трябва да си зададем, е следният: има ли тази
наказателна стратегия някакъв шанс да проработи срещу Русия? Ще доведе ли до напредък на човешките права в
страната? Отговорът е "не". В историята си руснаците винаги са изпитвали ужас да не ги поучават чужди държави и да им
налагат отвън своя начин на мислене или действие. Освен това не е сигурно, че настоящата кампания за натиск на ЕС върху
Русия обслужва интересите на Навални. Защото тя дава аргументи на пропагандата на режима, който се стреми да го
представи като агент на чужди сили (което не е така). Нормално е медии и неправителствени организации да подкрепят
Навални, смел и несправедливо осъден противник. За държавите е контрапродуктивно да правят това със санкции.
Политиката на Европейския съюз спрямо Русия би трябвало да се ръководи от интересите, а не от емоциите. Германия с
право иска да завърши изграждането на газопровода „Северен поток 2“, който го свързва пряко, през Балтийско море, с
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руските запаси от газ. Защо да плаща с 35% по-скъпо за своя газ, като купува американски шистов газ? Франция сгреши,
като отказа да достави през 2015 г. военно-транспортните кораби, които Русия ѝ беше поръчала. Ако искаме постепенно
да привлечем руснаците към нашите европейски ценности,
трябва да търгуваме с тях, а не да ги санкционираме!
В замяна на това, реализмът изисква да бъдем неотстъпчиви с руснаците, когато ни нападат у дома. Именно това правят
те, като толерират хакерите на своя зеям. Зловредният софтуер (“рансъмуер”), дошъл от Русия, нараства експоненциално
в Европа. Този софтуер може да блокира всички данни в една компютърна мрежа. За да ги деблокират, притежателите на
мрежата трябва да платят откуп. Логично би било да се каже на руснаците, че европейските компании вече няма да
търгуват с тях, ако продължават да толерират пиратски действия срещу тях у дома си.
Френската доктрина за кибервойната признава само защитни мерки. Това е грешка. Тайното парализиране на голяма руска
институция може да изпрати ясно послание на Кремъл. Срещу руснаците трябва да бъдем твърди там, където това е
полезно за нас. Но докато съществува взаимно уважение към суверенитета на нациите, нека не нанасяме вреда на
търговията, която винаги ги е обединявала.
√ „Сдържаност и тихи взаимни отстъпки“: Politico за по-доброто бъдеще на руско-американските отношения след СТАРТ
III
Петгодишното удължаване на START III е само отсрочка, за да се намерят нови пътища за контрола на въоръженията, пишат
в статията си за Politico Юджийн Румер и Ричард Соколски, директор и старши научен сътрудник на Руско-Евразийската
програма на Фондация Карнеги. В същото време бъдещето на руско-американските отношения, според експертите, не е в
договорите, а в „сдържаността и тихите взаимни отстъпки“.
Удължаването на Договора между САЩ и Русия за мерките за допълнително намаляване и ограничаване на
стратегическите нападателни оръжия (START III) позволи на общността за контрол на оръжията да си въздъхне с облекчение
за още пет години. Както пишат директорът на руско-евразийската програма на фондация Карнеги Юджийн Румер и старши
изследователят във Фондацията Ричард Соколски в „Политико“, в противен случай няма да остане нищо, което да
ограничава размера на стратегическите арсенали на двете страни.
Въпреки това, както отбелязват наблюдателите на публикацията, веднага след изтичането на СТАРТ III след пет години, той
няма да бъде заменен с нито едно двустранно споразумение. В същото време са необходими нови споразумения не само
за решаване на проблема с паритета между конкуриращите се страни, но и за управление на нови технологии, които
обещават да бъдат много по-дестабилизиращи от простото превъзходство на една от страните по брой ядрени бойни глави
или ракети.
Първото нещо, което може да попречи на сключването на всеки нов договор, колкото и да е необходим, е политиката. По
този начин START III беше удължен в съответствие с разпоредбите на договора. Всеки нов документ обаче трябва да бъде
одобрен от американския сенат с мнозинство от две трети. По този начин 17 републиканци трябва да го подкрепят, при
условие че всички демократи гласуват за нов договор, който в никакъв случай не е гарантиран.
Съществуват обаче и други причини, които могат да попречат на сключването на ново споразумение. По-специално, през
2019 г. Съединените щати се оттеглиха от Договора за ликвидиране на ракети със среден и по-малък обсег (Договор INF),
който предвиждаше елиминиране на ракетите с обсег до 5500 км. Още през 2014 г. Вашингтон и неговите съюзници в НАТО
обвиниха Москва в нарушаване на договора.
Въпреки факта, че Русия отрече всички обвинения срещу себе си, експертите наричат въпроса „отворен“: имаше ли
нарушения? Ако Москва наистина не е изпълнила задълженията си, Вашингтон няма защо да подпише друго
споразумение, чиито условия също могат да бъдат пренебрегнати. Ако САЩ и техните съюзници грешат в заключенията
си, Белият дом трябва сериозно да проучи въпроса как следи за изпълнението на договорите, преди да подпише нов.
Въпреки че Русия не е била обвинявана за нарушаване на СНВ III, е малко вероятно Сенатът да ратифицира новия договор,
докато договорът за INF не бъде уреден. Друг препъни камък може да бъде нарушението от Русия на Конвенцията за
химическото оръжие. По-специално, според експерти, Организацията за забрана на химическото оръжие е потвърдила
два случая на употреба на отровното вещество Novichok: срещу бившия двоен агент Сергей Скрипал през 2018 г. и блогъра
Алексей Навални през 2020 г. Въпреки че Кремъл отново отрече обвиненията срещу себе си, всяко ново споразумение ще
трябва да разреши различията.
Освен това съществуващата руско-американска система за стратегически контрол над въоръженията не е в състояние да
ограничи надпреварата във въоръжаването в най-опасните райони. И така, в договорите говорим за количеството, а не за
качеството на оръжията. В същото време и двете страни се стремят да създадат високо прецизни оръжия и да развият
кибернетичен потенциал и изкуствен интелект.
В тази връзка експертите предлагат на Белия дом да използва концепцията за възпиране по въпроса за контрола на
оръжията. По-специално, наблюдателите на Politico припомнят кубинската ракетна криза, когато "сдържаността и
тихите взаимни отстъпки" изиграха решаващата роля, а не договорите.
По този начин експертите предлагат на Съединените щати да се въздържат от разполагане на нови наземни ракети в
Европа, които биха могли да достигнат цели в Русия дори след изтичането на СТАРТ III. Същевременно има и други
едностранни стъпки, които САЩ биха могли да обмислят. Ако Русия отвърне със същото, това може да се превърне в стъпка
към нова рамка за управление на надпреварата във въоръжаването, но ако не, такива стъпки могат да бъдат изоставени
по всяко време.
Удължаването на договора за мерки за по-нататъшно намаляване и ограничаване на стратегическите нападателни оръжия
за още пет години е отлагане, предназначено за търсенето на нови начини за контрол на оръжията. В статия за Politico
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Румер и Соколски съветват страните да се възползват от това време, за да „започнат диалог за различията си и да мислят
смело и креативно извън установената рамка“ под формата на процес на преговори за нов договор, който няма
съмнение, се изправя пред препятствия...
Мениджър
√ Радев иска тълкуване на Конституцията за законодателните процеси
Президентът Румен Радев отправи искане до Конституционния съд за тълкуване на разпоредби от Конституцията, свързани
със законодателния процес, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Целта е да се преодолее противоречивата
практика по въпроса допустимо ли е да се изменя, допълва или отменя закон, приет от Народното събрание, преди да е
обнародван или когато е върнат за ново обсъждане.
Държавният глава смята, че е нужно тълкуване на чл. 84, т. 1 (Народното събрание приема, изменя, допълва и отменя
законите, бел. ред.), чл. 88, ал. 3 (Приетите актове се обнародват в "Държавен вестник" не по-късно от 15 дни след
приемането им, бел. ред.) и чл. 101, ал. 1 (В срока по чл. 88, ал. 3 президентът може мотивирано да върне закона в
Народното събрание за ново обсъждане, което не може да му бъде отказано, бел. ред.) от основния закон, за да се
създаде яснота и да се установи предвидимост на законотворческия процес, става ясно от съобщението за сезирането на
КС.
В искането президентът отбелязва, че то се налага заради противоречивото прилагане от законодателя на посочените
разпоредби. Има случаи, в които парламентът приема повторно закон, върнат от президента за ново обсъждане, и изчаква
обнародването му, за да го измени. В други случаи парламентът изменя закона в рамките на процедурата, предвидена
при обсъждане на върнат от държавния глава закон.
Има и практика Народното събрание нито да изчаква обнародването на закона, нито да го променя в рамките на
повторното му обсъждане при наложено вето, а да прави измененията преди да е изтекъл срокът по чл. 88, ал. 3 от
Конституцията, и то с друг закон, чието приемане на второ гласуване е предстоящо, се отбелязва в съобщението.
Наличието на различни действия, предприети в идентични случаи от едно и също Народно събрание, е категоричен
аргумент, че разпоредбите, за които се иска тълкуване от КС, се прилагат по различен начин, се посочва в искането.
Според президента е недопустимо, докато не бъде обнародван законът, неговите разпоредби да се изменят, допълват или
отменят освен при наложено вето. В противен случай се създават предпоставки за нарушаване на принципа за правовата
държава, тъй като ще има неяснота относно текста на приетия закон и ще бъдат засегнати адресатите на правните норми,
които няма да знаят какво поведение се изисква от тях, пише още в искането.
√ Валентин Николов от ГЕРБ подаде оставка в парламента
Депутатът от ГЕРБ Валентин Николов подаде оставка. Това съобщи самият той в профила си във Фейсбук.
"Приятели, колеги, хора, подадох своето заявление за напускане на 44-то Народно събрание. Не, мотивите ми не са, за да
се присъединя към друг политически проект или политическо лице. Смея да твърдя, че бях активен народен представител.
Имам внесени 14 законопроекта, 9 проекта за решение, 6 питания, 23 изменения между първо и второ четене. В голямата
си част от тях бях водещ в политиките на енергетиката. Водих активен диалог с работодателски организации, НПО,
синдикати, заинтересовани лица. Успях да балансирам всички интереси при тези инициативи. Проведохме успешно
няколко вълни на либерализация, стабилизирахме сектора, насърчихме инвестициите във ВЕИ, формулирахме
определение на "зелен водород", написа Николов в социалната мрежа.
"Сега след извървения от мен път: Председател съвета директори на БЕХ, НЕК, АЕЦ, АЕЦ Козлодуй-нови мощности,
изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй", зам.-министър в МИЕТ, зам.-председател и председател на комисията по
енергетика, реших да подам документи за член на съвета на директорите на БЕХ. Мисля да споделя опита си и контактите,
изградени през годините, но първо трябва да премина през конкуренцията при конкурса", поясни той.
Въпросната процедура бе обявена от Министерството на енергетиката на 29 януари и на 8 февруари изтече срокът за
подаване на кандидатури. Все още няма яснота колко са внесените документи, но се очаква списъкът да бъде публикуван
в следващите дни.
"За всичките години няма човек, към когото да имам негативни чувства. Ако съм сгрешил: Простете", написа в
заключение Валентин Николов.
√ Шест области отново са в критичната зона на зараза с COVID-19
Кривата на коронавирусната инфекция отново тръгна нагоре. Засега, покачването на новите случаи на зараза е плавно,
съотнесено към картината за цялата страна, но има няколко области, които пак влизат в критичната, червена зона със
заболеваемост на над 120 на 100 хил души, става ясно от интервю на директора на Националния център по заразни и
паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев за агенция "Фокус".
"На сайта на Националния център по заразни и паразитни болести качихме днес седмичния графичен анализ на данните
от Националната информационна система. При него се дава информация за 14-дневната заболеваемост, която в страната
върви нагоре. Дава се седмичният процент на положителни тестове, които се увеличават, както и седмичният брой
лабораторни изследвания на 100 000 от населението. Новото, което представяме, е 14-дневната заболеваемост по
възрастови групи. В картата на България, която даваме, има области където заболеваемостта е повече от 120 на 100 000 за
14 дни. Най-критичните са областите Кюстендил с 329 на 100 000, Пазарджик – 160, София-град – 161, Бургас – 189, Шумен
– 143, Плевен – 170, Враца – 164. Областите с най-ниска заболеваемост за 14 дни са Видин, Добрич, Разград и Търговище.
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От месец февруари се забелязва плавно увеличение на броя на случаите, като в началото на месеца бяха 90 на 100 000 на
дневна база, а сега вече са 132", коментира проф. Кантраджиев.
По думите му това всичко трябва да ни държи нащрек и да се търси къде не се спазват мерките. "Неспазване на мерките
са събирания по тържища, събиране на много хора без спазване на отстоения и носене на маска на открито, като на
пешеходните зони в големите градове. В моловете наблюденията са, че няма спазване", поясни той.
Според проф. Кантарджиев, не бива да допускаме навлизането в България на южноафриканския, бразилския и
латиноамериканския щам, защото при тях един човек заразява повече хора. "Трябва да положим усилия да не допуснем
разпространението на британския вариант. Той вече е в България и е в различни области на страната. Не трябва обаче да
допуснем влизането на южноафриканския, бразилския и латиноамериканския вариант на щама, защото характерно за тези
три варианта, дали нови генетични линии е, че увеличават възможността за предаване на заболяването. Тоест, болестта
става по-прилепчива и един човек заразява повече хора, отколкото досега циркулиращите в Европа щамове и генетични
линии на вируса", обясни проф. Кантарджиев.
Националният център по заразни и паразитни болести тази седмица ще изследва около 100 щама с целогеномно
секвениране, за да се види колко английски варианти има в страната. "Активно търсим и други варианти на вируса", добави
той.
√ Идва ли краят на работното време такова, каквото го познаваме?
Още от Индустриалната революция работните договори се основават най-вече на просто уравнение: колкото повече часове
влагаме, толкова повече работа свършваме и толкова по-голямо възнаграждение получаваме.
Тази връзка между продължителността на работния ден, заплащането и продуктивността е имала смисъл по времето,
когато повечето хора са работили във фабрики и заводи. Но днес, когато говорим за икономика на знанието и бързото
развитие на технологиите, логично идва въпросът не е ли време да се промени дефиницията за производителност и как
трябва да бъде плащано на служителите за свършената от тях работа.
В много сектори приравняването на производителност с по-голям брой отработени часове вече не се прилага напълно. И
въпреки че този процес беше стартирал преди 2020 г., COVID-19 пандемията го ускори значително, измествайки фокуса
към по-голяма гъвкавост, сочат наблюденията на Adecco Group.
Компаниите търсят нови начини на работа: от 4-дневна седмица до по-кратки работни дни
Напоследък компаниите експериментират с продължителността на работните седмици и работните дни. Миналата година
Microsoft в Япония изпълни пилотен проект за временно съкращаване на работната седмица с един цял ден. Изводите от
този експеримент са доста обнадеждаващи: 4-дневната работна седмица доведе до увеличаване на производителността
на работниците с впечатляващите 40%.
„Това, на което ни научи 2020 г. и едновременно с това обори и най-големите скептици е, че не е необходимо работата да
се извършва на определено място или в рамките на определени часове, за да бъде изпълнена успешно. Бизнес светът
трябваше да се адаптира към пандемичните изисквания и нашите наблюдения от българския пазар показват, че в момента
76% от компаниите предлагат по-голяма гъвкавост в работното време и възможност да работят от вкъщи, а 3/5 от
компаниите позволяват на служителите да избират къде да работят.", коментира д-р Ирина Йончева, Chartered MCIPD, HR
мениджър на Adecco България.
Дискусията за това как най-добре да се измери производителността и как да се пренаредят работните дни и седмици, така
че да са адекватни и приложими в 21-ви век, не е нова.
Наближава ли краят на 8-часовия работен ден и 5 дневната работна седмица?
Въпреки предизвикателствата през последните месеци да работим от разстояние, пандемията от коронавирус доведе до
увеличаване на производителността на хората. Според глобално проучване на Adecco Group сред 8000 офис служители,
мениджъри и изпълнителни директори, се регистрира 31% увеличение на производителността.
Няколко са причините за това:
► Първо, хората получиха повече автономия. 76% от анкетираните казват, че имат частичен или пълен контрол върху
работния си график. Това е увеличение с 21% спрямо нивата преди пандемията.
► Второ, в осемте анкетирани държави, включително САЩ, Япония, Германия и Италия, търсенето на по-голяма гъвкавост
в работата се е увеличило. 75% от служителите заявяват, че биха искали да запазят гъвкавост по отношение на работното
време и графика си, както и как и от къде могат да работят.
►Всеки втори от трима работещите родители (67%) биха оценили, ако работодателят им се приспособи към нуждите и
грижите за децата им тази непредвидимо развиваща се пандемия.
Цел: По-висока гъвкавост и производителност. И, възможното решение
Друго глобалното проучване на Adecco Group Възстановяване на нормалното: Определянето на новата ера на
работа показва, че повече от две трети от анкетираните смятат, че договорите на служителите трябва да се фокусират
повече върху постигнатите резултати, отколкото върху отработените часове. В резултат на това разбиране, споделено и от
работодателите и от служителите, скоро може да се очаква промени в продължителността на нашите работни дни или
седмици, като търсеният резултат от всички ще е подобрена производителност.
√ "Ефектът Марио Драги" понижи лихвите по италианския дълг до исторически минимум
Лихвите по италианските дългови книжа достигнаха минимални стойности благодарение на влиянието върху пазарите на
появата на сцената на Марио Драги, бившия шеф на Европейската централна банка (ЕЦБ), който бе натоварен със
съставянето на правителство на националното единство, предаде Франс прес.

14

Лихвите по 10-годишните италиански облигации се колебаеха вчера около 0,50 процента, което исторически е най-ниското
им равнище, отбелязва БТА. Предишният рекорден минимум, 0,518 процента, беше отчетен в средата на декември.
Инвеститорите са повече от ентусиазирани от идеята Италия да има правителство начело с Марио Драги, за когото се смята,
че е спасил еврозоната през 2012 година в разгара на дълговата криза.
Спредът или разликата между лихвите по 10-годишните облигации на Италия и Германия премина под прага от 100 пункта
в петък за първи път от 2015 година. Вчера спредът беше 96 базисни пункта спрямо 105,61 пункта на 3 февруари, когато
"Супер Марио" беше натоварен със сформирането на правителство. Равнището на показателя предишния ден беше още
по-ниско - 93,74 пункта.
Италия, подобно на съседите си, се възползва от "тежката артилерия", пусната от ЕЦБ през 2020 година за борба срещу
щетите, нанесени от Ковид-19, и това също обяснява този значителен спад на лихвите, отбелязва АФП. ЕЦБ изкупува
мащабно дългови книжа, което допринесе за успокояване на финансовите пазари. Интересът на инвеститорите към
италианските десетгодишни облигации е по-голям и защото лихвите по тях са положителни на фона на отрицателната
доходност германските и френските облигации.
√ UBS: Виетнам има огромен икономически потенциал
Икономическата перспектива на Виетнам е положителна, като страната има огромен потенциал. Това заяви пред Си Ен Би
Си Келвин Тай от UBS Global Wealth Management.
„Виетнам е пазара, които харесва. Това е икономика, която смятаме, че има огромен потенциал“, каза тай, като добави, че
растежа на виетнамската икономика задминава дори световните лидери.
Виетнамската икономика е сред най-добре представилите се през 2020 г., като страната е сред малкото, отчели позитивен
растеж на фона на битката срещу пандемията от коронавирус. Брутният вътрешен продукт на Виетнам нарасна с 2,9% през
2020 г., изоставайки минимално от Тайван, който регистрира икономически растеж 2,98%.
През последните години на страната се глед като на алтернативен производствен център за компании, които искат да
изнесат продукцията си извън Китай, за да избегнат потенциални проблеми свързани с напрежението между Пекин и
Вашингтон.
Виетнамският фондов пазар също отбелязва силен растеж и е на път да задмине този на Филипините по пазарна
капитализация „някъде в средата на тази година“, отбелязва Тай.
Експертът обаче признава, че за инвеститорите във Виетнам все още има рискове.
„Поддържането на ликвидност продължава да е предизвикателство. Властите също така прибягват до контрол на валутата
като инструмент на паричната политика“, коментира той.
„Ако икономиката не се представя добре, те се склонни да обезценят виетнамския донг в опит да стимулират
икономиката“, добавя Тай.
Миналата година Министерството на финансите на САЩ определи страната като валутен манипулатор.
„Това са рисковете, които човек предприема, когато инвестира в един от тези развиващи се пазари. Разбира се, ако уцелите
правилния момент… Виетнам е един от най-добре представящите се пазари през последните три до пет години“, казва
още Тай.
√ Еврото се разменя за 1,2125 долара
Курсът на еврото днес превиши прага от 1,21 долара, информираха германски финансови издания.
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2125 долара.
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2104 долара.
√ Петролът изненадващо поевтиня на фона на спад на запасите в САЩ
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в сряда, слагайки на пауза продължаващото повече от седмица рали,
въпреки спада на американските запаси, предаде Ройтерс.
Към 9:00 часа българско време цената на сорта Брент се понижи 0,16 долара, или 0,26%, до 60,93 долара за барел, докато
американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,16 долара, или 0,26%, до 60,93 долара за барел.
Според данните на Американския петролен институт (АПИ) запасите от суров петрол на САЩ са намалели с 3,5 млн. барела
през седмицата до 5 февруари, достигайки до до 474,1 млн. барела. Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха ръст
от 985 хил. барела. Официалните данни на Енергийната информационна администрация на САЩ ще бъдат публикувани
по-късно днес.
„Резултат, подобен на този отчетен от АПИ, би подкрепил подкрепи пазара“, коментират от ING Economics
Данните на АПИ обаче показват ръст на запасите от бензин с 4,8 млн. барела при прогноза за повишение от 1,8 млн. барела.
√ Ралито на европейските пазари е на пауза в ранната търговия
Ралито на водещите фондови борси в Европа бе поставено на пауза в ранната търговия във вторник, след като надеждите
за по-бързо възстановяване на световната икономика и разпространение на ваксините срещу COVID-19 започнаха да
избледняват, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 1,51 пункта, или 0,37%, до 409,27 пункта, след като напредна с близо
4% от началото на месеца на фона на очакванията за одобрение на голям пакет от икономически стимули в САЩ.
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 5,08 пункта от стойността си, или 0,08%, достигайки ниво от 6 518,45
пункта. Френският измерител CAC 40 записа спад от 2,78 пункта, или 0,05%, до 5 683,25 пункта.
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Немският показател DAX се понижи с 82,58 пункта, или 0,59%, до 13 977,33 пункта, въпреки данните, че германският износ
е спаднал с 9,3% през 2020 г. През декември експортът е нараснал с едва 0,1% спрямо свиването с 2,3% през ноември на
фона на стабилната търговия с Китай.
Въпреки тези резултати анализаторите отбелязват, че международните инвеститори гледат на европейските акции като на
привлекателни инвестиции на фона на добрите корпоративни отчети.
„На пазарите съществува виждането, че в Европа има бум на бизнес инвестициите и че когато потреблението се
възстанови, то ще повдигне корпоративните печалби. Аз споделям това виждане.“, коментира Майк Бел от J.P. Morgan
Asset Management.
Акциите на Total поскъпнаха с 1,32%, след като енергийния гигант съобщи, че приходите й през четвъртото тримесечие са
се възстановили заради стабилизирането на котировките на петрола. За последното тримесечие на 2020 г. компанията
отчете нетна печалба от 1,3 млрд. долара, като анализаторите очакваха печалба от 1,1 млрд. долара. Въпреки това тя отчете
чиста загуба от 7,2 млрд. долара за цялата 2020 г. спрямо печалба от 11,2 млрд. долара за предходната година на фона на
кризата с пандемията от COVID-19, която доведе до рекорден спад на търсенето на петрол.
Акциите на TUI поевтиняха с 0,53%, след като най-големият туроператор в света отчете нетна загуба от 803 млн. евро (970
млн. долара) през първото тримесечие на финансовата си година, приключило в края на декември.
Нови рекорди на Уолстрийт
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения в понеделник, удължавайки ралито от последните
няколко сесии на фона на оптимизма около икономическото възстановяване и новите стимули в САЩ, предаде Си Ен Би
Си.
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 237,52 пункта, или 0,76%, до 31 385,76 пункта. Широкообхватният измерител
Standard & Poor’s 500 се повиши с 28,76 пункта, или 0,74%, до 3 915,59 пункта. Индексът на високотехнологичните
дружества Nasdaq регистрира ръст от 131,35 пункта, или 0,95%, до 13 987,64 пункта.
И трите индекса достигнаха най-високите си стойности в историята, като Dow и S&P 500 отчетоха шеста поредна сесия на
ръст – най-дългата печеливша серия от месец август насам.
Тези резултати дойдоха на фона на призива на финансовия министър на САЩ Джанет Йелен към Конгреса да бъде приет
възможно най-бързо плана на президента Джо Байдън за икономически стимули в размер на 1,9 трлн. долара. Тя заяви,
че ако това се случи, американската икономика може да се върне към пълна заетост до 2022 г.
„Все още сме в бичи пазар и ранните етапи на икономическо възстановяване, което набира скорост“, коментира Майкъл
Уилсън от Morgan Stanley. „Продължава ме да препоръчваме купуването на акции, които ще спечелят от подобряващата
се икономическа среда, след като разпространението на ваксините доведе до възобновяване на нормалните дейности“,
добави той.
Акциите на авиопревозвзачите поскъпнаха, след като документи от плана на демократите показаха, че той може да
включва помощ от 14 млрд. долара за изплащането на заплатите в сектора. Книжата на American, Delta и United Airlines
поскъпнаха съответно с 3,37%, 5,08% и 5,24%.
Междувременно президентът Джо Байдън, който по-рано постави на администрацията си задачата да достави най-малко
100 млн. дози ваксини срещу COVID-19 през първите си 100 дни на власт, предупреди, че постигането на стаден имунитет
в САЩ до края на лятото ще бъде много трудно.
„Макар че икономиката вероятно преминава през краткосрочен застой, ще бъде нужен огромен провал при провеждането
на ваксинацията, за да бъде блокирано задвижването на икономически двигател, който набира скорост“, коментира Тони
Дуиър от Canaccord Genuity
В петък трите основни показателя отчетоха най-добрата си седмица от месец ноември насам, като Dow се повиши с 3,9%,
докато &P 500 и Nasdaq добавиха 4,7% и 6% към стойността си.
Печалби в Азия
Азиатските борсови индекси записаха предимно повишения във вторник.
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши със 117,43 пункта, или 0,4%, до 29 505,93 пункта. Този
резултат удължава ралито на японският бечмарк, който в понеделник индексът достигна най-високото си ниво от около 30
години. Акциите на технологичният концерн SoftBank скочиха с 3,41%, след като компанията отчете чиста печалба от 1,17
трлн. йени (11,1 млрд. долара) през четвъртото тримесечие на миналата година на фона на печалба от едва 55 млрд. йени
през същия период на предходната година.
В континентален Китай индексът Shanghai Composite отчете ръст от 71,04 пункта, или 2,01%, до 3 603,49 пункта, докато помалкият измерител Shenzhen Composite напредна с 57,46 пункта, или 2,43%, до 2 418,24 пункта. Хонконгският индекс Hang
Seng се повиши със 156,72 пункта, или 0,53%, до 29 476,19 пункта.
В Южна Корея бенчмаркът Kospi регистрира спад от 6,57 пункта, или 0,2%, до 3 084,67 пункта.
Австралийският измерител ASX200 изтри 59,5 пункта от стойността си, или 0,86%, завършвайки сесията при ниво от 6 821,2
пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете
ръст от 1,11 пункта, или 0,22%, до 495,59 пункта. BGBX40 напредна с 0,22 пункта, или 0,20%, до 110,66 пункта. BGTR30 се
повиши с 1,15 пункта, или 0,21%, до 537,43 пункта. BGREIT регистрира ръст от 0,62 пункта, или 0,43%, до 144,18 пункта.
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√ Екатерина Захариева за напрежението по оста София-Белград
След излизането на информация за изказването на сръбски професор от правителствената академия в Белград за
национална сигурност, който обвини българите в извършване на редица зверства, още на следващия ден беше привикан
сръбския посланик в МВнР с искане на обяснения. Това каза в сутрешния блок на Нова телевизия „Здравей, България"
Екатерина Захариева, вицепремиер и министър на външните работи. Отговорът е бил, че това не било правителствена
агенция, а била към университета.
Също така вчера въпросният професор е направил уточнение, че няма предвид всички българи, че било интерпретирано
неправилно неговото изказване, че това било направено за публиката в Черна гора, която не знаела нищо за Дупнишкото
въстание и така нататък. Но сами разбирате, че на Балканите като че ли ври и кипи, и трябва малко повече сътрудничество,
малко повече добросъседство, малко повече умереност в изказа, коментира още Екатерина Захариева. Радвам се, че все
пак този професор е направил някакво уточнение, въпреки повода, по който го е дал - за пред еди коя си публика.
Нали сами разбирате, че не е сериозно - ако говорим за нашата си публика, говорим по един начин, ако говорим за
публиката, за сърбите в Черна гора, говорим по трети начин, ако дойде в България по четвърти. Затова наистина трябва да
се реагира на подобни изказвания, но трябва да се реагира и умерено, и приятелски, коментира още Захариева.
Що се отнася за шефа на Македонската телеграфна агенция и обидните му изказвания спрямо нея и гръцки политик, и към
жените като цяло, външният министър коментира, че решението за неговото отстраняване е лично на правителството на
Република Северна Македония. При нас просто демарша беше, че преминават всякакви граници. Едно е изказване на
мнение, друго е обида към цял народ, обида основана на пол и така нататък, допълни Екатерина Захариева.
По отношение на одобряване на преговорната рамка по отношение на бъдещото членство на Република Северна
Македония в ЕС, България още миналия март каза да на преговорите. В това решение обаче имаше условие да има
осезаеми резултати по изпълнение на двата договора - единият е Преспа, другият е нашия договор. Така че работим с
колегите в Северна Македония, правим план за изпълнението на договора. Надявам се, че няма да има повече изказвания,
които вместо да успокояват нещата, ги възпламеняват, всички да се въздържаме от тях. Но от друга страна, ние не може
да си затваряме очите, че за пореден път Република Северна Македония, след като получи наше „да“ - например в случая
с НАТО, започва да не изпълнява двустранни договорки, коментира Захариева.
√ Николова: Китай винаги е бил изключително важен партньор за България
Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова взе участие във видеоконферентното заседание на срещата на
върха „17+1".
„За мен е удоволствие да участвам в днешната Среща на върха на Инициативата „17+1", на която се надявам да очертаем
конкретни инициативи и бъдещи насоки на сътрудничество", заяви вицепремиерът Николова в началото на изявлението
си.
„Високо оценявам личната ангажираност на нашия домакин днес - председателят Си Дзинпин - с Инициативата „17+1".
Неговото лидерство е особено важно в момент, когато пред всички нас стоят сериозни предизвикателства", каза
вицепремиерът. Тя добави, че за България Китай винаги е бил изключително важен партньор както в двустранен план така
и в рамките на стратегическото партньорство ЕС-Китай и Инициативата „17+1".
Вицепремиерът коментира, че България отдава особено значение на задълбочаването на всеобхватното стратегическо
партньорство между ЕС и Китай като фактор на мира, просперитета, и устойчивото развитие, на мултилатерализма и на
основания на върховенството на закона международен ред.
По думите ѝ пандемията от COVID-19 преобърна начина ни на живот и работа и изправи държавите пред сериозни
предизвикателства. Вицепремиерът Николова изрази искрената си благодарност за протегнатата ръка от страна на
китайското държавно ръководство и за оказаната помощ в борбата с COVID-19 в най-трудния за България период през
изминалата година.
Вицепремиерът изрази увереност, че на базата на солидарността, разбирателството и обединяването на усилията бихме
могли да излезем час по-скоро от настоящото положение и да се върнем към нормалния ритъм на живот. Тя призова
всички участници в Инициативата „17+1" да се възползват още по-активно от намиращите се в България и Китай „17+1"
Демонстрационни зони за сътрудничество в областта на селското стопанство, Логистични хъбове и Павилиони за
електронна търговия със селскостопански и други продукти. „Апелирам към китайската страна да подпомогне
разширяването на тези платформи", категорична бе министър Николова.
Вицепремиерът Марияна Николова отправи и предложение да продължат активните и целенасочени усилия на двете
страни за преодоляване на дългогодишния отрицателен търговски баланс, който за българската страна е реален проблем.
Разчитаме на подкрепата на китайското правителство и на лидерството на председателя Си Дзинпин за набелязване и
прилагане на по-нататъшни конкретни мерки за разширяване и улесняване на достъпа до китайския пазар, уточни тя.
Второто предложение бе в посока китайската страна да съдейства за разширяване на обхвата на изнасяните стоки чрез
опростяване и ускоряване на процедурите за внос в Китай, по-специално на храни и селскостопански стоки. От голямо
значение би била гъвкава и съобразена с условията на противоепидемичните мерки рамка на координация между
компетентните ведомства, каза министърът.
Вицепремиерът Марияна Николова изтъкна още, че са необходими по-нататъшни усилия за насърчаване на контактите и
прекия обмен между бизнеса, в т.ч. между малките и средни предприятия. И поясни, че българското правителство и бизнес
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биха приветствали всяко сериозно намерение от страна на китайска компания да инвестира у нас по правилата на ЕС с
прилагане на различни форми на сътрудничество.
Вицепремиерът сподели, че след преодоляването на сегашните ограничения от пандемията ще са необходими конкретни
стъпки за засилване на туристопотока от Китай, в т.ч. разглеждането на възможностите за установяване на преки самолетни
връзки. Традиционно важни за нас си остават сферите на културата, образованието, науката, в които разчитаме на
подкрепата на китайската страна, заключи българският министър.
√ Средният осигурителен доход за декември 2020 г. е 1171,17 лв.
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец декември
2020 г. е 1171,17 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1.01.2020 г. до 31.12.2020 г. е 1069,50
лв. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите
на новоотпуснатите пенсии през месец януари 2021 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
√ Обявиха обществена поръчка за насърчаване на заетостта на екскурзоводите и планинските водачи
Министерството на туризма обявява обществена поръчка, с която се цели да се подпомогнат екскурзоводите и
планинските водачи, инициирайки заетост чрез професионалните организации, в които членуват. Предметът на поръката
е „Избор на външни експерти за популяризиране на МСП и ОУТР по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на
капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за
Управление на Туристическите Райони", като тя е предназначена за неправителствените организации, обединяващи
екскурзоводите и планинските водачи.
Възложителят - Министерството на туризма, е изпратил Обявление за публикуване в системата за електронни обществени
поръчки на 08 февруари 2021 г. Заявленията/офертите за участие ще могат да се подават чрез системата за електронни
обществени поръчки ЦАИС ЕОП, като документацията за обществената поръчка ще бъде достъпна чрез платформата по чл.
39а, ал. 1 от ЗОП, и видима на профила на купувача от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник" на
Европейския съюз. Предметът на обществената поръчка предвижда наемане на външни експерти за популяризиране на
МСП и Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР) за период от 9 месеца. Те ще отговарят за
изпълнение на дейности, заложени в техническата спецификация на търга. Това са:
Дейност № 1 - изпълнение на онлайн презентации на забележителности /исторически, културни, природни и др./,
находящи се в географските рамки на дадена ОУТР, и представяне на местни продукти на МСП, местни места за
настаняване, хранене и развлечение, както и интересни факти, свързани с тях. Брой на изпълнените онлайн презентации 5000 бр.
Дейност № 2 - изпълнение на онлайн турове на забележителности /исторически, културни, природни и др./, находящи се
в географските рамки на дадена ОУТР, и представяне на местни продукти на МСП, местни места за настаняване, хранене и
развлечение, както и интересни факти, свързани с тях. Брой на изпълнените онлайн турове - 5000 бр. С реализацията на
проекта се цели насърчаване на вътрешния туризъм и привличане на повече пътувания към районите на страната. Срокът
за изпълнение на предмета на обществената поръчка е до 9 (девет) месеца от датата на влизане в сила на договора за
съответната обособена позиция, но не по-късно от 23.05.2023 г.
Финансирането на поръчката ще се осъществява със средства от ЕС по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Предоставяне на
институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в
областта на туризма" на обща стойност 3 млн. лв. Изпълнява се по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP0022.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване
капацитета на МСП в областта на туризма", финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.
Министерството на туризма допълнително ще информира за началната дата, от която заинтересованите страни могат за
подават своите предложения.
√ 53 проекта ще се финансират по "Красива България"
53 проектни предложения са одобрени за финансиране през тази година по Проект „Красива България" на Министерство
на труда и социалната политика.
Проектите са за подобряване на обществената среда и социалната инфраструктура. От тях 51 са на общини, а 2 са трети
страни (Държавна агенция „Архиви" - Велико Търново и Технически университет Габрово). С реализирането им ще се
обновят и ремонтират детски ясли и градини, училища, административни сгради, здравни, спортни и социални обекти,
културни домове и читалища.
Общата стойност на одобрените проекти е 11,9 млн. лв. От тях 5 млн. лв. са осигурени по Проект „Красива България", а
останалата част е съфинансиране от бенефициентите.
Очаква се при изпълнението на одобрените проектни предложения да бъдат наети най-малко 625 лица, от които наймалко 235 регистрирани в бюрата по труда безработни.
В рамките на Проект „Красива България" ще бъдат проведени и 20 квалификационни курса, които ще спомогнат за
обучението и за последващата успешна реализация на пазара на труда на над 230 незаети лица.
√ Тестват въздуха в София с нова мобилна станция
Тази сутрин започва провеждането на 72 часови проби на мобилна автоматична измервателна станция за качество на
въздуха на Столична община. В представянето ще участва зам.-кметът Десислава Билева.
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Доставката на мобилната станция се осъществява изцяло с бюджета на Столична община. Тестовете ще стартират на
територията на базата на дирекция „Аварийна помощ и превенция" в кв. „Павлово".
√ Франция удължи извънредното положение до 1 юни
Скок на хоспитализираните с КОВИД-19 във Франция.
Заради растящия брой на заразените хора, извънредното положение в страната е удължено до 1 юни. Смъртните случаи
от коронавируса във Франция надхърлят 80 000.
В Германия източници от лагера на канцлера Ангела Меркел съобщиха, че тя ще поиска удължаване на мерките до края
на февруари.
Атина се готви за пълно затваряне. Строгата мярка беше обявена снощи. Тя влиза в сила утре и ще продължи до края на
месеца. Ограниченията ще се прилагат за цялата област Атика. Затварят всички училища и магазини, които не продават
стоки от първа необходимост.
√ НАТО прави "еко" бойни танкове със слънчеви панели
НАТО трябва да проучи как може да захранва танкове и изтребители с алтернативна енергия, включително от слънчеви
панели, за намаляване на емисиите на въглерод, заяви генералният секретар на алианса Йенс Столтенберг, предава
technews.bg.
Освен това намаляването на зависимостта от изкопаеми горива би направило войските на НАТО по-малко уязвими на
атаки, тъй като няма да разчитат на дълги линии за доставка на гориво до фронта, казва Столтенберг, цитиран от The
National News.
Шефът на алианса предложи на военния сектор да насърчи изследванията на превозни средства с ниски емисии, поради
предимствата, които те носят, по време на онлайн семинар, озаглавен "Нови идеи за НАТО 2030".
"НАТО трябва да извърши своята част [от работата], за да проучи как можем да намалим емисиите от военни операции",
заяви Столтенберг на събитието в Чатъм Хаус. "Знаем, че тежките бойни танкове или изтребители и морски кораби
консумират много изкопаеми горива и отделят парникови газове. Затова трябва да проучим как можем да намалим тези
емисии чрез алтернативни горива, слънчеви панели или други начини за изпълнение на нашите мисии".
Въглеродните емисии от 60-тонния американски основен боен танк Abrams се изчисляват като еквивалент на 10
автомобила Mercedes-Benz. Столтенберг казва, че поставянето на слънчеви панели върху танковете би било добре за
околната среда и също така би увеличило устойчивостта на войските при военни операции.
"Знаем, че една от уязвимостите във всяка военна операция е доставката на горива по уязвимите линии за доставка... така
че ако можем да станем по-малко зависими от това, намаляваме емисиите, но в същото време увеличаваме военната
ефективност", размишлява Столтенберг.
По неговите думи, НАТО работи по редица проекти, за да проучи как може да направи военните сили по-зелени и по-малко
зависими от изкопаемите горива.
Опитът на Столтенберг като пратеник на ООН по изменението на климата му е помогнал да формулира предложенията си.
"Глобалното затопляне оказва натиск върху хората и ресурсите и прави света по-опасно място", каза той.
"Изменението на климата засяга нашата сигурност и затруднява военните ни сили да ни пазят. Следователно всички ние
носим отговорност да направим повече в борбата с изменението на климата, поради което се стремим да изиграем своята
роля за достигане на нулеви емисии", заключава шефът на НАТО.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
В Кюстендил задължителни маски и на открито. На живо: какви други мерки предприеха властите;
Заболеваемостта и отговорът на болниците: проф. Борис Богов;
Директно от Благоевград: 1200 учители с желание да се ваксинират и 300 пристигнали ваксини - кой ще се
имунизира?;
На живо: Разрушения в център за деца с увреждания заради съседски неуредици - как ще се реши проблемът?;
Какво работим в пандемията и колко ни плащат?;
След топлото време - температурите отново падат. Каква е прогнозата за следващите дни?;
БТВ – „Тази сутрин“
Ексклузивно - новият национален селекционер Ясен Петров с първо телевизионно интервю в студиото на „Тази
сутрин“;
Ще тестват ли учениците и децата в градините за коронавирус - какви са нагласите на родителите в анкетата на
образователното министерство?;
Кой носи отговорност за скъсаното въже, заради което загина алпинистът Атанас Скатов при изкачването на К2?;
"Чети етикета" - Намаляха ли жертвите на пътя в годината на COVID пандемията;
Защо петчленно семейство на шампиони по вдигане на тежести спи на пода в залата за тренировки?;
Нова ТВ - „Здравей, България"
За преговорите с Македония и за дипломатическото напрежение между София и Белград, след като сръбски
професор обвини българите в извършване на зверства - разговор с вицепремиера и външен министър Екатерина
Захариева;
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Какви са предложенията на „Демократична България" за организацията на изборите в чужбина? В студиото съпредседателят на коалицията Христо Иванов;

√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Държавата награждава Васил Найденов, Маргарита Хранова, Богдана с пенсия за 3 години;
в. Труд - Търсят 80 000 преболедували за изборните комисии;
в. Монитор - Вузовете с COVID стипендии за летния семестър;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Мамите бойкотират антигенни тестове на децата;
в. 24 часа - Кое е морално (не)допустимо в реакциите около инцидента със сина на президента?;
в. Труд - Остават матурите след 4. и 10. клас;
в. Монитор - София с най-голям ръст на население, Кърджали привлича обратно хора;
в. Монитор - Къщите за гости стават ресторанти;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Нидал Алгафари, писател: Доган ще е сред големите играчи в новия парламент, Слави изпусна мига;
в. Труд - Кардиологът доц. Д-р Яна Симова пред "Труд": Предизвикателство пред медицината ще бъде "дългата COVID
опашка";
в. Монитор - Проф. Тодор Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: Засега у нас
няма бразилски и южноафрикански щам;
Водещи анализи
в. Труд - Има ли дефицит на политическа воля за Македония;
в. Монитор - Финансовите стимули ще наложат медиацията.
√ Предстоящи събития в страната на 10 февруари
София
От 09.00 ч. ще се проведе заседание на Народното събрание.
От 10.00 ч. чрез видеоконферентна връзка ще се проведе редовно правителствено заседание.
От 9.00 ч. в заседателната зала на Висшия съдебен съвет Прокурорската колегия ще проведе заседание.
От 11.00 ч. на територията на базата на дирекция „Аварийна помощ и превенция" ще започне извършването на
72-часови проби на мобилна автоматична измервателна станция за качество на въздуха на Столична община.
От 11.00 ч. в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ
представители на центровете за спешна медицинска помощ - Силистра, Разград, Русе и Смолян ще получат нови
компютърни конфигурации за 20-те филиала към съответните структури.
От 11.30 ч. в зала 248 на Народното събрание Комисията по образованието и науката ще проведе заседание.
От 14.00 ч. в зала 134 на Народното събрание Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските
фондове ще проведе заседание.
От 14.30 ч. в зала 356 на Народното събрание Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
ще проведе заседание.
От 14.30 ч. в зала 130 на Народното събрание Комисията по здравеопазването ще проведе заседание.
14.30 ч. в зала 3 на Народното събрание Комисията по външна политика ще проведе заседание.
От 14.30 ч. в зала 1 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по труда, социалната и
демографската политика.
От 14.30 ч. в зала 142 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по правни въпроси.
От 14.30 ч. Австрийското търговско представителство ще представи онлайн резултатите от официално проучване
сред австрийските компании за развитието на инвестиционния климат в България.
***
Батак
Oт 10.00 ч. в залата на Общинската администрация на втория етаж в сградата на Общината ще се проведе публично
обсъждане на проекта за местния бюджет за 2021 г.
***
Свищов
От 17.30 ч. в Първо българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови" в Свищов се организира публично
обсъждане на проекта за бюджет на Община Свищов за 2021 година.
***
Ямбол
От 16.00 ч. в зрителната зала на Община Ямбол ще се състои публично обсъждане на проекта за бюджет на
общината.
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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