Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ Премиерът Борисов обсъди пандемията в телефонен разговор с Бенямин Нетаняху
Министър-председателят Бойко Борисов проведе телефонен разговор с премиера на Държавата Израел Бенямин
Нетаняху. Двамата лидери се договориха да развиват по-тясно сътрудничество и координация в отговор на
пандемията. Целта е двете държави да си взаимодействат по-активно като обменят опит и добри практики в
борбата срещу COVID-19.
„Държавата Израел постига изключително високи резултати в борбата срещу коронавируса“, отбеляза премиерът Борисов
и добави, че България е държавата с най-щадящите мерки в Европейския съюз и същевременно успява да овладее
заболеваемостта.
Премиерът Бойко Борисов и израелският му колега Бенямин Нетаняху се договориха също така да работят по въпроса за
улесняването на пътуванията между гражданите на двете държави. Възможност в тази посока например може да се търси
във връзка с ваксинацията срещу COVID-19. Българският министър-председател изрази увереност, че в близко бъдеще
България и Израел ще успеят да ограничат разпространението на пандемията на териториите си, като отношенията между
двете държави отново ще се завърнат на предишното си активно ниво.
В рамките на разговора двамата лидери отбелязаха възходящото развитие на отношенията между двете държави в дух на
приятелство и взаимно доверие. Благодарение на съвместните усилия на премиерите Борисов и Нетаняху, политическите
отношения между България и Държавата Израел са интензивни и през последните години бележат значителен подем.
Премиерът Бойко Борисов изрази увереност, че активният двустранен диалог е от взаимен интерес и за двете държави,
които имат ползотворно сътрудничество в редица сфери, включително на международно ниво.
√ Сачева: Поне до октомври има осигурени средства за подпомагане на бизнеса
Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева заяви, че има осигурени средства за подпомагане на бизнеса,
който е пострадал заради пандемията от COVID-19, поне до октомври тази година. Прогнозите са тогава да започне и
плавно възстановяване.
Вчера Сачева беше на работно посещение в област Разград, където се срещна с представители на местните структури на
Агенцията по заетостта и разгледа две от подпомогнатите по мярката 60/40 предприятия от региона.
"Когато говорим за мярката 60 на 40, която е най-масово разпространената и най-дългата стара мярка, тя достигна
до почти 300 хил. работни места успя да запази, като 825 млн. сме разплатили. Мярката, която се отнася конкретно
до туризма и до транспорта, успя да запази, т.нар. мярка 80 на 20, успя да запази 30 хил. работни места, почти 100
млн. сме дали за нея. Сега последната мярка за затворени бизнеси по нея имаше забавяне за изплащанията. Обемът
от работа беше изключително голям. Получихме заявления от над 8500 работодатели за 46 хил. работници и
служители. В този случай трябваше да изплащаме на всеки един работник и служител персонално обезщетението.
Това напрегна Бюрата по труда, ние имаме само 2 хил. служители в тях. Но вече всичко е наред, мерките започнаха да
се изплащат вече ритмично и от първи февруари на практика нямаме вече забавяния на изплащането. Достигнала е
тази мярка, последната, до 42 хил. души. 18 млн. са разплатени. Имаме средства още до края на месец март
включително.", обясни Сачева.
√ Парите по мярката "Запази ме" няма да бъдат запорирани
Парите от мярката "Запази ме" няма да бъдат запорирани. Промяната става след като много хора от неработещи бизнеси
се оплакаха, че не получават обезщетенията си. Бюджетната комисия в парламента прие промените на второ четене.
Много хора, които получават обезщетение по мярката "Запази ме", са изпратили жалби и сигнали до омбудсмана, че
заради изпълнителни дела за техни стари дългове парите им се запорират от банките и веднага се превеждат към частни
съдебни изпълнители.
"По този начин хората, които получават тези пари, за да живеят и да се издържат с тях, се оказват без никакъв
доход в една трудна ситуация", заяви омбудсманът Диана Ковачева.
Тя е предложила на парламентарната бюджетна комисия да не подлежат на секвестиране тези обезщетения, които станаха
известни като "помощите от 24 лева на ден".
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"А от 1 януари ще получават по 80% от тяхното действително възнаграждение. Това, което ние решихме, е тези
пари да не подлежат на обезпечителни мерки и на принудително изпълнение", каза Менда Стоянова, председател на
парламентарната комисия по бюджет и финанси.
Промяната в Закона е получила подкрепа както от Асоциацията на банките, така и Камарата на частните съдебни
изпълнители.
"И между другото, едно от важните послания, когато бъдат секвестирани пари, хората, ако смятат, че има грешка
или проблем, веднага да се обръщат към Съдебния изпълнител, защо има възможност за реакция, ако това е
достатъчно бързо", допълни Диана Ковачева.
Бюджетната комисия прие на второ четене и друга промяна. По време на извънредната епидемична обстановка хората ще
могат да ползват вместо 30 - 90 дни неплатен отпуск, без да губят от стажа си.
"През тези три месеца се отчита и трудов и осигурителен стаж на лицето, така че няма да има прекъсване", каза
Менда Стоянова.
През това време обаче ще трябва за своя сметка ежемесечно да плащат минималните здравни вноски, за да не загубят
здравно-осигулителните си права.
√ Посланикът ни в Скопие се срещна с министъра на финансите Фатмир Бесими
Посланикът на Република България в Скопие Ангел Ангелов се срещна с министъра на финансите на Република Северна
Македония Фатмир Бесими. Двамата обсъдиха възможностите за активизиране на двустранното сътрудничество,
свързано с проекти от общ интерес за двете държави, като Коридор 8.
Министър Бесими запозна българския посланик с мерките, предприети от правителството на Република Северна
Македония за интензифициране на националната икономика и компенсирането на бюджетния дефицит, реализиран през
2020 г.
Министърът и посланик Ангелов обмениха идеи за засилване на сътрудничеството между министерствата на финансите
на Република Северна Македония и Република България, включително чрез провеждане на лични срещи на техните
ръководители.
БНР
√ Депутатите гласуват на второ четене промените в Закона за извънредното положение
Депутатите ще гласуват окончателно поправките в Закона за извънредното положение, с които се променят и редица други
нормативни актове като Закона за хазарта и този за семейните помощи. Освен монопол върху лотарийната игра кено,
окончателно трябва да бъде разрешена и възможността общините да получат отсрочка за връщане на стари задължения.
Общините да не бъдат санкционирани, ако имат неизплатени безлихвени кредити към бюджета. Ако не са ги изплатили
до края на миналата година, ще могат да го направят до два месеца след края на извънредната епидемична обстановка.
Промените в Закона за хазарта доведоха до сериозни скандали, които опозицията нарече "компот" и остро критикува
управляващите, че правят тези поправки през преходни и заключителни разпоредби на извънредния закон. Целта е
монопол върху държавната игра кено, а поправката според ГЕРБ е била поискана от приходната агенция.
И още - доходът на доброволните приемни семейства да е равен на този на близките и роднините на дете с над 90%
увреждане.
Между първо и второ четене бяха внесени предложения, които вчера Бюджетната комисия одобри. Според тях
неплатеният отпуск за 90 календарни дни, взет след заради пандемията, ще бъде признаван за трудов стаж, което ще важи
само за тази година. По време на неплатения отпуск обаче всеки ще трябва за своя сметка да плаща минималните здравни
вноски, за да не загуби здравноосигурителните си права.
ГЕРБ приеха и предложението на омбудсмана Диана Ковачева парите по мярката "Запази ме" да не бъдат запорирани.
√ Бойко Борисов: България ще получи през идните години близо 60 млрд. лв. европейски средства
През следващите години България ще получи близо 60 млрд. лева европейски средства, като голяма част от тях ще бъдат
под формата на безвъзмездни средства. Това ще ни позволи практически да удвоим публичните си инвестиции, написа
премиерът Бойко Борисов във Фейсбук.
Той посочи, че средствата ще бъдат инвестирани в екологични политики, транспорт, енергийна ефективност, бизнес
подкрепа и други.
"Отделяме сериозни средства за изграждането на магистрали "Хемус", "Струма" и "Европа", за пътя Видин-Ботевград, за
интерконектора с Гърция, за увеличаване на доходите и пенсиите, за подпомагане на бизнеса и за запазване на заетостта.
И въпреки всичко това - и до днес сме страната с най-нисък дефицит и външен дълг", написа още той.
"Оставяме държавата в много по-стабилно състояние от преди години. Следващото правителство ще разполага с
достатъчно средства за своите политики. Нека хората да решат", заключи Борисов.
√ Мартин Димитров: Очаквам ЕК да върне със забележки плана за възстановяване
Според икономиста България ще похарчи парите от ЕС, но страните визионери ще ги инвестират
Интервю на Диана Янкулова с Мартин Димитров в предаването „Нещо повече“
„Цялостната концепция на правителството е как да похарчат парите от Европа - бързо разходване, но така икономиката
няма да се възстанови. Тези средства са за дълга идея. Затова Европейският съюз отпуска такива невиждани суми. Тези,
които са визионери, ще ги инвестират, няма да ги похарчат, а други като България са напът да ги похарчат, което е
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нискоефективно решение, което не води след себе си растеж, нови работни места или по-високи заплати“. Това коментира
пред БНР икономистът Мартин Димитров по повод 29 млрд. евро, които Евросъюзът дава на България по Плана за
възстановяване и развитие.
Той подчерта, че е трябвало в определянето на приоритетите да участва частният сектор и идеите да бъдат класирани по
критерии - ефект върху заетостта, ефект върху региона.
„Очаквам планът на българското правителство да получи забележки от Европейската комисия, защото няма описани
реформите, които трябва да бъдат направени. Елементите са в насипно състояние, няма обща цел. Надявам се следващото
правителство да подходи по друг начин към тази ситуация... Предлагам по корекциите да бъде събран и използван
националният потенциал... С тези пари можем да модернизираме България, но този шанс ни се изплъзва“.
В предаването „Нещо повече“ Димитров препоръча, за да се ограничат лошите практики, да има отделен сайт, на който
всеки месец да се отчитат разходите по плана.
Интервюто с Мартин Димитров можете да чуете в звуковия файл.
√ Краен срок за кметовете на общини за образуване на избирателните секции
Днес е крайният срок за кметовете на общини да образуват избирателните секции на територията на общината и да
утвърдят тяхната номерация, обхват и адрес. Заповедта се обявява на публично място и може да бъде обжалвана в срок
от 3 дни пред съответния областен управител.
До края на днешния ден Сметната палата трябва да утвърди образци на декларации за финансирането на предизборната
кампания, като ги публикува на интернет страницата си.
Също днес ЦИК трябва да назначи съставите на Районните избирателни комисии във всичките 31 избирателни райони за
провеждането на парламентарните избори на четвърти април.
√ Тържествена церемония по връчването на Голямата награда „Сирак Скитник 2020“ и годишните награди на БНР
Тази вечер по Българското национално радио ще бъде излъчена тържествената церемония по връчването на Голямата
награда „Сирак Скитник 2020“ и годишните награди на Българското национално радио.
След новините в 19 часа събитието ще се излъчва в ефира на програмите „Хоризонт“, Радио Благоевград, Радио Пловдив
и Радио Шумен, на сайта bnr.bg и във Фейсбук страницата на БНР.
Годишната награда на БНР „Сирак Скитник“ е учредена през 2001 година и се присъжда за принос в развитието на
Българското национално радио като обществена медия. Наградите са обособени в три категории: Голямата награда „Сирак
Скитник”, Награда за радиожурналистика и Награда за радиопредаване /радиопроект / мултимедиен проект / музикален
проект на БНР. Номинациите за 2020 г. са 22.
√ Жълт код за силен вятър в цялата страна
За цялата страна е обявен жълт код за силен вятър. В Североизточна България има условия за поледици и снегонавявания.
Максималните температури ще са предимно между минус 2° и 3°.
Над планините от запад облачността ще намалява. Над източната половина на страната преди обяд ще има повече облаци,
но след обяд облачността и там ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа силен и бурен северозападен
вятър.
Възможно е временно затваряне на пътни участъци за почистване.
Всички машини на пътноподдържащите фирми са мобилизирани за почистване на републиканските пътища. След
полунощ беше освободен участък на магистрала „Тракия“ край Вакарел, където десетки автомобили бяха блокирани
заради обърнал се ТИР.
Движението в участъка Пазарджик - София за тежкотоварни автомобили също беше ограничено през нощта заради обилен
снеговалеж.
√ Чешкият парламент отхвърли искането на правителството за удължаване на мерките
Долната камара на чешкия парламент отхвърли искането на правителството за удължаване на въведеното на 5 октомври
м.г. извънредно положение след 14 февруари.
Правителството, начело с Андрей Бабиш, каза, че решението означава край на националните ограничения за придвижване,
включително и на вечерния час, забраната за събирания на публично място и отваряне на обектите за търговия на дребно.
Някои други мерки може да бъдат удължени по силата на други закони.
Кабинетът на Бабиш искаше извънредното положение да продължи до 16 март.
Министърът на здравеопазването Ян Блатни определи създалата се ситуация като катастрофална.Той изрази опасения, че
отварянето от понеделник на всички магазини, басейни, музеи, театри и други обществени обекти ще доведе до рязко
увеличаване на социалните контакти и взрив на разпространението на заразата от коронавирус. Кметът на Прага и
ръководителите на 5 от 13-те области в Чехия заявиха, че са готови да въведат локален режим на извънредно положение
в своите региони.
√ Унгария планира въвеждането на ваксинационен паспорт
Унгарското правителство планира да въведе специален паспорт за гражданите, които са се ваксинирали срещу Covid-19,
или за онези, които могат да докажат, че са се възстановили от болестта, съобщи началникът на канцеларията на Виктор
Орбан. Според Гергей Гуяш, предстои да бъдат определени предимствата, които подобен паспорт ще дава.
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Досега близо 300 хиляди души в Унгария са получили първата доза от ваксините срещу коронавируса на
"Пфайзер/Бионтех" и "Модерна", а 117 хиляди - и втората.
Страната обаче планира да одобри за спешно използване и руския препарат "Спутник V" , както и този на китайската
компания "Синофарм". С това Унгария става първата държава членка в ЕС, предприела подобна стъпка.
√ Полша: "Северен поток 2" е антиевропейски проект
"Северен поток 2" е антиевропейски проект, който би служил на агресивната политика на Русия към Европейския съюз.
Това заяви вчера премиерът на Полша и обвини Германия, че действа против интересите на общността.
"Време е да го спрете", написа Матеуш Моравиецки в "Туитър". Изказването му там е по повод на интервю на германския
президент Франк-Валтер Щайнмайер във вестник "Райнише пост".
В него Щайнмайер обвърза изграждането на газопровода със смъртта на 20 милиона души в Съветския съюз при
нахлуването на нацистка Германия по време на Втората световна война.
"Ужасното кръвопролитие не оправдава грешки в политиката ни към Русия днес, но не бива да пренебрегваме по-широката
картина", заяви Щайнмайер.
"Северен поток 2" не може да е компенсация за неплатените следвоенни дългове на Германия, реагира Моравиецки.
Предния ден и Украйна критикува остро германския президент, защото тя ще загуби от транзитни такси за руския газ, а
значителна част от милионите съветски жертви, за които Щайнмайер говори, са били украинци.
√ В Гърция се очакват масови фалити заради строгите противоепидемични мерки
Масови фалити се очакват в Гърция от въвеждането на строги ограничителни мерки срещу пандемията, предупреждават
от опозицията. Собствениците на фериботи съобщават за риск островите да останат без фериботни връзки.
Гръцката опозиция оцени политиката на правителството срещу пандемията като "пълен неуспех".
От вчера област Атика, където се намира столицата Атина и живеят четири милиона гърци, отново влезе в пълен локдаун.
Социалистите заявиха, че не е възможно да издържи икономиката на страната по системата "от карантина към нова
карантина".
От търговската камара в Атина съобщават, че всяка втора търговска фирма е на прага на фалит. В обръщение към
правителството настояват не за помощи, а за промяна в политиката, данъчното облагане и достъп до безлихвени заеми за
фирмите.
В същото критично положение се намират търговците и собствениците на малки търговски обекти в цялата страна. Те
коментират пред медиите, че не рискуват до поръчват стоки, защото не знаят това "често отваряне и после затваряне на
магазини до кога ще продължи".
За огромни загуби в морския транспорт съобщават от Съюза на собствениците на фериботи. Има реална опасност островите
да останат без връзка, поради фалити на трансферни фирми и то предимно компании, които са в целогодишен ритъм на
работа. Очакват помощ от държавата и от банките, за да не фалират преди лятото.
Bloomberg TV Bulgaria
√ ЕК повиши леко очакванията си за българската икономика
По-голям растеж както в България, така и в ЕС се очаква през 2022 г.
Европейската икономика ще се възстанови по-бавно през тази година, като перспективите се основават до голяма степен
на кампаниите за ваксинации, които засега изостават. Това показва зимната икономическа прогноза от 2021 г. на
Европейската комисия.
По отношение на България прогнозата е за увеличение на реалния БВП с 2,7% през 2021 г. и с 4,9% през 2022 г. През есента
на 2020 г. очакванията за тази година бяха за ръст на икономиката от 2,6%, а за 2022 г. - от 3,7%.
Европейската комисия намали прогнозата си за растеж в еврозоната през тази година на 3,8% от 4,2% и заяви, че нейните
прогнози зависят от това облекчаването на мерките за ограничаване на вируса да започне към края на второто тримесечие.
Те трябва да бъдат постепенно премахнати до края на годината.
В прогнозата се предвижда икономиката на ЕС да нарасне с 3,7 % през 2021 г. и с 3,9 % през 2022 г.
Ако тези предположения се окажат верни, икономиката трябва да достигне нивото си отпреди кризата в средата на 2022
г.- по-рано от очакваното. И все пак възстановяването ще бъде неравномерно, като Испания и Италия няма да достигнат
предпандемичните нива до края на следващата година, смятат от Комисията.
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Европейската комисия очаква икономиката на еврозоната да нарастване с 3,8% през тази година.
Графика: Bloomberg
Еврозоната започна годината колебливо, тъй като правителствата разшириха мерките за борба с разпространението на
нови варианти на коронавируса. Напредъкът е възпрепятстван от бавното разпространение на ваксините в сравнение с
Великобритания и САЩ и от Комисията заявиха, че очакват икономиката на ЕС и в частност тази на еврозоната да се свият
през това тримесечие.
Германия, най-голямата икономика в блока, заяви в сряда, че удължава повечето си ограничения до 7 март, като
същевременно позволява на училищата и детските заведения да отворят отново. ЕС предвижда повече доставки на
ваксини през второто тримесечие и все още планира 70% от населението му да бъде имунизирано до лятото.
„С нарастването на броя на ваксинираните през следващите месеци ще могат да бъдат облекчени противоепидемичните
мерки, което ще позволи по-бързи темпове на възстановяване през пролетта и лятото", заяви Паоло Джентилони,
еврокомисар по въпросите на икономиката.
Възстановяването ще бъде подкрепено от по-силна глобална перспектива и може да бъде допълнително подсилено от
„изблик на следкризисен оптимизъм, който може да предизвика по-силно търсене и повече инвестиционни проекти“,
заявиха от Комисията. Това ще се дължи на исторически високите спестявания на домакинствата, ниските разходи за
финансиране и подкрепящите политики.
Продължителната криза, от друга страна, може да остави „по-сериозни белези върху икономическата и социалната
структура на ЕС, по-специално ако тя продължи да води до многобройни фалити и загуба на работни места. Това би
засегнало финансовия сектор, би увеличило дълготрайната безработица и би влошило неравенствата“.
Инфлация
Очаква се инфлацията да остане слаба и тази, и следващата година, като за България се прогнозира тя да бъде на ниво от
1,7% през 2021 г. и 1,8% през 2022 г.
Прогнозите са инфлацията в еврозоната да се ускори от 0,3 % през 2020 г. до 1,4 % през 2021 г., преди слабо да се забави
до 1,3 % през 2022 г.
Прогнозната инфлация за еврозоната и ЕС за 2021 г. леко се повиши в сравнение с прогнозата от есента, но като цяло се
очаква да остане ниска. Очаква се забавеното възстановяване да продължи да намалява натиска на съвкупното търсене
върху цените.
През 2021 г. поскъпването временно ще бъде засилено от някои положителни базови ефекти, свързани с инфлацията в
областта на енергетиката, с данъчните корекции — особено в Германия — както и с ефекта на отложеното търсене в
съчетание с някои оставащи ограничения в предлагането. През 2022 г., с коригирането на предлагането и отслабването на
базовите ефекти, се очаква инфлацията отново да се забави.
Европейската централна банка подкрепя икономиката чрез закупуване на активи и евтини заеми за банки и се ангажира
да поддържа ниски разходите по заеми по време на кризата, като същевременно призовава правителствата да гарантират,
че няма да оттеглят фискалната помощ твърде скоро.
√ Иван Портних: До Варна се изгражда най-голямата индустриална зона в Северна България
Иван Портних, кмет на община Варна, Бизнес старт, 11.02.2021
До Варна ще бъде изградена най-голямата индустриална зона в Северна България. Това съобщи в предаването „Бизнес
старт“ Иван Портних, кмет на община Варна.
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До края на март се очаква приемането на окончателния вариант на общия устройствен план на община Аксаково, с което
ще се даде зелена светлина за развитие на новата зона, която е на площ от над 9000 дка.
"През последните годнини големи IT аутсорсинг компании разшириха дейността си и отвориха офиси в морската
столица като KBC Group и Coca-Cola. PaySafe Group и Pontica Solutions също избраха морската столица за свой първи
офис извън София".
"Човешкият капитал, а именно младите и образовани хора, които получават своето висше образование в нашите
шест университета, са всъщност истинският капитал, потенциал и гарант за икономическото развитие на Варна", изтъкна
Иван Портних.
"На база макроикономическите данни веднага след София се нарежда Варна по БВП на глава от населението, размер
на преки чуждестранни инвестиции на глава от населението и по средна работна заплата - това е една трайна
тенденция и дори в условията на пандемия градът ни предоставя една добра бизнес среда, която позволява устойчив
растеж и установяване на бизнес с висока добавена стойност".
Портних коментира и че буквално на метри от пристанище "Варна-Запад", което е най-голямото пристанище в България с
най-голям товарооборот, в момента върви задълбочаване на Варненското езеро, което ще позволи до пристанището да
достигат и по-големи кораби.
"Това ще осигури на най-голямата в Северна България индустриална зона прекрасни логистични връзки", каза още
Портних.
Кметът на община Варна сподели, че в момента се разработват предпроектни проучвания за лека градска желеница, която
ще води до новата индустриална зона; разширяване на бул. "Цар Освободител" в посока летището и изхода на
магистралата към индустриалната зона; изкачване на магистралата от бул. "Сливница"; и приключване на предварителни
процедури по изграждането на детелината до Игнатиево с Агенция "Инфраструктура".
"Инвестициите, които се извършиха в последните години във Варна са редица сфери и не само в градска среда, където
безусловно беше направено изключително много, но и по отношение на основна инфраструктура и на междублоково
пространство. Вярвам, че не само ще можем да запазим този темп на развитие, както беше през 2020 г., но и ще
можем да го ускорим през 2021 г.".
Целия разговор може да видите във видеото.
√ Учени от БАН разработват квантов двигател за кораби - морски и космически
Николай Марков, учен, Център по хидро и аеро-динамика към ИМСТЦХА „Акад. Ал. Балевски” - БАН, Бизнес старт,
11.02.2021
От две години в Центъра по хидро и аеро-динамика към ИМСТЦХА „Акад. Ал. Балевски”- БАН разработваме
приницпно нова технология, която никъде другаде не се разработва, а именно квантов двигател. Нормалните двигатели с
вътрешно горене използват 4-6-8 бутала, докато ние се опитваме да превърнем всяка молекула в бутало. Това
сподели Николай Марков, учен, Център по хидро и аеро-динамика към ИМСТЦХА „Акад. Ал. Балевски” - БАН, в ефира на
предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.
"Естествено това са специфични молекули, които извършват квантови тунелни преходи, като за разработката на
този двигател се използва амонячен газ заради уникалното свойство на амонячната молекула да се държи като
бутало".
"Амонячната молекула представлява пирамида с три водородни атоми в основната и един азотен атом на върха", поясни
Николай Марков, добавяйки, че азотният атом преминава между водородните атоми 24 млрд. пъти в секунда, т.е. това
малко бутало се движи със скорости, които са близки до тази на светлината.
"Това е известен феномен още от 40-те години на миналия век и е използван за други цели вместо за задвижване.
Например предшественикът на лазарите - мазерите през 1953 г. са функционирали точно на принципа на амонячната
молекула, както и първите атомни часовници през 1949 г."
"С други думи това микроявление на квантов тунелен преход може да се използва на макро ниво, но никога досега не е
било използвано за задвижване", изтъкна ученът.
"Последните постижения в науката по отношение на ориентацията на молекулите ни позволяват да го използваме
за тази цел. Тези милиарди малки буталца се движат хаотично и трябва да бъдат организирани по някакъв начин,
като научните постижения през последните 10-15 години ни позволяват да го направим с помощта на електрически
полета и лазери".
Приложението на двигателя няма да бъде свързано единствено морски транспорт, тъй като свойството на амонячната
молекула да осцилира съществува както при стайна температура, така и в дълбокия Космос - "молекулата не зависи в каква
среда е поставена и на какви температури е подложена, т.е. тя може да оперира и запазва качествата си в различни среди".
От разговора стана ясно, че към този момент проектът се намира в трета фаза, което не позволява да се предлага на
бизнеси.
"Квантовият двигател в момента се намира в научно-изследователска фаза, но има интерес от научни институции.
Миналата година основахме консорциум с Лондонски университет и се присъединиха лазерни лаборатории от
Швецария и Унгария. Също така кандидаствахме за финансиране по европейската програма "Хоризонт 2020".
Повече подробности за квантовия двигател може да разберете от видеото.
√ ЕЦБ може да въведе климатични клаузи в програмата за корпоративни облигации
Централната банка купува корпоративни облигации от 2016 г., но досега избягва активната дискриминация на
определени активи въз основа на екологични критерии
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Членовете на Европейската централна банка излагат най-смелите си виждания за това как да въведат критерии за климата
за своята програма за закупуване на корпоративни облигации, отваряйки нов фронт в дебата за това как да направят
паричната политика по-зелена.
Изказвайки се на конференция в Париж по въпросите на финансите, свързани с климата, гуверньорът на Френската
централна банка Франсоа Вилерой дьо Гало заяви, че „баланса на ЕЦБ трябва да се декарбонизира по прагматичен,
постепенен и целенасочен начин за всички корпоративни активи, независимо дали те са част от баланса на централната
банка или са взети като обезпечение".
Неговият колега от Нидерландия Клаас Нот се съгласи на отделно събитие, че централните банки „биха могли да проучат
как в границите на своите мандати те могат да преработят инструментите си на парична политика“, за да предотвратят
облагодетелстването на въглеродните активи. Коментарите на двамата централни банкери са направени на фона на
нарастващите призиви към централните банки да поемат по-активна роля в подкрепа на прехода към по-екологична
икономика.
ЕЦБ купува корпоративни облигации от 2016 г., но досега избягва активната дискриминация на определени активи въз
основа на екологични критерии в своите програми за количествени улеснения. Някои служители са загрижени, че рискуват
да бъдат отклонени от мандата за ценова стабилност и да подкопаят независимостта си, като избират кои индустрии да
подкрепят.
И все пак управителят на ЕЦБ Кристин Лагард ясно заяви, че няма да остане встрани от борбата срещу изменението на
климата, като каза пред депутатите от Европейския парламент тази седмица, че нейната институция е „митивирана“ и ще
„направи повече“.
Вилерой коментира, че ЕЦБ може да промени своите покупки на корпоративни облигации, за да ограничи емитентите с
лоши климатични показатели и да облагодетелства онези, които са се съобразили с ангажиментите за намаляване на
глобалното затопляне. За обезпеченията, предоставени срещу заеми от централната банка, оценката на активите трябва
да се коригира в съответствие с риска от прехода.
Гуверньорът на Френската централна банка твърди, че климатът е свързан със стабилността на цените, защото може да
повлияе на инфлацията. Според него също така климатичните шокове могат да бъдат стагфлационни чрез повишаване на
цените и потискане на активността; по-високите разходи за преминаване към по-чиста енергия; въздействието върху
разходите за храна; и връзка между по-високите температури и производителността.
„Вниманието на Евросистемата към изменението на климата не е нито злоупотреба с нейната мисия, нито просто мода.
Това е императив, който е наложително да следваме от настоящия си мандат и да осигурим безпроблемното прилагане
на паричната политика “, каза Вилерой.
Управителят на Централната банка на Франция заяви, че неговите предложения не обхващат държавни активи, тъй като е
твърде трудно да се прави разлика между политиките на различни правителства. Фокусирането върху корпоративните
облигации е по-подходящо, каза той, тъй като вече има климатични показатели за повечето бизнеси.
„Бихме могли да приемем съществуващите политики на ЕС, като Директивата за нефинансовото отчитане и таксономията
на ЕС за устойчиви дейности, като отправна точка в това отношение“, каза от своя страна Нот.
Настоящият принос на ЕЦБ за справяне с глобалното затопляне включва разглеждането на възможните рискове в нейните
собствени модели и прогнози, както и насърчаване на по-прозрачно нефинансово отчитане от участниците на пазара.
Институцията обяви и създаването на нов център за изменение на климата, който да координира работата й по отношение
на борбата с глобалното затопляне.
Вилерой призна, че предложената от него програма за действие в областта на климата е „амбициозна“, но каза, че все още
може да се вземе решение до края на годината, което да се приложи след три до пет години.
√ ЕС започва работа по санкциите срещу Русия заради затварянето на Навални
Всяко решение за прилагане на нови санкции ще изисква единодушие от държавите членки
Европейският съюз работи по предложение за налагане на санкции на Русия заради лишаването от свобода на
опозиционния лидер Алексей Навални, който претърпя почти фаталнo отравяне през август, за което той и западните
правителства обвиниха руските разузнавателни служби, пише Bloomberg.
Посланиците на ЕС обсъдиха наказателните мерки на среща в сряда, според двама дипломати, запознати с дискусията.
Никоя държава членка не е възразила срещу предложението за санкции.
Говорителят на Европейската комисия Петер Стано отказа да коментира проведените дискусии, но добави, че „продължава
работата“ по възможни действия. Представителят на ЕС за външната политика Жозел Борел заяви във вторник, че
следващите стъпки на ЕС могат да включват санкции и че той ще „представи конкретни предложения“.
Дискусията за санкциите идва, след като Борел се сблъска със силна критика заради пътуването си до Москва миналата
седмица, когато руският външен министър Сергей Лавров използва съвместна пресконференция, за да разкритикува ЕС,
като го определи като „ненадежден партньор“. По време на срещата Русия изгони дипломати от Полша, Германия и
Швеция заради „участието им“ в протести в подкрепа на Навални.
След завръщането си от Москва Борел каза, че „Европа и Русия се отдалечават една от друга“.
На срещата в сряда поне 10 посланици изразиха разочарованието си от това как е протекла визитата на Борел, като
повечето правителства изтъкнаха необходимостта от нови конкретни действия, включително санкции.
Външните министри на ЕС могат да вземат първите решения за ограничителни мерки, когато се срещнат на 22 февруари, а
27-те лидери на ЕС ще обсъждат отношенията с Русия следващия месец. Всяко решение за прилагане на нови санкции ще
изисква единодушие.
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Съюзник на Навални призова ЕС да прояви „политическа воля“, докато преценява наказателните мерки. „Не е необходимо
ЕС да събира правни доказателства, които могат да бъдат защитени в съда - санкциите са политическо решение“, заяви
Владимир Ашурков, който участва във видеоразговор в понеделник с представители на 27-те държави от ЕС,
Великобритания и САЩ. „Ако не сега, тогава кога?“, попита той.
Рублата поевтинява в началото на тази година заради опасенията от нови санкции, но през последните две седмици
валутата започва да се възстановява.
44-годишният Навални бе арестуван на 17 януари при завръщането си след лечение в Германия поради предполагаемото
отравяне през август, за което той обвинява Кремъл. След като бе арестуван Навални отвърна на удара, като разпространи
данни от разследване за огромен недвижим имот, използван според него от президента Владимир Путин, чието
изграждане на брега на Черно море струвало над един милиард евро. Oбширният материал e съпроводен с над двучасово
видео, което е гледано над 100 милиона пъти в YouTube. Кремъл отрича твърденията.
На 2 февруари московски съд замени условната присъда на Алексей Навални с ефективна. Опозиционният лидер трябва
да прекара 2 години и 8 месеца зад решетките. Затворът му предизвика най-големите протести в страната срещу Путин от
години, по време на които бяха задържани 11 000 души.
На срещата на посланиците на ЕС няколко правителства, включително Германия и Франция, изразиха разочарованието си
от поведението и действията на Русия, но страната многократно отхвърля призивите на ЕС и САЩ да освободи руския
опозиционер.
√ Сърбия запази лихвите без промяна, докато е сред първите по ваксинация в Европа
Сърбия постигна едно от най-малките икономически свивания в Европа през миналата година
Една от най-бързите програми за ваксинация на коронавируса помага на Сърбия да се справя с пандемията без понататъшно намаляване на лихвените проценти, съобщава Bloomberg.
Централната банка - първата в Европа, която намали разходите по заемите, когато Covid-19 удари миналата година - запази
референтния си лихвен процент на рекордно ниските 1% в четвъртък, както прогнозираха всички 19 анализатори,
анкетирани от Bloomberg.
„Координираните мерки на паричната и фискалната политика продължават да имат благоприятно въздействие върху
условията за финансиране на икономиката и гражданите“, заяви централната банка, когато обяви решението си.
Сред първите, които започнаха да прилагат ваксини от Китай и Русия, заедно с тези на западните производители, найголямата бивша югославска република се гордее с най-високото ниво на имунизации на континента на глава от
населението с изключение на Великобритания и Малта. Това, заедно с нов план за стимули за 3 млрд. долара, който
включва парични средства за бизнеса и домакинствата, би трябвало да е достатъчно, за да се справи икономиката след
последните ограничения.
След като намали разходите по заеми и увеличи държавните разходи, Сърбия постигна едно от най-малките икономически
свивания в Европа през миналата година. Въпреки прогнозата за ръст от 6% през 2021 г., анализаторите смятат, че
инфлацията ще остане под 2% и не предвиждат увеличаване на лихвите до следващата година.
Това поставя балканската страна в идентична ситуация с по-голямата част от Източна Европа, където в обозримо бъдеще
се очаква да продължи поддържането на стабилни лихвени проценти.
Новият пакет от стимули, който се очаква скоро, трябва да даде възможност на икономическата активност на Сърбия да се
върне на нивата от преди пандемията още през второто тримесечие, казаха от централната банка.
Едно от притесненията за Сърбия е стабилността на националната валута, която централната банка поддържа в тесни
граници спрямо еврото от години. Въпреки че тази година динарът едва е помръднал спрямо еврото, натискът на
поскъпване може да се засили, когато икономическата експанзия стане факт.
Полша се намеси в края на 2020 г., за да ограничи ръстовете на злотата и заяви, че може да го направи отново, виждайки
валутата като ключов инструмент за подобряване на перспективите за растеж.
√ Borsa Istanbul ще финансира изследвания за компаниите с малка капитализация
Целта е да се повиши информираността на индивидуалните инвеститори
Borsa Istanbul ще предостави до 9 900 долара финансова подкрепа на брокерски къщи, за да анализират по-малки
компании, които се търгуват на борсата, в опит да повиши финансовата грамотност сред турските индивидуални
инвеститори, пише Bloomberg.
Borsa Istanbul ще намали месечния членски внос на брокерските къщи с 10 000 лири за всеки анализ на акции извън
референтния индекс Borsa Istanbul 100, според бележка, изпратена от борсата до брокери и цитирана от Bloomberg News.
Помощта ще бъде ограничена до 70 000 лири за всяка брокерска къща и ще продължи през останалата част от годината.
По-рано тази седмица от борсата заявиха, че ще предложат финансова подкрепа за брокерските къщи, за да увеличат
анализите за листнати компании, без да предоставят повече подробности. Борсата отказа да направи допълнителни
коментари.
Ходът на борсата в Истанбул за стимулиране на изследванията за компаниите с малка капитализация става факт на фона
на растящия брой на турските трейдъри на дребно на местния фондов пазар. Това отразява световната тенденция, при
която дневните трейдъри подхраниха резки промени в цената на акциите на редица американски компании като GameStop
Inc.
Акаунтите в социалните мрежи, специализирани за местни акции, са популярни сред дневните трейдърите в Турция. Някои
от форумите, включително платените версии на WhatsApp и Telegram, предлагат ценови цели и анализ от специалисти.
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„С увеличаването на броя на инвеститорите на дребно е важно да се публикуват доклади от изследвания, които обхващат
повече компании, за да насърчат правилните инвестиционни решения и здравословни цени“, заяви главният изпълнителен
директор на Borsa Istanbul Хакан Атила в изявление.
Асоциацията на турските капиталови пазари дава насоки относно плана за финансова подкрепа за анализиране, които
включват:
- Брокерските компании трябва да определят своите политики и процедури за отчети на анализатори на уебсайтовете си
до 30 април;
- Докладите за изследвания трябва да бъдат публикувани на уебсайтове за посредничество, за да се гарантира достъпност;
- Планът не обхваща анализ на първоначални публични предлагания, периодични бюлетини, посещения на фирми,
технически анализи или прогнози за приходите.
√ Американците са оптимисти за личните си финанси, но не и за икономиката
По-голям оптимизъм се среща у по-младите граждани на САЩ
Президентът Джо Байдън пое кормилото на икономика, изправена пред неравномерно възстановяване от предизвиканата
от пандемия рецесия - стабилна в някои области като жилищния пазар, но крехка в други, като пазара на труда.
Следващите пет графики показват възприятията на американските потребители сред различни демографски групи. Като
цяло настроенията се понижават с около три пункта след победата на Байдън, показва Bloomberg Consumer Comfort Index.

Настроенията се понижават, докато коронавирусът продължава да отнема животи. Графика: Bloomberg
Общият индекс включва три критерия - отношението към икономиката, личните финанси и потреблението. Различията във
възгледите за националната икономика и личните финанси се разширяват, докато настроенията относно потреблението
остават до голяма степен стабилни, тъй като лихвените проценти са ниски.

Мнозинството от хората са добре настроени по отношение на личните си финанси, докато оптимизма за
икономиката спада. Графика: Bloomberg
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Оптимизмът за личните финанси нараства с 1,9 пункта през миналата седмица и с 4,5 пункта през последните три, като
частично обръща двумесечния си спад от 9,6 пункта.
Оптимизмът на американците за икономиката обаче намалява с почти 4 пункта през последните две седмици.
„Членство“
Пристрастията към определена политическа партия играят роля във възприятията на потребителите. След изборите през
ноември определящите се като републиканци имат по-песимистичен поглед върху състоянието на САЩ.

Настроенията на републиканците се понижават след изборите. Графика: Bloomberg
Демография
Байдън подписа няколко изпълнителни заповеди през първите дни на управлението си, включително някои, насочени към
отмяна на имиграционната политика на Доналд Тръмп. Тези заповеди могат да имат роля за засилване на настроенията
сред испанците.
Потребителските настроения сред испанците се повишават до петмесечен връх от 40 пункта през тази седмица. Това се
сравнява с 34,6 пункта сред чернокожите американци, на 5,0 пункта от върха си от средата на септември, но с 4,6 пункта
ръст от 1 ноември насам. Индексът за белите леко спада след изборите.

Потребителските настроения сред испанците се повишават до петмесечен връх. Графика: Bloomberg
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Ръстът в общия индекс на потребителските настроения се дължи на младите хора. Американците на 65 и повече години са
записали най-голямата промяна в нагласите си със спад от 8 пункта. Трудностите при разпространението на ваксините
може да предизвикат тревога сред по-уязвимите възрастни хора.

Нагласите на младите американци се подобряват след изборите. Графика: Bloomberg
Общата CCI сред мъжете е спаднала с повече от 6 пункта от изборите до най-ниското ниво от началото на юли. И обратно,
индексът за жените се намира на осемседмичен връх от 43,7 пункта. Разликата между половете от 2,6 пункта в полза на
мъжете е най-малката от март 2017 г. насам.
Мениджър
√ Увеличиха мандата на КЗК
Парламентът увеличи мандата на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от 5 на 7 години. Предложението за
увеличаване на мандата на членовете на регулаторния орган бе оспорено от БСП. Депутатът Крум Зарков го определи като
абсолютна арогантност от страна на ГЕРБ, които награждават сегашния състав на комисията.
"За работата " по пазара на горивата ли?! За решенията в областта на енергетиката ли?! За прозрачността при отказите
съответно позволенията за придобиване на медии ли?! За практиката в областта на обществената поръчка, където ролята
на КЗК е решаваща?! За това ли ги награждавате? Или за зрелищната им намеса на пазара на детски играчки, няколко дни
след като собственикът на магазина си е позволил публично да подкрепи антиправителствения протест?", попита Крум
Зарков от парламентарната трибуна по време на дебата по проекта.
Текстът обаче получи одобрение с повече гласове "за", отколкото "против" и така комисията ще бъде със 7-годишен
мандат.
Основните изменения в Закона за защита на конкуренцията предвиждат съществено разширяване на правомощията на
Комисията за защита на конкуренция (КЗК), като тя ще има право за разследване и взимане на решение, включително
осигуряване на достъп до всяка информация, която касае проверяваното юридическо лице.
Текстовете предвиждат още, ако участник в картел, ефективно съдейства за разкриване на картелно споразумение, то той
да може да бъде освобождаван от санкции или да търпи занижени глоби. Предвидено е въвеждане на внезапни проверки
на купувачи на храни и селскостопански продукти при съмнение за нелоялна търговска практика.
√ Само кметовете и министрите ще могат да обявяват концесия
Само кметовете и министрите ще могат да обявяват на концесия собственост на държавата и на общините. Това решиха
депутатите, след като приеха на второ четене промените в Закона за концесиите.
Когато пък се възлага строителство или услуги от възложител, който не е министър или кмет, както и когато оперативният
риск не се прехвърля на икономическия оператор, възлагането ще става с обществена поръчка. Досегашните концесии с
трансграничен интерес се заменят с концесии над европейския праг, определен с еврорегламент. Този праг се променя на
всеки 2 години.
Друга гласувана днес промяна е свързана с оценяването на офертата на кандидатите, като критерий за възлагане на
концесията не може да бъде най-високият размер на инвестициите. Въвежда се и ново изключение да не се възлагат
концесии в областите отбрана и сигурност. Посочват се и изключенията, за които не се прилaга законът относно концесии
за строителство и за услуги.
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Със законопроекта се привеждат в пълно съответствие изискванията на европейски директиви за възлагане на договори
за концесия и за електронното фактуриране при обществените поръчки. Законопроектът прецизира и редица понятия като
"концесия с трансграничен интерес" и "концесия без трансграничен интерес", целящи улесняване на прилагането на
закона.
Между двете четения законопроектът претърпя промяна. На първо четене БСП и ДПС се обявиха против възможността
инфраструктурни обекти в областите отбрана и сигурност, в които попадат и военните летища, да се отдават на концесия.
Между първо и второ четене от ГЕРБ оттеглиха спорния параграф 10 от законопроекта.
√ Трите най-големи предизвикателства на българския пазар според австрийския бизнес у нас
Прилагането на предвидима икономическа политика и борба с корупцията са сред най-важните реформи, които трябва да
се направят в България според австрийския бизнес. Почти 2 на всеки 3 компании с австрийска собственост у нас поставят
тези два фактора като приоритет. Едва след това се нареждат правна сигурност, намаляване на бюрокрацията и
политическа стабилност. Това показва проучване, извършено по поръчка на Австрийското търговско представителство у
нас.
В същото време, за 2021г. 91% планират запазване на персонала и нови назначения. За предстоящите 12 месеца 25% от
фирмите планират да направят нови инвестиции.
Трите най-големи предизвикателства на българския пазар според австрийския бизнес у нас са: липсата на квалифицирани
кадри, ниското качество на инфраструктурата и ниската покупателна сила у нас.
Според половината от участвалите в изследването компании ефектите на коронавируса в България ще се усещат поне до
края на 2022 г., а само 20% смятат, че те ще отшумят до края на настоящата.
„Забелязват се и някои различия: българските предприемачи са свикнали да действат в кризисни ситуации, те са
изобретателни и не очакват помощ отвън. Традиционно хората в Източна Европа са гъвкави и се адаптират лесно – тези
способности в Австрия не са толкова силно изразени, там се планира повече и човек не е толкова гъвкав, когато има
промяна в ситуацията“, коментира Улрике Щрака, ръководител на организацията.
Всяка десета австрийска компания в България смята, че икономическият климат в България през миналата 2020 г. се е
подобрил. Но близо 2/3 от запитаните компании смятат, че има влошаване в бизнес климата у нас. Все пак по-малък дял
от тях очакват, че ситуацията ще се запази такава каквато е сега. 16% прогнозират подобряване на икономическите условия
у нас, 39% - че те ще останат каквито са към момента, а 45% - че влошаването ще продължи.
И докато само ¼ от компаниите са имали ръст на приходите през 2020 г., то очаквания за повече продажби през тази година
имат 1/3 от австрийските компании. Повече от половината фирми не считат, че през 2021 г. ще имат възможност да развият
компаниите си по икономически показатели, а цели 72% от тях нямат намерение да търсят нов персонал. Наемане на нови
хора ще има в 19% от австрийския бизнес у нас, докато 9% са планирали съкращения. Също така 25% от фирмите, при 20%
през миналата година, планират да извършат инвестиции през тази година.
В анкетата са взели участие 94 австрийски компании в България, малко повече от половината от тях са в сектора на
търговията, 29% - в услугите и 20% в производството.
Над 50% от компаниите имат годишен оборот между 2 млн. и 20 млн. евро, а 23% от тях – над 20 млн. евро.
Оказва се, че една значителна част от австрийските компании у нас – около 2/3 от тях – имат пренебрежим дял на износа
в оборота – около 10%, като работят предимно за местния пазар. Други 20% обаче пък точно на противоположния полюс
– изнасят над 80% от продукцията си.
Изследването е проведено в края на 2020 г.
√ Лондон вече не е №1 финансов център на Европа
Лондон вече не е най-големият финансов център на Европа, след като търговията с акции в Амстердам е нараснала 4 пъти
през януари, обяви британското издание Файненшъл таймс.
Така се прекъсва дългогодишната традиция пазарът на финансови услуги в Лондон да е най-големият в Европа. Тя
датираше без прекъсвания от 60-те години на миналия век, когато започва да се събира такава информация.
През първия месец на 2021 г. среднодневният оборот на трите борси в Амстердам е бил 9,2 млрд. евро. Става въпрос за
борсите Euronext, европейското звено на чикагската борса CBOE и паневропейското звено на Лондонската фондова борса
– „Turquoise“, което започна да функционира през ноември 2020 г., за да не се ограничават клиентите на Лондонската
борса в ЕС. Известно увеличение на оборотите има и на борсите в Париж и Дъблин.
През същото време обмените в Лондон рязко са се понижили до 8,6 млрд. евро и така за първи път английската столица
отстъпва историческата позиция по финансов първенец на Европа.
Причината разбира се е Брекзит и забраната да се търгуват европейски акции извън рамките на ЕС. Регулацията пренесе
ежедневни сделки за поне 6,5 млрд. евро от Острова в ЕС. Това е около половината от сделките, които брокерите и банките
в Лондон обичайно обработват. Като реакция борсата в Лондон вдигна забраната за търгуване на швейцарски акции, като
тези на компаниите Nestle и Roche, които не могат да се купуват в рамките на ЕС.
„Мениджърите на инвестиционните фондове повече се интересуват колко бързо и срещу каква такса стават сделките, а не
дали се извършват в Лондон или Амстердам“, коментира Аниш Руаар, анализатор на Rosenblatt Securities в Лондон.
Амстердам, който е най-големият печеливш от Брекзит към момента, привлече и редица сделки по държавни облигации
и суапови сделки, а чикагската борса тук стартира бизнес с деривативни финансови инструменти. Американската
Интерконтинентална борса планира да премести в Нидерландия ежедневни сделки за въглеродни емисии на стойност от
средно 1 млрд. евро. Единствено процесът по клиринг ще се извършва в Лондон.
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„Британското правителство няма интерес да постигне договорка за отпадане на забраната, защото счита, че пазарът на
финансови услуги ще се контролира по-добре от Националната банка на Англия, отколкото от Брюксел“, коментира
Мужтаба Рахман, управляващ директор за Европа в консултантската компания Евразия.
√ Германският бизнес смаян от новото удължаване на локдауна
Германската бизнес общност изрази вчера недоумение, след като канцлерът Ангела Меркел и регионалните лидери се
разбраха да удължат националната карантина за коронавируса до 7 март, предаде Ройтерс. "Политиците изоставят
индустрията", заяви Андреа Белеганте от лобистката група на Бе де Ес (BdS), която представлява ресторантьорството и
кетъринга и добави, че е "смаяна". "Отново няма перспективи, отново няма конкретни стъпки към стратегия за отваряне,
отново само отлагане без перспективи до началото на март", казва още Белеганте.
Според споразумението, постигнато предишния ден, фризьорските салони ще могат да отворят от 1 март, но условията за
постепенно отваряне на останалата част от икономиката са затегнати като границата за разхлабване на мерки вече е
свалена до не повече от 35 нови случая на 100 000 души над седем дни, в сравнение с 50 на 100 000 преди, припомня
агенцията.
Ханс Петер Волзайфер, президент на организацията, представляваща квалифицираните занаятчии, определи като
разочароващо това, че лидерите не са успели да се договорят за подробен план за отваряне, който да помогне на бизнес
плана да се ускори.
Антон Бьорнер, президент на Федерацията на германската търговия на едро, външната търговия и услугите (BGA), заяви,
че планът за отваряне е твърде неясен.
Марсел Фрацшер, оглавяващ Германския институт за икономически изследвания, призова за допълнителна държавна
подкрепа, особено за самонаетите и лицата на свободна практика.
В същото време германската канцлерка Ангела Меркел призова вчера германците да проявят още малко търпение, на
фона на договореното решение с регионалните лидери за удължаване на карантината заради коронавируса до 7 март.
Карантината в Германия няма да продължи и ден повече от необходимото, обеща Меркел в изявление в Бундестага,
долната камара на германския парламент, предаде Ройтерс. Тя защити решението, че карантината следва да бъде
разхлабена, след като броят на заразените на 100 000 души спадне под 35.
Меркел изтъкна, че удължаването на карантината е необходимо за предотвратяването на риска от трета вълна на
пандемията. Германската канцлерка подчерта, че този риск е свързан с появата на нови щамове на вируса и призна, че
Германия не е действала достатъчно бързо миналата есен, за да предотврати втората вълна на пандемията от коронавирус.
"Не въведохме карантина достатъчно рано или по достатъчно систематичен начин на фона на признаците и
предупрежденията на различни учени за втора вълна", заяви Меркел в Бундестага.
√ Петролът поевтинява за втори ден
Цените на петрола падат за втори пореден ден, удължавайки загубите от четвъртък, след като Организация на страните
износителки на петрол понижи прогнозата си за търсенето на суровината, а Международната агенция по енергетика (МАЕ)
заяви, че на пазара все още има свръхпредлагане, съобщи Ройтерс.
Към 8:35 часа българско време цената на сорта Брент се понижи 0,45 долара, или 0,74%, до 60,69 долара за барел, докато
американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,44 долара, или 0,76%, до 587,80 долара за барел. И двата бенчмарка
завършиха сесията в сряда при най-високите си нива от януари 2020 г. след почти рекордна серия от печеливши сесии.
Цените на петрола нараснаха значително през последните няколко седмици, след като Организацията на страните
износители на петрол и нейните съюзници (ОПЕК+) намалиха добива, а Саудитска Арабия обеща допълнително
едностранно съкращение на производството през февруари и март.
„Производството на ОПЕК вероятно ще падне през този месец, водено свиването на добива на Саудитска Арабия и Либия.
Това би трябвало да увеличи световния пазарен дефицит и да подкрепи цените“, коментират от Capital Economics.
Вчера от ОПЕК обаче заявиха, че световното търсене на петрол през 2021 ще се възстанови по-бавно от очакваното.
Енергийната информационна администрация на САЩ съобщи, че запасите на страната от суров петрол са намалели с над
6 млн. барела през последната седмица, като анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха ръст от близо 1 млн. барела.
Запасите от бензин обаче с нараснали с 4,3 млн. барела за същия период, докато прогнозата бе за ръст от 1,8 млн. барела.
Международната агенция по енергетика (МАЕ) пък заяви, че предлагането на петрол продължава да надвишава
световното търсене, въпреки че ваксините срещу COVID-19 помагат за възстановяването на пазара.
√ Фондовият пазар се е насочил към „опасната зона“
Фондовият пазар се приближава до опасна територия, където инвеститорите плащат за акции, пренебрегвайки пазарните
фундаменти. Това заяви Джим Креймър, водещият на финансовото телевизионно предаване на Си Ен Би Си - „Луди
пари“(Mad Money).
„Не бихте го разбрали от успокоителните резултати на водещите индекси, но ние вървим по магистралата към опасната
зоната“, каза той.
Коментарът на Креймър идва след смесеното представяне на водещите американски индекси в сряда, когато S&P 500 се
понижи за втори пореден ден, а Nasdaq Composite записа първи спад в рамките на четири сесии. Същевременно с това
Dow Jones достигна най-високата си стойност в историята – 31 437,80 пункта, записвайки осем сесии на ръст в последните
десет.
Според Креймър пазарът показва признаци, че „хората стават твърде алчни“
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„В един пенлив пазар, акциите имат огромни ралита, които са откъснати от фундаментите. Ако има достатъчно подобни
движения, човек рано или късно решава да стане от масата, тъй като както когато си сипвате бира, пяната не се задържа
дълго.“, каза Креймър.
Той посочи късото изстискване на хедж фондовете през януари като един от катализаторите на високите пазарни оценки.
„Трябва да бъдете много внимателни, когато ситуацията стане толкова пенлива, но, и това е от критично значение, аз не
казвам, че сега е момента да приберете печалбите. Не казва да продавате всичко. Просто в и моля да упражните малко
дисциплина и да продадете нещо, защото никой не е пострадал от прибирането на печалби“, добави той.
Креймър не е единственият глас на Уолстрийт, който предупреждава за състоянието на пазарите. По-рано анализатори на
Bank of America посочиха в бележка, че на хоризонта се вижда пазарна корекция, при която акциите могат да поевтинеят
с 10%.
√ Смесена търговия на европейските борси
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха предимно понижения в ранната търговия в четвъртък
на фона на новата партида от корпоративни отчети, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 1,27 пункта, или 0,31%, до 410,74 пункта. Бенчмаркът е напреднал с
3,5% от началото на месеца, но остава на 5% от историческия си рекорд от февруари 2020 г.
Немският показател DAX отчете ръст от 60,09 пункта, или 0,43%, до 13 993,06 пункта. Водещият индекс на Лондонската
борса FTSE 100 напредна с 13,83 пункта, или 0,21%, до 6 538,19 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 8,34
пункта, или 0,15%, до 5 662,46 пункта.
„Инвеститорите преценяват дали да приберат част от натрупаните печалби или да продължат да се възползват от
възходящия тренд през февруари“, коментира Хюсеин Сайед, главен пазарен стратег в FXTM. „Пазарите обаче не се движат
по прави линии и скоро може да има корекция от 5% до 10%... така че прибирането на печалби е нещо, което си заслужава
да бъде обмислено в краткосрочен план.“, добави той.
Акциите на AstraZeneca поскъпнаха с 1,38%, след като производителят на ваксини срещу COVID-19 надмина очакванията
на анализаторите за продажби през последното тримесечие и прогнозира ръст на приходите през 2021 г. Компанията
отчете приходи от 7,4 млрд. долара за четвъртото тримесечие и 26,6 млрд. долара за цялата година.
Европейският банков индекс SX7P се понижи с 1,04%, следвайки поевтиняването на акциите на Commerzbank с 6,64%.
Германската банка отчете нетна загуба от 2,7 млрд. евро за последното тримесечие спрямо загуба от 97 млн. евро за същия
период на миналата година. От финансовата институция обявиха, че ще съкратят 10 хил. работни места и ще закрият
стотици свои клонове в опит да съкратят разходите и да се върнат на печалба през 2021 г.
Акциите на френската банка Credit Agricole скочиха с 3,72%, след като банката отчете по-добри от очакваното резултати за
последното тримесечие. Кредитора отчете нетна печалба от 124 млн. евро за четвъртото тримесечие въпреки прогнозите
за загуба.
Цената на книжата на Danone се повиши с 2,92%, след като инвестиционната компания Artisan Partners поиска промени в
корпоративната управа и стратегията на френската компания от хранително-вкусовата промишленoст.
Акциите на шведската компания за отбрана и сигурност Saab паднаха с 6,17%, след като финансовите й резултати за
тримесечието не отговориха на пазарните очаквания.
Смесени резултати на Уолстрийт
Американските борсови индекси не успяха да намерят единна посока в сряда, като Dow Jones достигна нов рекорден връх,
докато инвеститорите анализираха новата серия от корпоративни отчети, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 61,97 пункта, или 0,2%, до 31,437,8 пункта, след като в по-ранните часове на
търговската сесия се понижи с над 150 пункта. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 отчете спад от 1,35
пункта, или 0,03%, до 3 909,88 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи с 35,16 пункта, или
0,25%, до 13 972,53 пункта, след като акциите на Amazon, Microsoft and Apple поевтиняха съответно с 0,56%, 0,39% и 0,46%.
Nasdaq и S&P 500 достигнаха рекордни стойности в предходната сесията.
Междувременно стана ясно, че индексът на потребителските цени е нараснал с 0,3% през януари – резултат, отговарящ на
очакванията на анализаторите, анкетирани от Dow Jones. Основната инфлация, изключваща храната и енергията, остана
без промяна.
„Едно от притесненията е, че инфлацията ще започне да расте на фона на големите парични и фискални стимули, което
ще накара финансовото министерство и Федералния резерв да се намесят. Всички новини, които показват, че инфлацията
ще остане по-ниска за по-дълго време, ще помогнат за отлагането на тази реакция, която може да доведе до съкращаване
на стимулите“, коментира Кийт Бюканън от Globalt.
Председателят на Федералният резерв на САЩ Джером Пауъл заяви в сряда, че паричната политика на централната банка
трябва остане „търпелива и приспособима“, за да може да подкрепя американската икономика, която все още е изправена
пред предизвикателства на пазара на труда.
„Огромните фискални стимули и хлабавата политика на Федералния резерв ще поддържат ръста на акциите“, коментира
Крис Закарели от Advisor Alliance.
Акциите на Under Armour поскъпнаха с 8,24%, след като компанията за спортни стоки отчете по-добри от очакваното
продажби. Книжата на Twitter скочиха с 13,16%, след като социалната мрежа отчете печалба от 38 цента на акция при
приходи от 1,29 млрд. долара спрямо прогноза на Refinativ за печалба от 31 цента на акция при приходи от 1,19 млрд.
долра.
Повече от 60% от компаниите в S&P 500 са представили финансовите си резултати за тримесечието, като 83% от тях са
надминали очакванията на Уолстрийт.
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Ръст на борсата в Хонконг
Повечето водещи фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион останаха затворени днес на фона на празниците за
Лунната нова година.
Днес не работят борсите в Токио, Шанхай, Шънджън и Сеул.
Хонконгският индекс Hang Seng се повиши със 134,85 пункта, или 0,45%, до 30 173,57 пункта.
Австралийският измерител ASX200 отчете спад от 6,8 пункта, или 0,1%, до 6 850,1 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете
ръст от 1,60 пункта, или 0,32%, до 495,94 пункта. BGBX40 се повиши с 0,03 пункта, или 0,03%, до 110,52 пункта. BGTR30
напредна с 0,27 пункта, или 0,05%, до 535,49 пункта. BGREIT регистрира ръст от 1,45 пункта, или 1,02%, до 143,87 пункта.
Cross.bg
√ Борисов: 29 млрд. евро ще получи страната ни от ЕС за справяне с щетите от пандемията
29 млрд. евро ще получи страната ни от Европейския съюз за справяне с щетите и последствията от пандемията. „Това са
60 млрд. лева, които ще дойдат в страната ни в следващите години, от които 50 млрд лева. са грантове", съобщи премиерът
Борисов по време на оглед на строително-ремонтните работи на АМ „Тракия". За първи път за България ЕС предвижда
толкова значима сума за възстановяване от кризата, причинена от пандемията. По думите на премиера Борисов това ще
гарантира, че каквото и правителство да има след изборите няма да се спре инвестиционната програма на държавата. По
темата вицепремиерът Томислав Дончев докладва на премиера относно напредъка на страната ни по подготовката на
Плана за възстановяване и устойчивост на България.
Той изтъкна, че България е сред държавите, които се движат най-бързо и това ще даде възможност парите да са
максимално бързо на разположение на бизнеса. Публикувана е вече и новата версия на Плана след проведените
обществени обсъждания и консултации. „Добрата новина е, че специално за бизнеса има предвидени нови 900 милиона
лева в три фонда, освен тези 800 милиона, които са останали от първия вариант на плана. Предвиждаме тези пари да
станат максимално бързо достъпни в България - ако може още в средата на тази година", изтъкна Дончев. Вицепремиерът
добави, че през следващите 5 години България ще е в състояние да удвои обема на публични инвестиции в
инфраструктурата, железниците, дигиталната свързаност, енергийната ефективност, но преди всичко за директни
инвестиции за бизнеса.
Премиерът Борисов инспектира ремонта на 17-километров участък от АМ „Тракия", намиращ се между връзката с
автомагистрала "Марица" и пътен възел „Чирпан - Изток". "Нека хората да видят, че съоръженията на магистрала „Тракия"
са компрометирани и за съжаление правим на практика нова магистрала. Когато откриваха тази част, тогава Станишев
беше премиер, Гагаузов-министър, какви приказки бяха. Но да не хвърляме вината като на предишните, защото си е тяхна.
Важно е да го направим и да е безопасно за хората," каза премиерът Бойко Борисов.
Строителните дейности са част поетапния ремонт на компрометирано 40-километрово трасе на магистралата между Стара
Загора и Чирпан. По трасето на магистрала „Тракия" се възстановява конструкцията на пътя, извършва се стабилизиране
на основата, подмяна на асфалтовата настилка, реновират се 9 големи съоръжения, подобрява се отводняването и се прави
ландшафтно оформление. На участъка ще се монтира най-висок клас мантинела между двете платна, която би
възпрепятствала навлизане и на тежкотоварни превозни средства в насрещното платно. Тези инвестиции в пътна
безопасност са изключително важни за сигурността на пътуващите. Ремонтът на магистралата е от голямо значение за
подобряване на транспортната свързаност в България. Строителните дейности в този участък следва да приключат до края
на месец март 2021.
√ Договорите с Марица Изток 1 и Марица Изток 3 трябва да се прекратят до 30 юни 2021 г.
Прекратяването на дългосрочните договори с Марица Изток 1 (МИ 1) и Марица Изток 3 (МИ 3) трябва да стане до 30 юни
2021 г. Това е записано в плана за изпълнение, съдържащ график за приемане на мерки за пазарни реформи в
електроенергийния сектор, който Министерството на енергетиката изпрати до Европейската комиси. Публикуван е на
страницата на министерството.
През 2001 г. Националната електрическа компания е подписала два дългосрочни договора за изкупуване на
електроенергия от двете централи, се припомня в плана.
Правилата на ЕС за държавните помощи и предвидените промени на пазара на едро във връзка с премахване на
регулирането на пазара налагат прекратяването на съществуващите дългосрочни договори.
Прекратяването на двата посочени договора стои в основата на либерализирането на пазара на едро на електрическа
енергия и е предпоставка за допустимостта на въвеждането на механизъм за капацитет, допълват от енергийното
ведомство. Оттам добавят, че се провеждат преговори с цел уреждане на отношенията по дългосрочните договори за
изкупуване на електрическа енергия между НЕК и двете централи (МИ 1 и МИ 3) в съответствие с приложимите правила
на ЕС за държавните помощи.
Българската страна е изготвила необходимата методология и изчисления във връзка с установяването на невъзстановените
разходи. Изчисленията за МИ 3 са предоставени на ЕК.
Очаква се да бъдат проведени разговори, със съдействието на ЕК, за прекратяването на договорите. В плана като срок за
изпълнение е посочен 30 юни 2021 г.
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√ Министър Петкова: Южният газов коридор укрепва енергийната сигурност на България, региона и ЕС
Успешната реализация на стратегическия и мащабен проект за Южен газов коридор е съществена част от постигнатото
през последните шест години в областта на диверсификацията на газовите доставки. Този проект укрепва енергийната
сигурност както на България, така и на региона на Югоизточна Европа и Европейския съюз като цяло.
Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на седмата видеоконферентна министерска среща на
Консултативния съвет за Южния газов коридор. Тя подчерта, че енергетиката на държавите от ЕС е изправена пред
сериозни предизвикателства, сред които е гарантирането на сигурността на енергийните доставки в дългосрочен план.
Диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ и либерализацията на газовия пазар са
основни приоритети за българското правителство и чрез тяхното изпълнение ще се справим успешно с това
предизвикателство, изтъкна енергийният министър.
В изпълнение на тези приоритети, от 31 декември 2020 г. България вече получава азербайджански природен газ по Южния
газов коридор. Така през следващите 25 години, с влизането в сила на договора за доставка на 1 млрд. куб. м. природен
газ/годишно от находището Шах Дениз 2 Азербайджан ще бъде вторият газов доставчик за нашата страна.
Нашата страна е неразделна част от развитието на Южния газов коридор чрез интерконектора Гърция-България, който има
важно геостратегическо значение за диверсификацията на газовите доставки, подчерта министър Петкова. По нейните
думи проектът е и ключово звено за реализация на съвместната инициатива на Гърция, България, Румъния и Унгария за
изграждане на Вертикален газов коридор за доставки от юг към север. Въпреки забавянето на проекта заради световната
пандемия от COVID-19, по информация от изпълнителите, очакванията са той да бъде пуснат в търговска експлоатация през
втората половина на тази година.
Министър Петкова изтъкна ролята на междусистемната свързаност със съседните държави, както и участието на
„Булгартрансгаз" ЕАД като акционер в терминала за втечнен природен газ край Александруполис, Гърция, за постигане на
стратегическите цели, свързани с диверсификация на газовите доставки.
√ Захариева: Инициативата „Три морета“ ще помогне за развитието на младите хора
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева, която е национален координатор на инициативата
„Три морета", призова за по-голяма регионална свързаност в областта на науката, технологиите, иновациите, както и
между бизнеса и технологичните паркове на 12-те страни-участнички.
„Най-голямата добавена стойност на инициативата е, че тя е отворена към бъдещето и дава възможност за развитие на
младите хора, както и ще спомогне да ги убедим, да останат да живеят в нашия регион", каза Екатерина Захариева. Тя бе
домакин на видеоконферентна среща на външни министри и национални координатори от страните- членки на „Три
морета" - първата в този формат в рамките на българското председателство на инициативата през 2021 г.
Във видеоконференцията участваха и партньорите на „Три морета" САЩ, Германия и ЕС. Чрез специално видеообръщение
към участниците в събитието държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен пожела успех на българското председателство
и потвърди подкрепата на САЩ за инициативата. В срещата участваха и външните министри на Естония - Ева-Мариа
Лиймец, на Унгария Петер Сиярто, на Хърватия - Гордан Гърлич-Радман, които също изразиха пълна подкрепа за „Три
морета", съобщиха от МВнР.
„България предлага регионална свързаност в областта на науката, образованието, технологиите и иновациите.
Прилагането на нови технологии в цифровизацията, енергийната ефективност, зелената икономика създават нови
възможности за „умна" свързаност между университети и изследователски хъбове", каза още Екатерина Захариева. Сред
българските предложения са и създаване на цифрови платформи между инвестиционните агенции на страните в „Три
морета", бизнес-организациите, малките и средни предприятия, технологичните паркове, което би улеснило
стратегическите инвеститори в региона.
Външният ни министър изтъкна значението на сътрудничеството с Европейската комисия, САЩ и Германия. Тя предложи
да има по-голяма гъвкавост при селектирането на проекти, като бъдат включвани и стратегически партньори извън „Три
морета".
„Пример за такава гъвкавост би било довършването на коридора Север-Юг чрез свързването му с гръцките пристанища на
Егейско море. Друга идея би била свързването на коридира Север-Юг с Коридор №8", посочи външният ни министър.
Според нея „Три морета" може да бъде повече отворена за сътрудничество с частния бизнес, както и със стратегическите
партньори и страни извън инициативата от Западните Балкани и Източното партньорство.
Във фокуса на дискусията бяха ролята на правителствата и държавните институции за прилагане на приоритетните цели на
„Три морета", както и подготовката на Срещата на върха в София по-късно през годината. Външният ни министър акцентира
върху необходимостта правителствата и държавните институции от страните участнички да имат по-активна роля в
изпълнение на проектите на инициативата, както и за по-голяма подкрепа на инвестиционния фонд, в който България вече
се включи с 20 млн. евро.
Екатерина Захариева потвърди и приоритетите на българското председателство, сред които енергийна сигурност и
диверсификация на енергийните източници и пътищата им на доставка, както и увеличаване на транспортната и цифровата
свързаност между страните.
„Три морета" е политически проект на равнище държавни глави на 12 държави - членки на ЕС от Централна и Южна Европа:
Австрия, България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чешка република.
Целта на „Три морета" е да насърчи сътрудничество между страните по оста Север-Юг, а основният й фокус - развитие на
сътрудничеството в търговско-икономическата област, задълбочаване на интеграцията на страните от региона между
Балтийско, Адриатическо и Черно море и създаването на по-голяма свързаност между тях.
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Инвестиционният фонд на инициативата ще финансира одобрените проекти, предложени от страните-участнички за над 1
млрд. евро. България предлага 4 проекта - разширяване на подземното газохранилище в Чирен, възстановяването на
железопътната линия Русе-Варна, изграждане на тунел под прохода „Петрохан" и изграждането на магистрала „Черно
море", свързваща Бургас и Варна.
√ МВнР постави пред Румъния въпроса за транзитния трафик на граждани от трети страни към България
България постави пред Румъния въпроса за проблемите при транзитното преминаване през северната ни съседка на
украинци и молдовци от български произход. Това стана по време на разговор на генералния директор по европейските
въпроси в Министерството на външните работи Румен Александров с временно управляващия посолството на Румъния в
София Богдан Цебрян. Поводът са сигнали от медии и български мисии, че много бесарабски българи не могат да влязат в
България.
Румен Александров поиска от румънските власти да ни предоставят актуална и ясна информация за критериите за
преминаването на тези граждани. МВнР своевременно ще публикува разяснителни съобщения на
www.mfa.bg/bg/situationcenter
Генералният директор по европейските въпроси постави въпроса да се потърси възможност за облекчаване на транзитния
трафик към България през Румъния. На българското посолство в Букурещ вече са дадени указания да поиска съдействието
на румънската страна за улесняване на транзитното преминаване през Румъния
√ Има риск за възстановяването на туризма в България заради нивата на ваксинация
Брутният вътрешен продукт (БВП) на България ще се увеличи с 2,7% през тази година и с 4,9 на сто догодина. Това
предвижда Европейската комисия в зимната си прогноза за икономиките в Евросъюза. Брюксел изтъква, че през 2020 г.
икономическата активност в България значително е намаляла заради пандемията от COVID-19.
Еврокомисията очаква вътрешното търсене да остане слабо през първата половина на 2021-а, а евентуалното отваряне на
икономиката да даде тласък на потреблението и инвестициите през втората половина на годината.
Очаква се износът на стоки постепенно да се възстанови през второто тримесечие на годината, а чуждите туристи да
започнат да се връщат през третото тримесечие.
Европейската комисия обаче предупреждава, че възстановяването на чуждестранния туризъм е изложено на риск, свързан
с относително ниските нива на ваксинация в България в сравнение с алтернативни туристически дестинации.
Еврокомисията очаква с облекчаването на противоепидемичните мерки икономическият растеж в целия ЕС да се
възстанови.
В зимната икономическа прогноза от 2021 г. се предвижда икономиката на еврозоната да нарасне с 3,8% през 2021 г. и със
същия процент през 2022 г. В прогнозата се предвижда икономиката на ЕС да нарасне с 3,7% през 2021 г. и с 3,9% през 2022
г.
Очаква се икономиките на еврозоната и на ЕС да достигнат равнището си на производство отпреди кризата по-рано от
очакваното в есенната икономическа прогноза от 2020 г., главно поради прогнозите за по-силна от очакваното динамика
на растежа през втората половина на 2021 г. и през 2022 г.
След наблюдавания силен растеж през третото тримесечие на 2020 г., през четвъртото тримесечие икономическата
активност отново се сви в резултат от подновените противоепидемични мерки в отговор на втората вълна на пандемията.
Тъй като тези мерки все още са в сила, се очаква през първото тримесечие на 2021 г. икономиката на ЕС и на еврозоната
да се свие.
Очаква се икономическият растеж да се възобнови през пролетта и да набере скорост през лятото паралелно с напредъка
на програмите за ваксинация и постепенното облекчаване на противоепидемичните мерки. Подобрените перспективи за
световната икономика се очаква също да подкрепят възстановяването.
Икономическото въздействие на пандемията остава неравномерно в отделните държави членки и се прогнозира, че и
темповете на възстановяване също ще се различават значително.
В прогнозата се предвижда инфлацията в еврозоната да нарасне от 0,3% през 2020 г. на 1,4% през 2021 г., преди слабо да
намалее до 1,3% през 2022 г. Прогнозната инфлация за еврозоната и ЕС за 2021 г. леко се повиши в сравнение с прогнозата
от есента, но като цяло се очаква да остане ниска. Очаква се забавеното възстановяване да продължи да намалява натиска
на съвкупното търсене върху цените.
През 2021 г. поскъпването временно ще бъде засилено от някои положителни базови ефекти, свързани с инфлацията в
областта на енергетиката, с данъчните корекции - особено в Германия - както и с ефекта на отложеното търсене в съчетание
с някои оставащи ограничения в предлагането. През 2022 г., с коригирането на предлагането и отслабването на базовите
ефекти, се очаква инфлацията отново да намалее.
Рисковете, свързани с прогнозата, са по-балансирани от есента насам, въпреки че остават големи. Те са свързани главно с
развитието на пандемията и с успеха на кампаниите за ваксинация.
Положителните рискове са свързани с възможността процесът на ваксинация да доведе до по-бързо от очакваното
облекчаване на противоепидемичните мерки и следователно до по-ранно и по-силно възстановяване. В допълнение,
NextGenerationEU - инструментът на ЕС за възстановяване, чийто основен елемент е Механизмът за възстановяване и
устойчивост, би могъл да стимулира по-голям растеж от прогнозирания, тъй като предвиденото финансиране в поголямата си част все още не е включено в тази прогноза.
Що се отнася до отрицателните рискове, пандемията може да се окаже по-устойчива или по-тежка в краткосрочен план в
сравнение с допускането в прогнозата или изпълнението на програмите за ваксинация може да се забави. Това може да
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доведе до забавяне в облекчаването на противоепидемичните мерки, което от своя страна би се отразило на развитието
във времето и на силата на очакваното възстановяване.
Има риск също така кризата да остави по-сериозни белези върху икономическата и социалната структура на ЕС, поспециално ако тя продължи да води до многобройни фалити и загуба на работни места. Това би засегнало и финансовия
сектор, би увеличило дълготрайната безработица и би влошило неравенствата.
√ АПИ: Шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия
Във връзка с очакваното понижение на температурите и преминаването на дъжда в сняг Агенция „Пътна инфраструктура"
апелира шофьорите да тръгват на път с автомобили подготвени за зимни условия, да карат внимателно, със съобразена
скорост, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания. За утре в 6 области в Североизточна България
- Търговище, Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна, е определен жълт код за потенциално опасно време за сняг и
силен вятър.
Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози по райони и предприемат обработка на настилките
срещу хлъзгавост и заледяване. За повишаване безопасността на движение, ако метеорологичните условия го изискват, е
възможно затваряне на определени участъци за почистване и обработване на настилките с химически вещества и инертни
материали.
Всички машини на пътноподдържащите фирми са в пълна мобилизация за снегопочистване на републиканските пътища.
По опорните пунктове има инертни материали - сол, пясък, калциев двухлорид.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното
поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от
денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ. В агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който
събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
Как продължава имунизацията срещу COVID-19 и какви са особеностите на ваксините. Отговорите от д-р
Радосвета Филипова и доц. Любомира Николаева-Гломб;
Как в условия на криза у нас богатите станаха повече? Анализ с икономистите Кузман Илиев и Агоп Каспарян;
На живо от Аврен по зрителски сигнал: може ли върху стар път да се постави баластра и нов асфалт? Защо
технологията притесни хората в района?;
Преди Деня на влюбените - реални ли са намаленията и как да се предпазим от измами при пазаруване в
интернет;
Готови ли са от АБВ за предстоящите парламентарни избори? Гост е лидерът на партията Румен Петков;
БТВ, "Тази сутрин"
На живо от Кюстендил: Проверки за носене на маски на открито. Какви ще са санкциите за нарушителите?;
Каква е причината за инцидента, при който кола падна в река Искър?;
Върви ли към рецесия икономиката на Европа и какви мерки могат да спасят България? Коментар на доц. Петър
Чобанов;
За организацията на изборите, възможните коалиции и лицата в листите - гост е Цветан Цветанов;
В рубриката „Чети етикета" с Биляна Гавазова: След отрицателния отговор на родителите, ще има ли антигенни
тестове за учениците?;
Нова тв.-„Здравей, България"
Започна ли третата вълна на пандемията и защо се налага болници да разкриват нови COVID отделения?;
Агресия между деца. Ученик е със счупена челюст, след като беше пребит от друго дете;
Кой застреля кон и кучетата на дървосекачи в гората;
Как полицаи в Димитровград заловиха двама шофьори, опитали да ги подкупят в рамките на дни?
√ Преглед на печата
в. 24 часа - 10 хиляди лева бонус, ако си купиш нова кола на ток;
в. 24 часа - Белгийците от КВС купуват и пенсионен фон;
в. Монитор - Служители си надписват работно време заради помощи;
в. Телеграф - Нова опасна игра: Целиш кола с камък, вземаш точки;
в. Труд - Европейско изследване сочи: Всяко трето дете c COVID-депресия;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Най-късно на 5 март ваксинират членовете на секционните комисии;
в. 24 часа - БСП ще прави партиен референдум с кого в коалиция след 4-и;
в. 24 часа - План посочва 30 юни за край на договорите с американските централи;
в. Монитор - Двоен скок на желаещите да станат българи в пандемията;
в. Монитор - Премиерът: 60 млрд. лева от Европа ще дойдат в следващите години;
в. Монитор - Иде трета вълна, 12 области в червено;
в. Телеграф - Ваксинират пенсионерите през март;
в. Телеграф - Хвърляме по 105 кг храна годишно;
в. Телеграф - Януарските сметки за парно под 100 лева;
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в. Труд - Борисов: Е-търговете са борба с корупцията;
в. Труд - Фандъкова внесе бюджета на София;
в. Труд - Банките спечелиха от такси над 1 млрд. лв.;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Александър Сиди, депутат от ВМРО/"Обединени патриоти": Ние от ВМРО променихме "Борисов 3";
в. Монитор - Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на пострадалите при катастрофи: Без да се инвестира в
превенция, резултати ще липсват;
в. Телеграф - Инспектор Петьо Петков от сектор "Наркотици" в СДВР: Поръчват трева с код зелени тапети, амфети с бели
кичури;
в. Труд - Тома Биков, депутат от ГЕРБ, пред "Труд": Културни, а не идеологически разломи разделят обществото;
в. Сега - Миризмата на "Гнилите ябълки" трови икономиката;
Водещи анализи
в. 24 часа - Третата вълна зараза? Какво ще срине, как ще затегне колана ни;
в. Монитор - Държавата и андрешковците;
в. Телеграф - Ситият на гладния не вярва;
в. Труд - Жертвената поза като житейска стратегия;
в. Сега - На другарката Нинова й е лошо, престанете...;
в. Сега - От напъните на ГЕРБ ще се родят калпави избори.
√ Предстоящи събития в страната на 12 февруари
София
От 09.00 ще се проведе заседание на Народното събрание.
От 10.00 ч. в Централната избирателна комисия коалиция (ЦИК) ПП "Възраждане" ще подаде заявление за
регистрация за участие в парламентарните избори на 4 април.
От 12.00 ч. в Централната избирателна комисия коалиция "Движение ЗАЕДНО за промяна" ще подаде документи
за регистрация за участие в парламентарните избори.
От 14.00 часа ПП АБВ ще внесе в ЦИК подписи за регистрация за парламентарните избори на 4 април.
От 17.00 ч. в зала "България" ще се състои концерт по повод 14 февруари.
От 19.30 часа в Нов театър - НДК ще бъде представена постановката „Парченца от слънце и облак" по Пол
Зиндел.
***
Бургас
От 10.30 часа в Бизнес инкубатора ще се проведе работна среща на тема „Напредък в усвояването на европейски
средства в Област Бургас".
От 19.00 ч. в Държавна опера - Бургас ще бъде представен балетът "Лешникотрошачката".
***
Варна
От 10.30 часа пред Щаба на Военноморските сили ще се проведе анализ на подготовката на ВМС през учебната
2020 година. В 11.40 часа е предвиден брифинг.
***
Велико Търново
От 11.00 ч. пред паметната плоча на футболиста Трифон Иванов ще се отслужи заупокойна молитва в негова памет.
От 11.00 часа чрез платформата Cisco webex meetings ще се проведе онлайн представяне на основните параметри
на проекта на бюджет на Общината за 2021 г.
***
Враца
От 19.00 ч. в голямата зала на НЧ "Развитие - 1869" ще се състои концерт на струнен ансамбъл „Враца“ и Георги
Милтиядов със солист Маргарита Хранова.
***
Добрич
От 14.00 ч. във "Фейсбук" страницата на Младежки център - Добрич ще се състои събитието "Здравословно и
лесно".
От 19.00 ч. в Драматичния театър ще бъде представена драматиацията "Полет над кукувиче гнездо".
От 19.00 ч. в Оперен театър - Добрич ще бъде представена операта "Дон Жуан".
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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