Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Bloomberg TV Bulgaria
√ АИКБ: Средствата в Плана за възстановяване за съществуващия бизнес трябва да се удвоят
Васил Велев, председател на УС на АИКБ и изп. директор на Стара планина Холдинг АД, Светът е бизнес, 12.02.2021
Планът за възстановяване и устойчивост вече предлага създаването на три фонда за общата сума от 900 милиона лева за
съществуващия бизнес. Тази сума обаче трябва да се удвои, за да стане поне пропорционална на това, което е било до
момента. Направена е една крачка, сега трябва да се направи още една. Това заяви Васил Велев, председател на
Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и изпълнителен директор на Стара
планина Холдинг АД, в предаването “Светът е бизнес” с водещ Ивайло Лаков.
Велев коментира темата по повод новия вариант на плана, изработен под ръководството на вицепремиера Томислав
Дончев и качен на сайта nextgeneration.bg.
“За неутрализиране на вредното въздействие на коронавируса по Плана за възстановяване и устойчивост се дават още
едни пари, които са 64% спрямо парите по Многогодишната финансова рамка. Това означава, че на всеки три лева по
оперативните програми идват по още 2 лева за възстановяване на икономиката и пазара на труда, а за икономиката
нямаше нищо в този план, вместо да има поне толкова, колкото има в Програма "Иновации и конкурентоспособност”,
посочи Велев.
“Ако спазим този принцип, в тези три фонда трябва да има не 900 милиона лева, а 900 милиона евро”.
Друга тема, на която Велев се спря, е състоянието на бизнес климата у нас.
“Усилията за намаляване на административните тежести и подобряване на бизнес средата, които бяха започнати
по предложение и с натиск на бизнеса, са изоставени в последно време. Това, насложено с коронакризата, влошава
бизнес климата и води до недобри резултати”.
Като пример гостът даде възможността за отлагане на реформата при събирането на таксата за битови отпадъци, която
трябваше да започне през 2022 г.
"В съществуващата система има много пороци, а отлагането на реформата ѝ е абсолютно недопустимо".
Експертът прогнозира, че в средата на 2022 г. българската икономика може да се върне до нивото си от 2019 г. при действия
на ваксините и нормализиране на пазарите.
Целия разговор вижте във видеото.
Investor.bg
√ АИКБ: Средствата от Плана за възстановяване за бизнеса трябва да се удвоят
Направена е една крачка, сега трябва да се направи още една, изтъква Васил Велев от АИКБ
Планът за възстановяване и устойчивост вече предлага създаването на три фонда за общата сума от 900 милиона лева за
съществуващия бизнес. Тази сума обаче трябва да се удвои, за да стане поне пропорционална на това, което е било до
момента. Направена е една крачка, сега трябва да се направи още една. Това заяви Васил Велев, председател на
Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и изпълнителен директор на Стара
планина Холдинг АД, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria, в предаването “Светът е бизнес”.
Велев коментира темата по повод новия вариант на плана, изработен под ръководството на вицепремиера Томислав
Дончев и качен на сайта nextgeneration.bg.
“За неутрализиране на вредното въздействие на коронавируса по Плана за възстановяване и устойчивост се дават още
едни пари, които са 64% спрямо парите по Многогодишната финансова рамка. Това означава, че на всеки три лева по
оперативните програми идват по още 2 лева за възстановяване на икономиката и пазара на труда, а за икономиката
нямаше нищо в този план, вместо да има поне толкова, колкото има в Програма "Иновации и конкурентоспособност”,
посочи Велев.
Според него, ако се спази този принцип, в тези три фонда трябва да има не 900 млн. лв., а 900 млн. евро.
Друга тема, на която Велев се спря, е състоянието на бизнес климата у нас.
“Усилията за намаляване на административните тежести и подобряване на бизнес средата, които бяха започнати по
предложение и с натиск на бизнеса, са изоставени в последно време. Това, насложено с коронакризата, влошава бизнес
климата и води до недобри резултати”, посочва председателят на АИКБ.
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Като пример гостът даде възможността за отлагане на реформата при събирането на таксата за битови отпадъци, която
трябваше да започне през 2022 г.
"В съществуващата система има много пороци, а отлагането на реформата ѝ е абсолютно недопустимо", добавя Велев.
Той прогнозира, че в средата на 2022 г. българската икономика може да се върне до нивото си от 2019 г. при действия на
ваксините и нормализиране на пазарите.
АИКБ
√ ПОЗИЦИЯ НА АОБР ОТНОСНО НАЛОЖЕНОТО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТАКСИТЕ НА БФБ
Следва пълният текст на позицията на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР)
относно наложеното увеличаване на таксите на Българската фондова борса, считано от 01.01.2021 г., и
предложеното въвеждане на нови такси от Централния депозитар.
Позицията е изпратена до Министерство на финансите, Българската фондова борса и Централния депозитар.
АОБР счита, че е крайно наложително предприемането на адекватни мерки от страна на „БФБ-София“ АД и
„Централен депозитар“ АД в съответствие със стандартите и добрите практики на корпоративното управление с
цел подобряване на бизнес средата и повишаване на доверието в българския капиталов пазар, а оттам – и на
конкурентоспособността на българските предприятия и съответно на икономиката в страната.
Позицията може да видите и/или изтеглите в PDF ТУК.
***
ДО
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОЦ. Д-Р МАНЮ МОРАВЕНОВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
Г-Н ВАСИЛ ГОЛЕМАНСКИ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД
Относно: Позиция на АОБР относно наложеното увеличаване на таксите на Българската фондова борса, считано от
01.01.2021 г., и предложеното въвеждане на нови такси от Централния депозитар
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
В контекста на трудната ситуация, свързана с епидемиологичната обстановка, предизвикателствата пред бизнеса,
породени от COVID-19 и засилването на икономическа криза като последствие от пандемията и изолацията, на 29
декември 2020 г. Българска фондова борса едностранно уведоми емитентите на финансови инструменти за решение, взето
от Съвета на директорите на БФБ седмица по-рано. Решението е за промяна на Тарифата на БФБ, считано от 01.01.2021 г.,
която се изразява в драстично увеличаване на таксите за първоначална регистрация и за поддържане на регистрация на
емисии във всички сегменти на Основния пазар на БФБ, в сегментите на Алтернативния пазар, както и във въвеждане на
нови такси.
От името на национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Асоциацията на
организациите на българските работодатели изразява категорично несъгласие с възприетия от Съвета на директорите на
БФБ подход за едностранно налагане на сериозна допълнителна административна и финансова тежест за всички емитенти
на финансови инструменти в България в условията на разрастващата се икономическа криза, породена от COVID-19.
Липсата на прозрачност, диалог и съгласуваност с участниците на капиталовия пазар, които са пряко засегнати от
наложените промени, противоречи на широко прокламираната от Борсата дългосрочна стратегия за повишаване
качеството на корпоративното управление като едно от важните условия за увеличаване на доверието на местните и
чуждестранните инвеститори към българския капиталов пазар.
Внезапно обявените промени в Тарифата на БФБ доведоха до увеличаване от 50 до 200% на минималните и максималните
прагове на годишните такси за поддържане на емисии не само на Основния пазар, а дори на стотици нисколиквидни
емисии без сделки или с по две-три сделки годишно. За нас остава неясно как това е свързано с обещаното от
ръководството на БФБ „подобряване на доверието в пазара“. Нещо повече – за пореден път констатираме обещания за
„по-модерни услуги“ и „по-активна работа с емитентите по отношение на прилаганите принципи и практики при
разкриване на информация“, които служат като мотив за сериозно увеличаване на вече съществуващи такси и въвеждане
на нови.
Мотивите, свързани с обстоятелството, че тарифата за таксите на БФБ не е променяна от 10 години, а от тогава
минималната работна заплата в страната и средномесечния осигурителния доход са се увеличили, са неотносими към
въведеното едностранно и драстично увеличение на таксите, дължими към БФБ, особено в усложнената икономическа
ситуация в национален и световен мащаб, обусловена от икономическата криза.
АОБР адмирира усилията на БФБ, насочени към постигане на изложените цели, но намира непрозрачното, немотивирано
и несъгласувано едностранно въвеждане на нови такси и сериозното увеличение на съществуващи такива за крайно
неприемливо средство за постигането им.
В допълнение към вече влязлата в сила нова Тарифа за таксите на БФБ, на 5 февруари 2021 г. ръководството на „Централен
депозитар“ АД уведоми Комитета на ползвателите за проект на промени в Тарифата за цените на услугите на „Централен
депозитар“ АД.
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Проектът предвижда въвеждане на такса за услуги по информационно обслужване на корпоративни събития, която е в
размер на 50 лева еднократно или 120 лева за пакет от три уведомления. Мотивите на ръководството на ЦД съобщават,
че, от една страна, „цената е разходоориентирана и няма за цел натрупването на печалба“, като същевременно се твърди,
че при тези цени вложените в проекта средства ще се възвърнат за период от 2 години и половина.
От друга страна – в мотивите се твърди, че размерът на базовата такса е формиран от 0.50 лв., което е себестойност на
съобщението, което ще се разпространява до „приблизително“ 100 инвестиционни посредници – членове на ЦД, а на сайта
на Комисията за финансов надзор техният брой е 61. „Централен депозитар“ АД разполага с информация за конкретния
брой инвестиционни посредници, при които има открити сметки на акционери на даден емитент, което провокира
въпроса, ако акционери на един емитент имат сметки при 5-10 посредника, защо е необходимо информацията да се
изпраща до всички „приблизително“ 100 посредници – членове на Централен депозитар.
АОБР обръща внимание, че оповестяването на предварителна информация относно предстоящи корпоративни събития е
регулаторно задължение за емитентите, за изпълнението на което се въвежда нова административна тежест под формата
на такси, дължими към Централен депозитар. Напомняме, че за същата услуга (оповестяване на покана за общо събрание)
Търговският регистър получава 15 лева.
Едностранното и необосновано налагане на нови такси за услуги и увеличаването на размера на съществуващи такива от
ръководствата на БФБ и Централния депозитар, без съгласуване и отчитане на позицията на засегнатите пазарни
участници, на практика е форма на злоупотреба с монополно положение, която вреди не само на емитентите на финансов
инструменти, но и на цялата икономика на страната ни.
Устойчивото развитие на капиталовия пазар е сред приоритетите на АОБР за 2021 г. под ротационното председателство на
АИКБ, а ограничаването на свръхрегулациите, намаляването на административната тежест за емитентите и подобряването
на корпоративното управление са от съществено значение за постигане на тази цел.
В този смисъл считаме за крайно наложително предприемането на адекватни мерки от страна на „БФБ-София“ АД и
„Централен депозитар“ АД в съответствие със стандартите и добрите практики на корпоративното управление с цел
подобряване на бизнес средата и повишаване на доверието в българския капиталов пазар, а оттам – и на
конкурентоспособността на българските предприятия и съответно на икономиката в страната.
С УВАЖЕНИЕ,
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, /П/
Председател на УС на
Асоциация на индустриалния
капитал в България

РАДОСВЕТ РАДЕВ, /П/
Председател на УС на
Българска стопанска камара

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ, /П/
Председател на УС на
Българска търговско-промишлена
палата

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ, /П/
Председател на УС на
Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2021 Г.
АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел на
организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите на членовете си. Наетите в предприятията,
членуващи в четирите работодателски организации, представляват 82 % от всички наети у нас, а брутната
добавена стойност, която произвеждат е 86 %.
24 часа
√ Асоциацията на работодателите против наложеното увеличаване на таксите на БФБ
От името на национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Асоциацията на
организациите на българските работодатели изразява категорично несъгласие с възприетия от Съвета на директорите на
БФБ подход за едностранно налагане на сериозна допълнителна административна и финансова тежест за всички емитенти
на финансови инструменти в България в условията на разрастващата се икономическа криза, породена от COVID-19. Това
се посочва в позиция на Асоциация на организациите на българските работодатели във връзка с решението на Българската
фондова борса.
Решението е за промяна на тарифата на БФБ, считано от 01.01.2021 г., която се изразява в драстично увеличаване на таксите
за първоначална регистрация и за поддържане на регистрация на емисии във всички сегменти на Основния пазар на БФБ,
в сегментите на Алтернативния пазар, както и във въвеждане на нови такси.
Българска фондова борса едностранно уведоми емитентите на финансови инструменти за решение, взето от Съвета на
директорите на БФБ седмица по-рано.
Липсата на прозрачност, диалог и съгласуваност с участниците на капиталовия пазар, които са пряко засегнати от
наложените промени, противоречи на широко прокламираната от Борсата дългосрочна стратегия за повишаване
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качеството на корпоративното управление като едно от важните условия за увеличаване на доверието на местните и
чуждестранните инвеститори към българския капиталов пазар.
Внезапно обявените промени в Тарифата на БФБ доведоха до увеличаване от 50 до 200% на минималните и максималните
прагове на годишните такси за поддържане на емисии не само на Основния пазар, а дори на стотици нисколиквидни
емисии без сделки или с по две-три сделки годишно.
За нас остава неясно как това е свързано с обещаното от ръководството на БФБ „подобряване на доверието в пазара“.
Нещо повече - за пореден път констатираме обещания за „по-модерни услуги“ и „по-активна работа с емитентите по
отношение на прилаганите принципи и практики при разкриване на информация“, които служат като мотив за сериозно
увеличаване на вече съществуващи такси и въвеждане на нови.
Мотивите, свързани с обстоятелството, че тарифата за таксите на БФБ не е променяна от 10 години, а от тогава
минималната работна заплата в страната и средномесечния осигурителния доход са се увеличили, са неотносими към
въведеното едностранно и драстично увеличение на таксите, дължими към БФБ, особено в усложнената икономическа
ситуация в национален и световен мащаб, обусловена от икономическата криза.
АОБР адмирира усилията на БФБ, насочени към постигане на изложените цели, но намира непрозрачното, немотивирано
и несъгласувано едностранно въвеждане на нови такси и сериозното увеличение на съществуващи такива за крайно
неприемливо средство за постигането им.
В допълнение към вече влязлата в сила нова Тарифа за таксите на БФБ, на 5 февруари 2021 г. ръководството на „Централен
депозитар“ АД уведоми Комитета на ползвателите за проект на промени в Тарифата за цените на услугите на „Централен
депозитар“ АД.
Проектът предвижда въвеждане на такса за услуги по информационно обслужване на корпоративни събития, която е в
размер на 50 лева еднократно или 120 лева за пакет от три уведомления. Мотивите на ръководството на ЦД съобщават,
че, от една страна, „цената е разходоориентирана и няма за цел натрупването на печалба“, като същевременно се твърди,
че при тези цени вложените в проекта средства ще се възвърнат за период от 2 години и половина.
От друга страна - в мотивите се твърди, че размерът на базовата такса е формиран от 0.50 лв., което е себестойност на
съобщението, което ще се разпространява до „приблизително“ 100 инвестиционни посредници - членове на ЦД, а на сайта
на Комисията за финансов надзор техният брой е 61. „Централен депозитар“ АД разполага с информация за конкретния
брой инвестиционни посредници, при които има открити сметки на акционери на даден емитент, което провокира
въпроса, ако акционери на един емитент имат сметки при 5-10 посредника, защо е необходимо информацията да се
изпраща до всички „приблизително“ 100 посредници – членове на Централен депозитар.
АОБР обръща внимание, че оповестяването на предварителна информация относно предстоящи корпоративни събития е
регулаторно задължение за емитентите, за изпълнението на което се въвежда нова административна тежест под формата
на такси, дължими към Централен депозитар. Напомняме, че за същата услуга (оповестяване на покана за общо събрание)
Търговският регистър получава 15 лева.
Едностранното и необосновано налагане на нови такси за услуги и увеличаването на размера на съществуващи такива от
ръководствата на БФБ и Централния депозитар, без съгласуване и отчитане на позицията на засегнатите пазарни
участници, на практика е форма на злоупотреба с монополно положение, която вреди не само на емитентите на финансов
инструменти, но и на цялата икономика на страната ни.
Устойчивото развитие на капиталовия пазар е сред приоритетите на АОБР за 2021 г. под ротационното председателство на
АИКБ, а ограничаването на свръхрегулациите, намаляването на административната тежест за емитентите и подобряването
на корпоративното управление са от съществено значение за постигане на тази цел.
В този смисъл считаме за крайно наложително предприемането на адекватни мерки от страна на „БФБ-София“ АД и
„Централен депозитар“ АД в съответствие със стандартите и добрите практики на корпоративното управление с цел
подобряване на бизнес средата и повишаване на доверието в българския капиталов пазар, а оттам - и на
конкурентоспособността на българските предприятия и съответно на икономиката в страната.
Business.dir.bg
√ АОБР възрази срещу наложените от БФБ тарифи
Работодателските организации се обявиха против едностранното и драстично увеличение на таксите особено в
усложнената икономическа ситуация
В своя позиция от Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ изразяват категоричното си
несъгласие с наложеното увеличаване на таксите на Българската фондова борса за първоначална регистрация и за
поддържане на регистрация на емисии във всички сегменти на Основния пазар на БФБ, в сегментите на Алтернативния
пазар, както и във въвеждане на нови такси, считано от 1 януари 2021 г., и предложеното въвеждане на нови такси от
Централния депозитар.
Позицията е изпратена до Министерството на финансите, Българската фондова борса и Централния депозитар.
От АОБР смятат, че е крайно наложително предприемането на адекватни мерки от страна на "БФБ-София" АД и "Централен
депозитар" АД в съответствие със стандартите и добрите практики на корпоративното управление с цел подобряване на
бизнес средата и повишаване на доверието в българския капиталов пазар, а оттам - и на конкурентоспособността на
българските предприятия и съответно на икономиката в страната.
Внезапно обявените промени в Тарифата на БФБ доведоха до увеличаване от 50 до 200 на сто на минималните и
максималните прагове на годишните такси за поддържане на емисии не само на Основния пазар, а дори на стотици
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нисколиквидни емисии без сделки или с по две-три сделки годишно, посочват от АОБР. "За нас остава неясно как това е
свързано с обещаното от ръководството на БФБ "подобряване на доверието в пазара", допълват от асоциацията.
Мотивите, свързани с обстоятелството, че тарифата за таксите на БФБ не е променяна от 10 години, а оттогава минималната
работна заплата в страната и средномесечният осигурителен доход са се увеличили, са неотносими към въведеното
едностранно и драстично увеличение на таксите, дължими към БФБ, особено в усложнената икономическа ситуация в
национален и световен мащаб, обусловена от икономическата криза, е позицията на АОБР.
3 e-news.net
√ Бизнесът против драстичното увеличение на таксите на БФБ и въвеждане на нови такси от Централния депозитар
В контекста на трудната ситуация, свързана с епидемиологичната обстановка, предизвикателствата пред бизнеса,
породени от COVID-19 и засилването на икономическа криза като последствие от пандемията и изолацията, на 29
декември 2020 г. Българска фондова борса едностранно уведоми емитентите на финансови инструменти за решение,
взето от Съвета на директорите на БФБ седмица по-рано. Решението е за промяна на Тарифата на БФБ, считано от
01.01.2021 г., която се изразява в драстично увеличаване на таксите за първоначална регистрация и за поддържане
на регистрация на емисии във всички сегменти на Основния пазар на БФБ, в сегментите на Алтернативния пазар,
както и във въвеждане на нови такси. Това се казва в позиция на АОБР до финансовия министър Кирил Ананиев, изп.
директор на БФБ доц. д-р Маню Моравенов и изпълнителния директор на “Централен депозитар” АД Васил Големански
относно наложеното увеличаване на таксите на Българската фондова борса, считано от 01.01.2021 г., и
предложеното въвеждане на нови такси от Централния депозитар.
АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел на
организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите на членовете си. Наетите в предприятията,
членуващи в четирите работодателски организации, представляват 82 % от всички наети у нас, а брутната
добавена стойност, която произвеждат е 86 %. Публикуваме цялата позиция на АОБР:
От името на национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Асоциацията на
организациите на българските работодатели изразява категорично несъгласие с възприетия от Съвета на директорите на
БФБ подход за едностранно налагане на сериозна допълнителна административна и финансова тежест за всички емитенти
на финансови инструменти в България в условията на разрастващата се икономическа криза, породена от COVID-19.
Липсата на прозрачност, диалог и съгласуваност с участниците на капиталовия пазар, които са пряко засегнати от
наложените промени, противоречи на широко прокламираната от Борсата дългосрочна стратегия за повишаване
качеството на корпоративното управление като едно от важните условия за увеличаване на доверието на местните и
чуждестранните инвеститори към българския капиталов пазар.
Внезапно обявените промени в Тарифата на БФБ доведоха до увеличаване от 50 до 200% на минималните и максималните
прагове на годишните такси за поддържане на емисии не само на Основния пазар, а дори на стотици нисколиквидни
емисии без сделки или с по две-три сделки годишно. За нас остава неясно как това е свързано с обещаното от
ръководството на БФБ „подобряване на доверието в пазара“. Нещо повече - за пореден път констатираме обещания за
„по-модерни услуги“ и „по-активна работа с емитентите по отношение на прилаганите принципи и практики при
разкриване на информация“, които служат като мотив за сериозно увеличаване на вече съществуващи такси и въвеждане
на нови.
Мотивите, свързани с обстоятелството, че тарифата за таксите на БФБ не е променяна от 10 години, а от тогава
минималната работна заплата в страната и средномесечния осигурителния доход са се увеличили, са неотносими към
въведеното едностранно и драстично увеличение на таксите, дължими към БФБ, особено в усложнената икономическа
ситуация в национален и световен мащаб, обусловена от икономическата криза.
АОБР адмирира усилията на БФБ, насочени към постигане на изложените цели, но намира непрозрачното, немотивирано
и несъгласувано едностранно въвеждане на нови такси и сериозното увеличение на съществуващи такива за крайно
неприемливо средство за постигането им.
В допълнение към вече влязлата в сила нова Тарифа за таксите на БФБ, на 5 февруари 2021 г. ръководството на „Централен
депозитар“ АД уведоми Комитета на ползвателите за проект на промени в Тарифата за цените на услугите на „Централен
депозитар“ АД.
Проектът предвижда въвеждане на такса за услуги по информационно обслужване на корпоративни събития, която е в
размер на 50 лева еднократно или 120 лева за пакет от три уведомления. Мотивите на ръководството на ЦД съобщават,
че, от една страна, „цената е разходоориентирана и няма за цел натрупването на печалба“, като същевременно се твърди,
че при тези цени вложените в проекта средства ще се възвърнат за период от 2 години и половина.
От друга страна - в мотивите се твърди, че размерът на базовата такса е формиран от 0.50 лв., което е себестойност на
съобщението, което ще се разпространява до „приблизително“ 100 инвестиционни посредници - членове на ЦД, а на сайта
на Комисията за финансов надзор техният брой е 61. „Централен депозитар“ АД разполага с информация за конкретния
брой инвестиционни посредници, при които има открити сметки на акционери на даден емитент, което провокира
въпроса, ако акционери на един емитент имат сметки при 5-10 посредника, защо е необходимо информацията да се
изпраща до всички „приблизително“ 100 посредници – членове на Централен депозитар.
АОБР обръща внимание, че оповестяването на предварителна информация относно предстоящи корпоративни събития е
регулаторно задължение за емитентите, за изпълнението на което се въвежда нова административна тежест под формата
на такси, дължими към Централен депозитар. Напомняме, че за същата услуга (оповестяване на покана за общо събрание)
Търговският регистър получава 15 лева.
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Едностранното и необосновано налагане на нови такси за услуги и увеличаването на размера на съществуващи такива от
ръководствата на БФБ и Централния депозитар, без съгласуване и отчитане на позицията на засегнатите пазарни
участници, на практика е форма на злоупотреба с монополно положение, която вреди не само на емитентите на финансов
инструменти, но и на цялата икономика на страната ни.
Устойчивото развитие на капиталовия пазар е сред приоритетите на АОБР за 2021 г. под ротационното председателство на
АИКБ, а ограничаването на свръхрегулациите, намаляването на административната тежест за емитентите и подобряването
на корпоративното управление са от съществено значение за постигане на тази цел.
В този смисъл считаме за крайно наложително предприемането на адекватни мерки от страна на „БФБ-София“ АД и
„Централен депозитар“ АД в съответствие със стандартите и добрите практики на корпоративното управление с цел
подобряване на бизнес средата и повишаване на доверието в българския капиталов пазар, а оттам - и на
конкурентоспособността на българските предприятия и съответно на икономиката в страната.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Радев: Лозето не ще молитва, иска мотика. Така е и с политиката
Според държавния глава Румен Радев предизборната кампания трябва да е кампания на идеи, принципи и визия за
излизане на България от кризата, а не кампания на компромати. От Плевен Радев отговори и на призива на премиера в
политиката да не бъдат намесвани децата на политиците.
Президентът Румен Радев прогнозира, че следващият парламент ще бъде различен и фрагментиран. В контекста на
празника Трифон Зарезан той препоръча на партиите да водят предизборните разговори така, както добрите винари се
грижат за лозето.
"Знаете, че лозето не ще молитва, то иска мотика. Така е и с българската политика. Трябва умно да зарежем
българското лозе, така че да дадем шанс на най-добрите филизи, а да изрежем излишните, ако искаме да има плод.
По повод тези процеси, които вървят за коалиране, както преди малко ми обясняваше и проф. Пачев, трябва да
мислим, кой ще бъде най-добрият "Копач", така че да даде един наистина добър резултат. По всичко личи, че ще имаме
един доста фрагментиран парламент. Дали това е добре или зле, ще покажат изборите, ще покаже мъдростта",
каза държавният глава.
По повод скандала, свързан с името на неговия син и призива на премиера Борисов да не се намесват деца в политиката,
Радев коментира:
"Аз мисля, че това е театър за наивници. Знам много добре откъде идват атаките към мен и към моето семейство.
Но да, категорично не приемам да се намесват семействата и да бъдат преследвани в тази битка, която се води. Но
знаете, че протестите на българите са закономерен резултат от политиката и действията на министърпредседателя. Българите от месеци протестират под прозорците на Министерския съвет, но там няма никого",
допълни Радев.
Президентът отново заяви, че парите за засегнатите от COVID кризата фирми и граждани се разпределят несправедливо и
не достигат до най-засегнатите.
"Категорично има ощетени. Вие виждате, че тези огромни пари, които се раздават по телевизора, не стигат до найзасегнатите. Масовите фалити вече са факт, разорението на българите вече е факт. Пак ще кажа това, което
твърдя от началото на кризата - политиците не трябва да се правят на лекари и обратното", категоричен беше
държавният глава.
В Плевен Румен Радев участва в ритуала по зарязването на лозята на опитното поле на Института по лозарство и винарство
в града. Президентът посети и Художествената галерия "Светлин Русев", където се срещна и разговаря с творци.
√ Борисов: Няма значение от коя партия е кметът, правителството ще подпомага всяка община
Продължаваме да подкрепяме Добрич. Преди дни отпуснахме 1,5 милиона лева за подобряване на пътната
инфраструктура в града. Детските градини и училищата са санирани, индустриалната зона се развива, а като
направим и автомагистрала "Хемус" ще се осигури добра връзка със столицата и другите градове.
Това заяви министър-председателят Бойко Борисов, който огледа на място новоремонтирания булевард „Добруджа“ в
Добрич. Премиерът припомни, че преди 3 години пътят е бил в много лошо състояние.
„Прекрасен край е Добрич, нека хората да знаят, че няма значение от коя партия е кметът, правителството ще подпомага
всяка община в България“, заяви Бойко Борисов, цитиран от правителствения пресцентър.
Кметът на Добрич Йордан Йорданов изказа благодарност от името на жителите на града за подкрепата на изпълнителната
власт и уточни, че отпуснатите през януари т.г. средства от близо 1,5 милиона лева ще бъдат вложени в основен ремонт на
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ул. „Генерал-майор Стефан Попов“ и на още няколко натоварени и интензивно използвани участъци от уличната мрежа в
града.
С извършването на предвидените ремонтни дейности ще бъде отстранена компрометираната пътна настилка в Добрич и
ще се създадат условия за подобряване на движението на автомобилите и ограничаване на предпоставките за пътнотранспортни произшествия. Кметът Йорданов изтъкна, че новата и модерна инфраструктура е от изключително значение
за развитието на бизнеса в региона.
Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева информира премиера Борисов, че чрез антикризисните мерки
на правителството област Добрич е получила над 18 милиона лева за запазването на повече от 8000 работни места.
√ Има задържани за незаконно получаване на евросредства
Спецпрокуратурата разследва незаконно получаване на средства от ЕС по мерки администрирани от държавен фонд
"Земеделие". Има задържани. Претърсени са имоти в София, Годеч и Костинброд.
До момента са извършени общо 18 броя претърсвания на адреси в София, Годеч и Костинброд. Иззета е основно
документация от служебни помещения както от община Годеч, така и от Агенцията по безопасност на храните. Има
задържани лица за срок от 24 часа. От прокуратурата отказват повече информация по случая. Според източници близки до
разследването става въпрос за източване на евросубсидии, свързани с животновъдство. Не е ясно обаче за какви суми
става въпрос.
От съобщението на държавното обвинение по случая става ясно, че спецпрокуратурата е образувала досъдебно
производство за незаконно получаване на средства от фондове на Европейския съюз, основно по мерки администрирани
от Държавен фонд „Земеделие“. Обект на проверки е и Областната дирекция по безопасност на храните - София област,
където освен от прокуратурата влязоха и от антикорупционната комисия.
Освен в София са претърсени и адреси в Годеч и Костинброд. Иззети са множество книжа, документи и парични суми. Все
още няма официални данни какво е престъплението, което се разследва. Според непотвърдени информации тази сутрин
на разпит в спецпрокуратурата се е явил кметът на Годеч Радослав Асенов. Според източници, близки до разследването,
случаят е свързан със субсидии за животновъдно стопанство, с което има връзка Асенов. През целия ден телефоните в
общината даваха свободно, а кметът не беше открит за коментар.
Стопанството е било проверявано от областната дирекция по безопасност на храните с директор д-р Леонид Лавчев, който
според източници от разследването е бил жури в дефиле на коне в общината. Името на д-р Лавчев нашумява през 2009 г.,
когато е задържан за рекетиране на мандра в Хасковско. Тогава заемал поста заместник-директор на Националната
ветеринаро-медицинска служба.
Сигналът тогава е подаден от директора на ДВСК - Хасково д-р Христо Вълчанов. Той е бил принуждаван от Лавчев да прави
проверки на частна фирма и по този начин собствениците ѝ да бъдат изнудени за пари. Няколко месеца по-късно Лавчев
е пуснат под гаранция от 15 000 лева. След години по съдебните инстанции изходът от делото все още не е ясен.
Опитахме се да се свържем с д-р Лавчев, но и той не отговаряше на служебния си телефон.
От Агенцията по безопасност на храните заявиха, че докато тече разследването няма да коментират случая.
√ Остават затворени граничните пунктове "Кулата", "Илинден" и "Гюешево"
Републиканските пътища в страната са напълно проходими при зимни условия. Настилките са обработени, по магистралите
и първи клас пътищата обстановката е съвсем нормална. Това заяви в "Денят започва" инж. Даниел Иваничков от Агенция
"Пътна инфраструктура".
Има ограничения за движение на камиони над 12 тона през проходите Превала, Печинско и Рожен.
Остават затворени от гръцка страна граничните пунктове при "Кулата" и "Илинден", спряно е и движението при "Гюешево",
каза още инж. Иваничков.
По думите му това е създало известно затруднение в почистването на пътищата в района на граничните пунктове, тъй като
тежкотоварният трафик е изчаквал на наша територия.
Опашката от камиони на "Кулата" е около 3 км.
√ Добрият пример: Сестрите Илиеви с нови отличия в състезанията по математика
Двете сестри - Сара и Мартина Илиеви за пореден път грабнаха медали в Световната олимпиада по математика. Мартина
стана световен шампион в Турнира на шампионите, а Сара се класира на трето място в световната класация в същия турнир.
Двете момичета и тяхната майка Даниела Илиева бяха гости в "Денят започва".
Момичетата споделиха, че по време на състезанието е трябвало да решат 30 задачи за два часа.
Тяхната майка разказа, че момичетата се мотивират една друга. Един неуспех е накарал Сара да стане толкова добра, а
Марти получава мотивация от сестра си. Тя обясни, че състезанието тази година е проведено онлайн с двойно
видеонаблюдение.
В състезанието са участвали 12 държави. Бройката на състезателите не е била голяма, тъй като до този финал се допускат
само златни медалисти от финалите на други три азиатски състезания.
Победата на момичетата не идва без предизвикателства, тъй като една от задачите е била свързана с азиатски шампионат
по видеоигри. При Сара две от задачите са били свързани с тези игри. Тези задачи на практика поставят европейските деца
в неравностойни условия с азиатските участници, тъй като те са напълно непознати за математиците от Стария континент.
Вижте целия разговор във видеото.
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√ Силно представяне на сепаратистките партии на изборите в Каталуния
Каталунските сепаратистки партии увеличават мнозинството си в регионалния парламент след вчерашния вот, белязан от
пандемията.
Кандидатът на премиера Педро Санчес - бившият здравен министър Салвадор Иля води, получавайки 23 на сто от гласовете
и 33 места в 135-местния парламент. Иля обяви, че ще се опита да сформира кабинет. Вероятността да успее обаче е малка,
защото сепаратистките партии подписаха споразумение миналата седмица да не подкрепят социалистическо
правителство.
Ако се коалират, трите партии ще разполагат със 73 места в местния парламент на богатата испанска област. За първи път
в каталунския парламент влиза крайнодясната популистка партия Вокс.
БНР
√ Държавни ценни книжа за 300 млн. лева ще бъдат предложени на инвеститорите
Държавни ценни книжа за 300 милиона лева ще бъдат предложени на инвеститорите в първата дългова емисия за
годината.
Лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца ще бъдат предложени на инвеститорите при
фиксиран годишен лихвен процент от 0,1 на сто.
Това е първата емисия държавни ценни книжа на вътрешния пазар, след като страната ни стана член на механизма на
валутните курсове ERM II и на банковия съюз.
Миналия септември България излезе на външните пазари и постигна много добра доходност. В началото на 2020-а, още
преди кризата с Covid-19, финансовото министерство набираше поетапно дългов ресурс от вътрешния пазар, но отказа
поръчките от последната предложена емисия заради сериозното нарастване на доходността. Тази емисия вече бе в
разгара на пандемията. Обикновено и първата за годината емисия е считана и за тест на пазара.
Тази година правителството има право да тегли максимум четири милиарда и 500 милиона лева нов дълг, като в края на
годината нивото на държавния дълг не може да надвишава 31 милиарда и 900 милиона лева.
√ НСИ: С 2,6 на сто намалява броят на заетите през декември
С 2,6 на сто е намалял броят на заетите към края на декември спрямо края на същия месец през 2019 г., сочат данните на
Националният статистически институт. Това означава, че повече от 60 000 души са без заетост спрямо година по-рано.
Очаквано най-тежко засегнатите сектори от ограничителните мерки от кризата с Covid-19 са тези, при които има много
голям спад на заетостта – ресторантьорство и хотелиерство, селско стопанство, административни и спомагателни
дейности.
На тримесечна база декември спрямо септември миналата година спадът на заетостта е с почти 21 000 души, отчитат от
Националната статистика. Ръст при броя на заетите има единствено в здравеопазването, социалните дейности и
образованието. За четвъртото тримесечие възнагражденията в обществения сектор бележат ръст от 13,1 на сто спрямо
последните три месеца на 2019-та. В частния увеличението на възнагражденията е 8,1 на сто. Средната работна заплата за
последното тримесечие на годината е 1 437 лева.
√ Нова мярка за винопроизводителите - за прeдставяне на продуктите в ЕС
Производителите на вино ще могат от днес да кандидатстват по новата мярка - за прeдставяне на българските винени
продукти в Европейския съюз. Това съобщи земеделският министър Десислава Танева по време на посещение в
пазарджишкото село Огняново, където извърши ритуално зарязване на лозята:
"Още от началото на следващата седмица започва нов прием. Сега изтича приемът за инвестиции. Кризисните мерки също
продължават".
До края на март се очаква Европейската комисия да обяви становището си по промените в Закона за виното и спиртните
напитки, допълни Танева. Целта на измененията е синхронизация с европейското законодателство.
На 14 февруари се почита Успението на Свети Кирил Славянобългарски според църковния календар, както и Свети Трифон
Зарезан по стар стил, отбелязван като Ден на лозаря. Според българския обичай, селските стопани излизат на полето,
поливат корените на лозата с вино и благославят. Близо 42 000 са у нас професионалните лозари,
√ Фонд "Земеделие" започва прием по мярката "Информиране в държавите членки" в лозаро-винарския сектор
Фонд "Земеделие" започва прием по мярката "Информиране в държавите членки" от Националната програма за
подпомагане в лозаро-винарския сектор. Мярката се прилага за първи път в България и бюджетът ѝ за тази година
надвишава 3 млн. лева.
Мярката всъщност цели да информира потребителите за отговорната консумация на вино и риска, свързан с вредата от
алкохола. Очаква се участниците да ориентират широката публика и за вписаните в европейските регистри вина със
специфична репутация, географска среда и произход.
За подпомагане могат да кандидатстват браншови организации на производители на вино, както и държавни органи и
институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на този бизнес.
Допустимите за финансиране дейности са свързани с провеждане на информационни кампании в медиите, изработване
на брошури, флаери, плакати, билбордове, създаване на уеб сайт, участие в изложение, панаири и фестивали.
Максималната стойност на един проект не може да надвишава 700 хиляди лева годишно и два милиона лева за
тригодишен период.
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√ Росица Иванова: Мерките за подпомагане да се насочват към предприятията, които ще ни измъкнат от кризата
Научна конференция за „Анализ на Covid- ситуацията и приетите икономически мерки в България“
„На първо място държавата предприе множество мерки за подпомагане на малкия и средния бизнес у нас за справяне с
пандемията“, коментира в „Преди всички“ доц. д-р Росица Иванова от УНСС във връзка с провеждането на 16-а
международна научна конференция на младите ученици за доклада и на тема - „Анализ на Covid- ситуацията и приетите
икономически мерки в България“.
„Мерките са много - за подпомагане и кредитиране, както и инвестиционни мерки, на второ място това са мерките 60/40
за големите предприятия, на трето място това са мерките за общините и публично – частните предприятия, на четвърто
място това са мерките за самоосигуряващите се и за самонаетите лица“, поясни още доц. Иванова.
„С мярката 60/40 са подпомогнати около 9 хиляди работодатели, запазени са около 180 хиляди работни места. За целта
НОИ е изплатило около 186 милиона лева, в преработващата промишленост са запазени 80 хиляди места, като са
изплатени 71,6 милиона лева. В търговията – 29, 5 милиона лева са изплатени от НОИ за около 27 хиляди работници и
служители.“ Това даде като пример доц. Иванова. Тя посочи и проблемите:
„Има няколко проблема при отпускане на тези средства. Мерките тръгнаха твърде късно. Второ - около 25 на сто средствата
от ЕС се насочват само към ресторантьорския бизнес и заведенията, а тези средства би трябвало да се насочват и към
предприятията, които носят конкурентоспособност, носят иновации и които ще измъкнат страната от кризата.
Проблем е, че мярката "Запази ме" не може да се използва от ресторантите към хотелите, защото те не са регистрирани с
код "Ресторант", много предприятия пък не могат по тази мярка да се ангажират, че ще запазят служителите си, след
спиране на действие на тази мярка. Още един проблем - по мярката 60/40 работодателите, които са преустановили
дейността си, откъде ще вземат средства да изплатят тези 40 на сто за служителите си като възнаграждения?", посочи още
доц. Иванова и допълни, че към началото на 2022 година можем да излезем от кризата.
"Пандемията увеличи рисковете в киберсигурността", коментира в „Преди всички“ Веселин Славчев, докторант в УНСС.
Неговият доклад на научната конференция е на тема - „Управление на киберсигурността в условия на Covid-19”:
"Жертва стават всички - работещите хоум-офис, защото служителите не са в защитената корпоративна среда, където
компютрите им са защитени със софтуер. В къщи се работи от личния компютър.", поясни още Веселин Славчев.
Още по темата в звуковия файл.
√ Дигитализация на бизнеса по време на пандемия
или спасителна акция за малкия и средния бизнес
Моделът за електронната търговия е бъдещето на световната икономика. Безпрецедентни са ръстовете в различни онлайн
бизнеси покрай ситуацията с Covid-19. Кой е най-евтиният вариант за електронната търговия и как работи? До 2019 г. 85%
от целия генериран оборот в онлайн продажбите у нас се случва чрез наложен платеж, независимо дали директно или
през куриерските фирми. България е на първо място в ЕС по този показател. Основната причина е ниското доверие към
търговците. След Covid-19 обаче пластовете се разместват. Наложеният платеж в някои магазини спада до под
50%, въпреки че години наред са над 80%. Плащанията с карти са основният двигател на този ръст, тъй като при тях няма
физически контакт.
Изпълнитeлнaтa aгeнция зa нacъpчaвaнe нa мaлĸи и cpeдни пpeдпpиятия (ИAHMCΠ) щe paздaдe вayчepи нa 130 бългapcĸи
ĸoмпaнии, чpeз ĸoитo бeзплaтнo дa cтapтиpaт cвoй oнлaйн мaгaзин. Идeятa e дa им ce пoмoгнe дa пpoдължaт дa paзвивaт
бизнeca cи в oщe eднa пocoĸa, a и нa фoнa нa ycлoжнeнaтa oбcтaнoвĸa, в ĸoятo мнoгo иĸoнoмичecĸи дeйнocти бяxa
блoĸиpaни. Програмата е до 1 март 2021 г. и осигурява eднoгoдишeн aбoнaмeнт в плaтфopмaтa СlоudСаrt, ĸъдeтo
тъpгoвцитe мoгaт зaпoчнaт дa пpoдaвaт cвoитe пpoдyĸти и ycлyги. Те ще получат пaĸeт oт дигитaлни ycлyги, пpeдocтaвeни
oт пapтньopитe пo пpoгpaмaтa.
За дигитализацията на бизнеса по време на пандемия или как протича спасителната акция за малкия и средния бизнес
– Евгени Йорданов, дигитален директор и партньор на платформа за онлайн търговия, разказва в "Нашият ден" накратко
за кампанията:
"Целта на обединените усилия е да се подпомогнат българските компании, които искат да излязат в онлайн
пространството, като им се предостави възможността да използват електронни магазини и да продават своята
продукция. В случай че вече имат подобен магазин – те могат да мигрират към по-добрите платформи.
Платформата Cloud Cart е в престижната класация за 2020 на DeloitteTechnologyFast 50 inCentralEurope, представяща найбързо разрастващите се технологични бизнеси в региона на Централна и Източна Европа. И в топ 3 на най-добрите бизнес
инструменти за 2019 г. в областта на онлайн търговията в световен мащаб, според класация на Newsweek."
През миналата пролет онлайн платформата, ръководена от Евгени и Ники, е провела кампанията „Премини през
трудностите, премини онлайн“ в рамките на която е помогнала на над 2000 български фирми, които са били заварени
неподготвени от коронавирусната пандемия – те са получили безплатни електронни магазини.
Ако бизнесът се дигитализира, би могъл да се спаси и да продължи да работи дори и в такива условия на пандемия.
Според последни данни за търговията в България у нас онлайн се продават най-много модни артикули и аксесоари (41%),
следвани от спортните стоки (10%), детските и бебешките артикули (6%) и електронните устройства (5%). Най-голямата част
от онлайн покупките са в границите между 100 и 500 лева.
"В момента профилът на търговеца не съвпада едно към едно с профила на купувача – какво се търси и какво се предлага
на пазара са две различни неща. Програмата първоначално беше отворена за търговци, които даже не са преки търговци,
а са по-скоро производители, защото кампанията иска да помогне на производителите също да намерят излаз до нови
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дистрибутори – да намерят начин да дигитализират своята дистрибуторска мрежа, да дигитализират директни продажби
към клиенти.
От началото на февруари програмата е отворена за обща публичност за всякакви фирми. Производителите се възползваха
и още могат да се възползват. Всички получават възможността да ползват една платформа, наречена СlоudСаrt. Тя е
абонаментна платформа – плащат се по 60-70 лв. на месец, като някакъв вид наем. Те имат възможност да създадат свой
онлайн магазин и свой уебсайт. Получават и подкрепа от банката – специализирана бизнес сметка, виртуален пост
терминал, така че да могат да събират плащания в интернет. За да може човек, който желае да дигитализира бизнеса си,
да получи цялостно решение, а не просто да се опита да скалъпи нещо." – казва Евгени Йорданов.
√ Дигитално земеделие с редуциран бюджет – очаквания
Какво се случва с дигитализацията в българското земеделие? Защо са орязани парите по плана за възстановяване и
развитие?
Шумнопрокламираното дигитално земеделие, заложено първоначално да се случва със 102 млн. лева по Плана за
възстановяване на ЕС, се оказа редуцирано и сведено до сумата от 23,8 млн. лева.
Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации, коментира темата в “Нашият ден“.
“За мен намалението не е притеснително, а по-скоро е притеснителен начинът и за какво точно ще бъдат давани тези пари
– 23 млн. лв. Тъй като за една част от орязването донякъде има обосновка, дадена в последния вариант на Плана, но за
друга все още такава отсъства. В обосновката виждаме, че там, където беше заложена възможност за инвестиции в
земеделие, в стопанства, те са орязани. Защото при тях се предвижда проектиране.“
“Аз съм част от тематична работна група за изготвяне на следващия стратегически план, т.е. следващите финансирания по
Програмата за развитие на селски райони и директни плащания. Там в момента обсъждаме една мярка “Инвестиции в
дигитализация в земеделските стопанства“ и се предполага, че стопанствата ще бъдат цифровизирани с пари по новия
програмен период от ЕС. Само че ние в тази работна група, проектирайки тази мярка, не сме обсъждали бюджети. Така че
за мен не става ясно, да, тук орязваме доста сериозна сума, обаче предвиждаме ли и колко предвиждаме по тази мярка.“
“От друга страна, това, което остава, а именно придвижената единна електронна система, модулите, които ще бъдат в
системата: за растителнозащитните мероприятия, за употребата на ветеринарномедицински препарати. За тях се казва, че
тези модули ще се изграждат, но има една точка 8 в допълняемост, в която се казва има ли сходни досега проекти,
написано е “не“, но всъщност това за мен не е така. И в момента в Министерството има две системи, които се изработват,
по договори от 2018 г. с две фирми. Едната е изработване на интегрирана информационна система за пространствени и
регистрови данни, за изпълнение функциите на Министерство на земеделието и храните, а другата е изграждане на
информационна система с електронни регистри за нуждите на специализираната администрация на
министерствата. Вижда се, че има нещо изработено към момента. За мен остава въпросът – съществуващите ще бъдат
надградени ли, свързани ли? Тези въпроси остават за мен. А иначе на ниво стопанство и на ниво инвестиции в стопанството
има много възможности.“
Министерство на земеделието ли ще контролира средствата
“Специално по механизма, да. Държавата в крайна сметка трябва да си оправи собствената къща. Регистрите на
Министерството са доста разпилени и в различен формат. Единствените надеждни системи са във Фонд “Земеделие“.
ИСАК, която работи за получаване на субсидиите, те се контролират, изградени са както трябва и сертифицирани. В
Министерството има подобна система, която също се изисква от Брюксел заради площите. Но всичко останало в отделните
агенции към Министерството са разпокъсани и няма връзка между тях.“
√ Създават Център по природни науки, изследвания и иновации в ПМГ - Ловеч
В Профилираната природо-математическа гимназия в Ловеч ще бъде създаден Център по природни науки, изследвания и
иновации. Средствата, в размер на 300 хиляди лева са осигурени от държавния бюджет
Националната програма "Изграждане на училищна STEM среда" на Министерството на образованието и науката.
Пространствата в учебния център ще бъдат оборудвани за изучаването и прилагането на компетентности в областта на
СТЕМ –науките, поясни началникът на Регионалното управление на образованието в Ловеч Еленко Начев.
„Това е СТЕМ – център в който ще се извършва и обучение по математика, природни науки, икономика. Той ще бъде
обзаведен с нови модерни средства, като допълнително те предлагат и метеорологична станция“.
Центърът ще разполага със зони за моделиране и изработване, генериране на бизнес идеи, математическо проучване и
анализ, изследване и експериментиране.
СТЕМ – център за 300 000 лева в момента се създава и в СУ „Васил Левски“ в Троян. Три малки СТЕМ – центъра ще бъдат
изградени в Националните училища по ветеринарна медицина в Ловеч и по горско стопанство и дървообработване в
Тетевен и в училището за планински водачи в село Черни Осъм.
За тях са осигурени по 50 000 лева.
√ Процесът на икономическо възстановяване може да се забави
Нито една национална икономика, нито един сектор не остана незасегнат от икономическите последствия от
коронавирусната пандемия. Но както гласи старата максима, "всяка криза отваря и нови възможности".
По покана на Германо-българската индустриално-търговска камара, заедно с фондация "Конрад Аденауер", Институтът за
икономическа политика направи прочуване за предизвикателствата и перспективите за българската икономика в контекста
на Европейския съюз.
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Изпълнителният директор на института Ясен Георгиев обясни пред Радио София, че всички анализи и прогнози за
възстановяване на икономиката се базират на допускането, че здравният проблем ще бъде решен още тази година, което
никой не може да предрече със сигурност:
"Според първите преценки за представянето на българската икономика през 2020 година може да се прогнозира, че тя ще
отчете спад от по-малко от 5%, но това не бива да ни успокоява, защото сравнено с ръста от 3,5-3,6 процента през 2019
година е доста сериозно свиване. Очакванията са, че може да станем свидетели на много по-бавен процес на
възстановяване, който ще продължи не само през тази, но и през следващата година. Едва в края на 2022 година може да
се очаква икономиката да стигне до предкризисните нива. Разбира се има много въпросителни, които може да доведат до
ревизиране на прогнозите."
Георгиев отбеляза, че прогнозите за ръста на безработицата през 2020 година не са се оправдали, като при очаквания
за 8-10 на сто, годината е завършила с безработица под 7 процента.
Същевременно пред българската икономика се разкрива положителна перспектива, поради скъсяването на веригите на
доставки в Европа. Много държави в географската периферия на Европейския съюз, включително и България, биха могли
да се позиционират много по-добре в европейските вериги за доставки. Не само от бизнес гледна точка, но и на равнище
ЕС все повече се говори за европейска стратегическа автономия в сферата на промишлеността и търговията.
Ясен Георгиев отбеляза също, че ниските разходи за труд са едно конкурентно предимство, което вече не е толкова
валидно. През последните години разходите за труд в Китай се увеличиха в пъти, поради което разходите за труд в страни
като България и Румъния вече са по-конкурентни. Като се добавят и разходите за транспорт и несигурността в месеците на
ограничени физически доставки, може да се каже, че страни като България имат определени конкурентни
предимства Важен фактор, обаче, е и производителността на труда, която у нас е по-ниска от средноевропейската.
√ Северна Македония затвори "Гюешево", Гърция отвори частично "Кулата"
При зимни условия става движението по пътищата в по-голямата част от страната, но затворени пътни участъци няма.
Гърция отмени частично забраната за преминаване на автомобили с тегло над 3,5 тона през граничния пункт „КулатаПромахон“. „Илинден- Ексохи“ остава затворен за всички автомобили.
Основните пътни артерии в Благоевградска област са проходими при зимни условия.
Ограниченията, въведени от гръцките власти на граничните пунктове с България заради ниските температури и сложната
пътна обстановка, предизвикаха километрични колони от тежкотоварни камиони на АМ Струма преди граничния пункт
"Кулата". Повече от денонощие превозвачите престояха в кабините на камионите си, болшинството от които бяха с чужда
регистрация.
Към 16:30 часа граничните власти от южната ни съседка вдигнаха забраната за тировете, влизащи в България. Към Гърция
обаче се пропускат само камиони, чиято дестинация е Солун и Атина. Това и към момента създава проблеми в зоната за
граничен контрол, тъй като много от превозвачите са принудени да се върнат.
Повечето големи пътни артерии в областта са проходими и без ограничения. Остава забраната за движение на камиони
над 12 тона през прохода Папаз чаир по пътя Гоце Делчев- Катунци, тъй като единствено там продължава да вали сняг.
Движението на превозни средства над 12 тона се ограничава временно по пътя от Кюстендил за граничния пункт Гюешево,
поради "спиране от Северна Македония", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". В съобщението не се уточняват
причините, нито срокът на ограничението.
Пътят към местността "Златните мостове" в парк Витоша е отворен за движение за автомобили, а автобусите до ски
училищата трябва да са с вериги. В София основните пътни артерии са почистени напълно, заявиха от общината. Оттам
казват, че работата на фирмите продължава в кварталите.
√ "Самоопределение" печели предсрочните избори в Косово с 48,17%
Лявото движение "Самоопределение" получава 48,17 процента от гласовете на вчерашните предсрочни парламентарни
избори в Косово, показват предварителни резултати на Централната избирателна комисия при преброени 97,45 процента
от общия брой на подадените бюлетини.
На второ място е Демократическата партия на Косово с 17,32 процента, а на трето - Демократичният съюз на Косово с 13,18
процента. Алиансът за бъдещето на Косово получава 7,4 процента.
От малцинствените партии, които имат запазени 20 места в парламента, най-голям резултат има Сръбска листа с 5,27
процента от гласовете.
Избирателната активност е била 46,9 процента - повече, отколкото на парламентарните избори през 2019 г., съобщи
председателката на ЦИК Валдете Дака. Тя определи вота като пример за демократични избори, въпреки трудностите, пред
които страната е изправена.
Смята се, че действителната избирателна активност вероятно е по-висока, доколкото има съмнение дали избирателните
списъци в Косово отразяват действителния брой на избирателите.
Над 100 различни жалби са били подадени вчера за различни нарушения на избирателния процес, съобщи "Косова прес".
Повечето от тях са били свързани с неразрешена изборна агитация.
Няколкостотин привърженици на "Самоопределение" се събраха в Прищина снощи въпреки призива на движението
победата да бъде отпразнувана по домовете заради противоепидемичните мерки.
Председателят на Демократическата партия на Косово (ДПК) Енвер Ходжай поздрави "Самоопределение" за изборната
победа. Той каза, че партията му няма да участва в правителство със "Самоопределение", а ще бъде фактор за стабилността
в страната като основна опозиционна сила.
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Председателят на Демократичния съюз на Косово Иса Мустафа също призна изборното поражение на партията си и каза,
че в следващите дни ще бъде направен задълбочен анализ на ситуацията.
√ Александър Новак потвърди плановете за завършване на газопровода "Северен поток - 2"
Руският вицепремиер и бивш министър на енергетиката Александър Новак потвърди плановете на страната му за
завършване на газопровода "Северен поток - 2".
Германско-руският проект е изграден 95 процента, но в интерес на европейските държави и европейските компании е
проектът да продължи, каза още руският вицепремиер.
Очакванията са газопроводът да удвои количествата газ, внасяни директно от Русия през Балтийско море, но според
Съединените щати съоръжението ще застраши енергийната сигурност на Европа, увеличавайки зависимостта ѝ от Москва.
Затова и Вашингтон наложи санкции срещу проекта, а Москва отговори с обвинения, че американската позиция се дължи
на желание да увеличи собствените си продажби на втечнен природен газ.
Работата по проекта бе спряна след като под заплахата от американски санкции швейцарска компания изтегли кораба,
полагащ тръбите, припомня ДПА.
√ Анализатори: До края на годината няма да видим огромен скок в цената на петрола
Цената на петрола продължава да се покачва, но до края на годината няма да видим огромен скок. Това е прогноза на
анализатора Анди Липоу в интервю за БНР .
Според Том Санзило от Института за енергийна политика и финансови анализи до края на годината цената на черното злато
ще се задържи в горната част на 50-доларовия диапазон за барел.
В средата на седмицата цената на петрола достигна най-високото си ниво от януари миналата година. Дори и това е
свързано с пандемията. С този акцент започват всички икономически анализи по света в момента, независимо към кой
бизнес сектор са насочени. Експертите по енергийни суровини не правят изключение.
Том Санзило от Института за енергийна икономика и финансови анализи в Ню Йорк, обясни:
"Ние, както и повечето хора, гледаме най-вече към пандемията и икономическите промени, които настъпват заради нея.
Въпросът е дали много хора ще бъдат ваксинирани или светът няма да достигне необходимото ниво на имунизация, което
ще направи животът ни по-труден. Оттам ще получим и отговор на въпроса дали икономическият растеж ще бъде бавен
или малко по-бърз".
А оттам и къде ще бъде балансиран петролният пазар, където търсенето и предлагането се коригират по бизнес модела,
разработен преди десетилетия от Организацията на страните износителки на петрол - ОПЕК, но в наши дни трябва да
добавим - първо и техните партньори във формата ОПЕК+, както и играчите на пазара извън петролния картел и
приятелските му държави - например: Съединените щати
"Също така ние наблюдаваме два други ключови фактора. Единият е геополитиката и по-специално развитието на
отношенията между основните държави - производителки на петрол. Другият е поведението на компаниите за добив от
шистови залежи в Съединените щати и как те ще отговорят на леко покачващите се цени. Следим много внимателно дали
те няма да увеличат добивите, с което отново ще увеличат количествата, и така да окажат натиснат цените надолу".
Или обратният вариант на играта „ако не плащаш достатъчно за петрол, намаляваме количеството на пазара”, характерна
за ОПЕК+, допълни от Хюстън експертът по петролния пазар Анди Липоу, чийто анализ започва от срива през 2020, когато
пандемията от Covid-19 парализира световната икономика:
"В резултат на това страните от ОПЕК + решиха да намалят добивите, за да балансират пазара в условията на свито търсене.
Ако обърнем поглед към 2021-ва, надеждата е, че икономиката ще започне да се възстановява, с което и търсенето на
петрол. Резултатът вече е виден - цените на черното злато започнаха да се покачват".
Което накара хедж фондовете в Съединените щати да погледнат към стойности като 70 - 80 долара за барел в края на
годината. Не липсват и анализи, които залагат на 100 долара за барел следващата година, макар и експертите по петролния
пазар да се усмихват на толкова смели прогнози:
"Мисля, че това е твърде висока стойност. Виждаме, че държавите от ОПЕК+ все още намаляват добивите си със 7 милиона
барела дневно. Това е напълно достатъчно, за да провокира нарастващо търсене тази година. С покачването на цената
всяко от правителствата ще прибегне и до леко увеличаване на добивите, защото има необходимост от повече
постъпления в бюджета", категоричен е Липоу, който поглежда към политиката на новия американски президент Джо
Байдън, за да допълни анализа си:
"Първо, видяхме, че администрацията на Байдън постави мораториум върху новите сондажи, независимо дали са в
териториите с шистови залежи или в Мексиканския залив. Това ще има отражение върху петролната продукция
следващите няколко години".
Причината - много по-сериозната ангажираност на Байдън към климатичните проблеми или не съвсем, според Том
Санзило:
"Мисля, че тук има известно неразбиране. Това, което президентът се опитва да направи, е да провокира по-рационален
подход на индустрията. Направих бележка за шистовите компании, защото те винаги заливат пазара с продукция, когато
цената на петрола тръгне на горе. Това се случва през последните десет години, но не е съвсем финансово правилно от
тяхна гледна точка. Също така те не управляват природните залежи по най-добрия възможен начин. Всъщност,
поведението им е неправилно и от екологична, и от бизнес гледна точка. Това, което Байдън се опитва да направи, е да
намали производството им. С натиска, който той оказва върху добивите им, той всъщност помага на сектора да се
стабилизира. Те би трябвало да осъзнаят, че ще станат по-малка част от икономиката, но ще продължат да бъдат много
важна част от нея. Бизнес моделът, който следват в момента, е изключително лош и за тях самите, и за държавата".
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Теза, с която Анди Липоу е напълно съгласен:
"Другият много важен фактор, който петролната индустрия следи, е как администрацията на Байдън ще взаимодейства с
Венецуела и Иран. По отношение на Венецуела очакваме да видим размяна на суров петрол срещу дизел на хуманитарна
основа. По отношение на Иран - струва ми се, че всяка от държавите изчаква другата да направи първата крачка заради
ядреното споразумение, подписано преди години.
В крайна сметка, мисля, че през третото и четвъртото тримесечие на тази година ще видим повече ирански петрол на
пазара. Именно затова не съм толкова голям оптимист за покачването на цената на петрола тази година, защото очаквам
сериозно количество черно злато от Иран, а това ще задържи цената тази година", коменитра Липоу, който се въздържа
от конкретни стойности.
Най-добрите години на петролния бизнес са отдавна зад гърба ни, а „позеленяването” на икономиката къса живо месо от
него. Макар и закъснели с преориентирането на бизнес моделите си, богатите на петрол държави няма да се предадат без
бой, категорични са експертите и припомнят, че в петролния пазар често има повече геополитика, отколкото чист бизнес
интерес.
√ Кр. Георгиева от МВФ: Г-7 е в пълно съгласие относно плановете за стимулиране и за ваксините
Изпълнителният директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева заяви в петък, че Групата на найразвитие икономики Г-7 е в "пълно съгласуване и привеждане в съответствие" по всички важни въпроси, свързани с
коронавирусната пандемия и икономическата криза, която настъпи заради нея.
Г-жа Георгиева определи като "съществена" виртуалната среща, която беше организирана в петък от британския финансов
министър Риши Сунак.
"Пълно съгласуване по отношение на достъпа до Covid ваксини, политическа подкрепа до излизането от кризата, действия
по отношение на климата и цялостна подкрепа за уязвимите държави", написа изпълнителният директор на МВФ в Туитър.
По-рано през деня европейският комисар по икономиката Паоло Джентилони заяви, че групата Г-7 се е съгласила да
"запази подкрепа за икономиките и за страните с по-ниски доходи", докато министърът на финансите на САЩ Джанет
Йелен призова своите колеги да "подходят мащабно" по отношение на държавните антивирусни стимулиращи политики.
Монитор
√ Румен Радев: Необходима е по-голяма финансова децентрализация на общините
По-голяма финансова децентрализация и независимост на българските общини ще им позволи да създадат по-добри
условия за реализация на творците и за процъфтяването на културата на местно и национално ниво.
Това заяви президентът Румен Радев в Плевен, където се срещна с изявени културни дейци в сферата на киното, театъра,
музикалното и изобразително изкуство, съобщават от прессекретариата на държавния глава.
По думите му местната власт има изключително важна роля за формирането на духовността като ценност. Тя трябва да
разполага с ресурси да подкрепя и организира активна дейност у артистите и да я популяризира.
Необходим е баланс в държавната политика между инвестициите в инфраструктура и култура, каза още президентът:
„Важно е да имаме инфраструктура и в областта на духовността и културата – трябва държавата да застава зад всички
театри, музеи и други институции на духовността. Не просто да помага, а да приема това като свой постоянен и неотменим
ангажимент.“
Радев посочи, че са необходими и механизми за духовното развитие на творците и талантите – за тяхното качествено и
модерно образование, както и достойно заплащане. Не на последно място държавата трябва да работи за международния
обмен на българското изкуство и то да бъде по-видимо на световната сцена: „От гледна точка на броя население и
икономическия потенциал България не може да се сравнява с много други. Но като постижения на културата и мащаба на
нашите таланти, ние сме равни на световните колоси.“
Активността на местните артистични общности доказва, че българските култура и изкуство са непреходни, заяви още
президентът. Като особено важна цел държавният глава отличи възпитаването на младото поколение в почит към
културата и популяризирането на изкуството.
Румен Радев оцени като положителна тенденцията утвърдени таланти да се връщат към творчество в родните си градове.
„Не трябва културната активност да бъде централизирана в само няколко големи точки в страната. Изкуството също така
не трябва да се дели на провинциално и столично“, заяви президентът.
Държавният глава открои и необходимостта от ефективна и предвидима политика за подпомагане на артистите, поспециално творците на свободна практика, в контекста на настоящата криза.
Румен Радев разгледа творбите в Художествената галерия „Светлин Русев“ и се запозна с историята на музея. Галерията е
не просто храм на българската култура и изкуство с колекция на световно ниво, тя е и храм на силния български дух, заяви
държавният глава.
Той припомни огромния дарителски жест на великия художник Светлин Русев. "Нацията ни не е механичен сбор от хора,
тя е съвкупност от ценности, които плевенски творци като Светлин Русев, Илия Бешков, Катя Попова, Гена Димитрова, а
днес вие развивате и предавате на следващите поколения", обърна се президентът Радев към присъстващите
общественици и дейци на изкуството.
√ Вицепремиерът Николова: Разработваме маршрути за поклоннически туризъм
Работим по създаването на дестинации за поклоннически туризъм. По този начин ще насърчим пътуванията през цялата
година и ще подпомогнем местните икономики и заетостта през четирите сезона. Това заяви вицепремиерът и министър
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на туризма Марияна Николова по време на посещението си в Троянския манастир, съобщиха от пресцентъра на
туристическото ведомство.
По думите й този туристически продукт е неразработен, но с голям потенциал и именно подобни нишови услуги могат да
допринесат за утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация. Светата обител е третата по
големина у нас и всяка година се посещава от хиляди туристи - наблюдава се тенденция към непрекъснатото им
увеличаване.
Министърът посети и музея към манастира, в който се пази грамотата на Цариградската патриаршия, с която се дава
началото на съществуването на обителта. В него могат да се видят и сведения за пребиваването на Васил Левски. Тя
разгледа и Антимовото крило, което е последната възстановена част от манастира със средства от бюджета, отпуснати от
кабинета на премиера Бойко Борисов.
Манастирът е основан към края на 16-и век и пази една от трите чудотворни икони на Богородица Троеручица - копие на
старата чудотворна икона в Хилендарския манастир. След основаването си се разраства много бързо, а през 18-и век в него
започва да функционира и килийно училище. Васил Левски основава революционен комитет в светата обител, но
манастирът не участва пряко в Априлското въстание, защото в него са настанени турски части.
√ 117 млн.лв. са платени по 80/20, за да запазят работата си 30 000 души
Платени са 117 млн. лева на 1274 на работодателите за запазване на близо 30 000 работници от трите сектора. Това обявиха
от социалното министерство отчитайки мярката 80/20 за подкрепа на три от най-засегнатите сектори - Хотелиерство и
ресторантьорство, Транспорт и Туризъм.
Мярка 80/20 е комбинация от 60/40 + 290лв. за най-пострадалите сектори на икономиката - автомобилни превози,
туроператорски агенции, хотелиерство, ресторантьорство.
Финансовите средства, необходими за изплащане на компенсациите, са осигурени от Оперативната програма "Развитие
на човешките ресурси", като определеният бюджет е в размер на 40 млн. лв.
√ По 50 проверки на ден за COVID партита
17 кръчми отнесли глоби за незаконни събирания
По 50 проверки на ден за незаконни COVID партита са извършвали служителите на регионалните здравни инспекции в
страната. Това става ясно от отговор на Министерството на здравеопазването на въпроси на „Монитор“, свързани с
проверките за нарушители, неспазващи противоепидемичните мерки.
От МЗ съобщиха, че само за месец декември 2020 г. са извършени 1563 проверки на барове, дискотеки, питейни заведения,
игрални зали и заведения за хранене. Съставени са били и 17 предписания. От здравното министерство подчертават, че
все още обобщена информация за проверките през януари няма, тъй като се очаква данните да бъдат събрани до края на
този месец. В същото време от МЗ отговарят, че „в обектите с обществено предназначение се извърша планов и по сигнал
контрол за спазване на относимата нормативна уредба, в това число и
за спазване на въведените в страната противоепидимични мерки
Този контрол е възложен на 28 областни РЗИ-та у нас. А нарушения не липсват. Един от най-куриозните случаи е от миналия
петък, когато нарушителите са хванати при проверка на властите по време на тържество по случай рожден ден,
провеждащо се в открит басейн с топла вода в курортен комплекс. На място за установени 50 души. По данни на РЗИ-Варна
64 проверки са извършили създадените мобилните екипи, 138 са проверките на РЗИ в училища, детски градини, здравни
кабинети, перални, хотели, фитнес зали, фризьорски салони, молове, супермаркети и др. На всички са съставени актове по
300 лева за неспазване на противоепидемичните мерки. На собственика е съставен акт за 2000 лева. “Продължават
съвместните проверки на институциите. Най-честите нарушения в търговските обекти са неправилното носене на личните
предпазни средства”, съобщи областният управител Стоян Пасев. Седмица по-рано празнуващи в хотел в София се
барикадираха и не допуснаха екипите на РЗИ да извършат проверка. Тогава за пореден път в столицата бяха открити
множество нарушения при инспекции на полицията. При проверките в София, направени през изминалата нощ в хотел,
намиращ се в столичния квартал „Бояна“, бяха установени много празнуващи.
Част от тях се заключиха в помещението, за да не допуснат екипите на полицията
и РЗИ да извършат проверка. Друга част от празнуващите се опитаха да избягат от акцията на МВР през различни изходи
на сградата. В края на януари пък, ден след като две шумни партита в ресторанти в Пловдив бяха прекратени предсрочно,
и в София се проведе акция срещу нарушители. 30 посетители и около 10 души персонал на заведение в известен столичен
хотел получиха актове и глоби. А по непотвърдена информация полицията и РЗИ са се отзовали на общо 6 сигнала за купони
в столицата, които нарушават заповедта на здравния министър. Събота вечер в 22:30 часа униформените влизат на
проверка в елитен хотел в столичния квартал „Лозенец“. Причината - ресторантът на последния етаж работи след 22:00
часа в разрез със заповедта на здравния министър. За купон обаче никой от служителите нищо не е чувал. Инспектори
също се отзовават на сигнала. „В този ресторант имаше около 30 души, персоналът беше 10 човека.
Съставен е акт на фирмата, която стопанисва ресторанта.
Съставени са и актове на персонала за неправилно носене на лични предпазни средства - маски“, казват от РЗИ-София.
Малко след полунощ хотела напуска управителят на ресторанта. С връчен акт, но без коментар защо е допуснал
нарушаване на противоепидемичните мерки. „Актовете са от 300 до 1000 лева за физически лица, а за юридически - от 500
до 2000 лева“, обясни д-р Ина Балабанова, дирекция „Обществено здраве“ в РЗИ-София.

14

√ Седмицата започва с голям студ и жълт код в 9 области
През следващите няколко дни температурите ще бъдат много ниски. Жълт код за ниски температури е в сила за 9 области
на страната за 15 февруари, сочи справка на сайта на НИМХ.
Предупреждението за ниски температури е в сила за областите София град и област, Перник, Кюстендил, Благоевград,
Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково. В тези области времето ще бъде студено, с отрицателни средноденонощни
температури.
При ниски температури са възможни здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни, деца и бездомници.
В понеделник облачността ще е променлива, над много райони намаляваща до слънчево време. Ще духа слаб до умерен
северозападен вятър. Максималните температури ще са между 0° и 5°, по-ниски - до минус 3°, на места в Югозападна
България. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще се задържи без съществена промяна. Това
съобщи за „Фокус” дежурният синоптик Виктория Клещанова от Националния институт по метеорология и хидрология
(НИМХ).
Над Черноморието облачността ще е променлива. Ще духа слаб до умерен север-северозападен вятър. Максималните
температури на въздуха ще са между 1° и 3°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще е 2-3
бала. В Бургаска област се очаква вълнение на морето 4 бала.
Над планините облачността ще е променлива, над масивите от Югоизточна България по-често значителна, на отделни
места ще превалява слаб сняг. Ще духа умерен и силен северен вятър, по най-високите части ще е от североизток.
Максималната температура на 1200 метра ще бъде около минус 8°, на 2000 метра - минус 16°.
√ Чехия удължи извънредното положение с 14 дни
В Чехия властите удължиха с още 14 дни извънредното положение заради пандемията, предаде Ройтерс. Това стана с
компромис в последния възможен момент между правителството и областните управители.
Преди дни чешкият парламент отхвърли удължаването на извънредните пълномощия, но без тях след 14 февруари
правителството на Андрей Бабиш нямаше да може да поддържа противопандемични мерки като забраната на
събиранията, затварянето на магазините и полицейския час. По тази причина Бабиш заобиколи парламента чрез договорка
с областите.
Чехия е в по-хлабава или по-строга форма на локдаун още от октомври миналата година. Натискът върху болниците обаче
остава силен заради големия брой пациенти.
Вчера Германия затвори границата си с Чехия, поради опасения от разпространение на коронавируса. През границата се
допускат само германски граждани и хора с постоянно пребиваване в Германия.
Капитал
√ "Балканският поток" на Борисов липсва в енергийната стратегия на България до 2030 г.
Основополагащият за сектора документ обещава още живот за въглищните ТЕЦ, използване на реакторите от
"Белене", нови ВЕИ централи и технологии като power-to-gas и батерии за ток
Най-големият енергиен проект, реализиран при управлението на Бойко Борисов досега - продължението на "Турски поток"
през България, което той нарича "Балкански поток", напълно липсва в Стратегията за устойчиво енергийно развитие на
България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. Вместо за изграденият ударно газопровод за близо 3 млрд. лв. в документа се
говори за запазване на въглищата, но и за изграждане на ТЕЦ-ове на природен газ, за нови соларни и вятърни централи с
батерии за съхранение на енергия, но и за два ядрени реактора, без конкретика дали става дума за АЕЦ "Козлодуй" или за
АЕЦ "Белене".
Като цяло усещането е, че е предложена не стратегия, а сборник с разсъждения и пожелания, които често си противоречат
и изключват едно друго. Например не може хем да се запазят въглищните централи, хем да се въведат повече ВЕИ-та и да
повиши значително енергийната ефективност, но също така ще строят нови ядрени блокове, а и се залага на масова
газификация на индустрията и бита.
Стратегията бе представена публично за първи път през септември и оттогава Министерството на енергетиката запази
пълно мълчание по нея. След близо 5 месеца протакане документът най-сетне беше публикувана за обществено
обсъждане тази седмица. Срокът за приемане на предложения, становища и др. е до 9 март, като най-вероятно
управляващите ще бързат да гласуват стратегията още преди изборите в началото на април.
Другите газови проекти
Като основни газови проекти в стратегията са споменати междусистемните връзки с Гърция и Сърбия, както и
разширението на хранилището в "Чирен". Това е нормално, тъй като тези проекти ще имат пряко отражение върху
диверсификацията на доставките и осигуряването на автономна работа на българската газова система при нужда.
В същото време най-скъпият и мащабен проект - продължението на "Турски поток" е споменато само веднъж, като
разширение на газовата мрежа от турската до сръбската граница в уводните изречения, но го няма като отделен елемент
на стратегията, с параметри, ползи и анализи за това как се връзва в общата рамка до 2030 г. Това може да се обясни само
с факта, че всъщност въпросният газопровод няма пряко отношение за вътрешния пазар, а ще се използва единствено за
транзитна руски газ към Сърбия и Унгария.
Да живее АЕЦ-ът
В документа България отново набляга на ядрените мощности и заявява, че съдейства за реализиране на инвестиционен
проект за изграждане на два нови ядрени блока, всеки един от които с мощност от 1000 мВт, които поетапно да бъдат
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въведени в експлоатация след 2030 г. Това кореспондира пряко с проекта за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй", който
спорадично влиза в дневния ред на правителството, което ту се отказва от АЕЦ "Белене", ту го смята за "красив" проект.
Последно темата отново стана актуална, когато през октомври м.г. правителството възложи на ресорния министър
Теменужка Петкова да изготви доклад за изграждането на 7-и блок, който няколко месеца по-късно потвърди очакваното
- че реакторите за АЕЦ "Белене" стават и за АЕЦ "Козлодуй". Самият доклад така и не беше публикуван, не се разбра и
точно кой е работил по него.
В стратегията се подчертава, че процесът по диверсификация на ядреното гориво вече се изпълнява и се очаква да
приключи до юли 2024 г. "Към настоящия момент в АЕЦ "Козлодуй" се изпълнява утвърдена "Програма за диверсификация
на доставките на свежо ядрено гориво за блокове 5 и 6 на "АЕЦ Козлодуй", съгласувана с Агенцията по доставките на
Евратом", се посочва в документа.
Въглища с потенциал и ТЕЦ-ове на газ
Макар в представения преди ден План за възстановяване и устойчивост да се предвижда бързо газифициране на
въглищните ТЕЦ, в енергийната стратегия пише друго - до 2030 г. България ще продължава да разчита и на въглищата, а
Мини "Марица-изток" "са гарант за стабилността и сигурността на енергийната система на страната".
Въпреки европейския курс към декарбонизация, навлизането на нови ВЕИ технологии и дори водород българското
правителство изтъква, че това е най-перспективното и структуроопределящо предприятие за добив на въглища в България,
което има дългосрочен потенциал за развитие на рудниците и добива на въглища през следващите 50-60 години.
В периода до 2025 г. все пак ще се анализира необходимостта от заместващи мощности на природен газ, възможностите
за това и необходимите мерки за стимулиране на такива инвестиции. От разбивката с генериращите мощности обаче ясно
се вижда, че до 2050 г. е планирано да има действаща ТЕЦ на въглища без система за улавяне на CO2, което е равносилно
на огромни държавни субсидии за поддържането ѝ. От сегашните 3700 мегавата ще останат в действие 1000 мегавата. За
сравнение - дори при сегашните цени на квотите за вредни емисии държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" се нуждае от
подкрепа в размер на стотици милиони на година, за да съществува.
Зелено и ефективно
За да звучи в синхрон с европейските цели, стратегията предвижда и оптимизация на потреблението на електрическа
енергия - т.нар. енергийна ефективност. Това означава по-малко нужда от производствени мощности, което обаче
противоречи на горните идеи.
Освен това е заложен и стабилен ръст на ВЕИ - три пъти повече зелената енергия до 2030 г. спрямо 2020 г. и 4 пъти повече
през 2040 г.
Стратегията обаче не отчита непрекъснато увеличаващите се инвестиции в централи за собствено производство при
бизнеса. Само за миналата година бяха инсталирани общо около 60 мегавата такива мощности, а за тази се очакват над
100 мегавата. А това реално намалява нуждата от централизирано производство на ток.
Как ще се съхранява енергията
В плана е посочено, че България планира да бъдат изпълнени проекти за съхранение на електроенергия за общо над 620
млн. евро, но без да се споменава точно откъде и как ще бъдат осигурени те. И по-конкретно:
• над 220 млн. евро за увеличаване на експлоатационния потенциал на ПАВЕЦ "Чаира" чрез изграждането на язовир
"Яденица", което ще даде възможност за оптимизиране на структурата на генериращите мощности;
• над 200 млн. евро инвестиции в батерии за регулиране на честотата, чиято обща мощност е около 180 MW;
• над 200 млн. евро инвестиции за насърчаване комбинирането на нови ВИ с локални съоръжения за съхранение
на електрическа енергия в зависимост от подходящото технологично решение за съответните проекти, в т. ч. и с
водород (общо около 200 MW).
Говори се и за технологията Power-to-gas, която свързва електрическата и газовата мрежа, като позволява гъвкаво
управление на излишъка и недостига на електрическа енергия. Идеята е да се преобразува електрическата енергия в
газообразен енергоносител (водород и/или метан), който може да се пренася и съхранява в газовата инфраструктура, а
при нужда да се използва за горене в централите и да се произвежда отново ток.
√ Апокалипсисът на книжния пазар не се състоя
Очакването за криза в издателската активност не се потвърждава в България и западните държави
В България все още няма официална статистика за пазарната реализация на книгите. Затова никога няма да стане ясно
какви са били реалните продажби на книжния пазар през пандемичната 2020 г. Необичайната година ще се запомни с
временната мярка за намаление на ДДС върху книгите, с призивите на гилдията към читателите да купуват книги и с
големите ценови отстъпки. Ще се запомнят и апокалиптичните твърдения за спад на книгоиздателския бизнес някъде
между 30% и 70%.
Статистиката за българското книгоиздаване се съдържа в
Два официални източника
но те показват какво и колко се издава, а не какво и колко се продава. Единият е бюлетинът "Книгоиздаване и печат" на
Националния статистически институт. Изданието му за 2020 г. ще се появи идния септември.
Другият източник е ежегодната справка на Националната агенцията за ISBN. Тя съдържа информация за книгите, получили
Международния стандартен книжен номер ISBN, и за издателите, които са го заявили. Какво показва най-новото издание
"Книги и издатели в системата ISBN за 2020 г.", публикувано в края на януари?
Очакването за криза в издателската активност не се потвърждава. Дори по един от показателите е отбелязан рекорд. През
миналата година в системата ISBN са се регистрирали най-много нови издатели - 257. По останалите показатели наистина
има отстъпление от 2019 г., но с незначителен процент. С 5% по-малко са издателствата, заявили ISBN, но броят им - 1396,
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е на втора позиция за деветте години, откакто Националната агенция за ISBN огласява тази статистика. Общото количество
на изданията, получили ISBN, спада с едва 4%.
Времето на предположенията отминава, идва време за равносметка. Тревожни прогнози за книжната индустрия
доминираха и в международния информационен поток, но най-вече през пролетната вълна на пандемията. От лятото
пазарните сондажи започнаха да изпращат
Обнадеждаващи сигнали
Статистическата агенция NPD BookScan, която събира и обработва информация от англоезичните пазари, наскоро оповести
изненадваща новина от Съединените щати. В годината на пандемията американците са купили най-много книги за всички
времена. Пазарната реализация на печатните книги от 751 милиона екземпляра нараства с 8.2% спрямо 2019 г. При
електронните книги растежът е още по-голям: 12.6% със скок от 170 на 191 милиона продадени копия. Така 2020 г. поставя
рекорд в продажбите на печатни и електронни книги - общо 942 милиона. Увеличават се и платените изтегляния от
интернет на аудиокниги, при това с най-голямо процентно изражение - 17%.
Добри новини идват и от Великобритания, въпреки че през 2020 г. книжарниците там са затворени за близо три месеца.
Приходите от продажби на печатни книги са с 5.5% повече, отколкото през 2019 г., и достигат 1.76 милиарда паунда. В
пандемичната ситуация расте и интересът към електронните книги и аудиокнигите. Продажбите им от 199 милиона паунда
към края на юни 2020 г. са по-високи с 23% спрямо същия период на предходната година.
"Тези числа доказват издръжливата природа на книгите във всичките им формати", споделя пред Guardian
председателят на Асоциацията на издателите Стифън Лотинга.
Окуражителна е статистиката за 2020 г. и за книжния пазар в Италия, една от страните, изпитала най-тежките последици
от пандемията. С продажби за 1.544 милиарда евро търговското потребление на книги нараства с 2.4% в сравнение с 2019
г. Растеж има при всички медийни формати - минимален при печатните книги (0.3%), но значителeн при електронните
книги (37%) и аудиокнигите (94%). През миналата година италианците купуват 104.5 милиона книги, с 2.9% повече от 2019
г. Решаващо е увеличението на онлайн продажбите. Делът им скача на 43% през 2020 г. Помага и правителственото
решение книгата да се причисли към стоките от първа необходимост и книжарниците да останат отворени през есенната
обща карантина.
Във Франция книгите не получават този привилегирован статут. Книжарниците са затворени и през втората вълна на
пандемията, без да могат да се възползват от коледния период. Това е една от причините френският книжен пазар да
отбележи спад в приходите от продажби, макар и с минималните 2%.
Съпоставката с 2019 г. не говори за дълбока криза и на най-големия европейски книжен пазар. Според Асоциацията на
германските издатели и книготърговци приходите от продажби през 2020 г. намаляват с 2.3% в основните търговски канали
за физическа и онлайн търговия. По-осезаем е спадът на продажбите в книжарниците - 8.7%, но както във Франция, те
остават затворени и през двете вълни на пандемията.
Времевото отстояние от 2020 г. е прекалено кратко, за да се направи обстойна оценка на влиянието на пандемията върху
книжния пазар. Очертават се обаче поне
Три тенденции
увеличение на онлайн продажбите, подем на дигиталните формати, устойчив интерес към печатните книги. В ход е и една
видима промяна - издателският маркетинг се пренася трайно във виртуалната среда.
Макар да е оспорвано, книгата успешно доказа, че е "стока от първа необходимост". Актуалният въпрос е друг: пагубна
или благодатна е пандемията за книжната индустрия. Отговорът е в числата. Поне там, където ги има.
√ Икономиката на Великобритания с най-голям спад от 300 години
Началото на годината също не е оптимистично заради продължаващата блокада
Икономиката на Великобритания е нараснала повече от очакваното през четвъртото тримесечие въпреки обширните
ограничения заради COVID-19, но размерът й е под нивото отпреди пандемията, а очакванията за първото тримесечие не
са добри.
Брутният вътрешен продукт (БВП) се е покачил с 1% през трите месеца до декември спрямо предходното тримесечие,
показват данните на Службата за национална статистика. Резултатът е малко по-добър от очакванията на анкетираните от
Reuters икономисти за 0.5%.
На годишна база обаче понижението е 7.8% - два пъти над това на Германия и три пъти на САЩ. Разликата в представянето
отразява дългите периоди на строги ограничения във Великобритания, големите фискални стимули в САЩ и намалението
на данъците в Германия, отбелязва Financial Times.
За цялата минала година икономиката се е свила с 9.9%, което е най-големият спад от 300 години и два пъти по-голям от
този по времето на финансовата криза. Това илюстрира пълния мащаб на щетите от пандемията.
Финансовият министър Риши Сунак призна, че данните показват, че икономиката е преживяла сериозен шок в резултат на
COVID-19. "Въпреки че има някои положителни признаци на устойчивост на икономиката през зимата, ние знаем, че
настоящото блокиране продължава да има значително въздействие върху много хора и бизнеса", казва Сунак.
По-големи надежди за тази година
Bank of England очаква икономиката рязко да се свие през първото тримесечие поради последното блокиране на
национално ниво. Но фактът, че в Обединеното кралство ваксинацията се развива доста бързо на фона на останалите
страни в Европа, поражда надежди за икономическо възстановяване от пролетта.
Бързата ваксинация може да помогне за по-ускорено възстановяване.
Самюел Томбс, главен икономист в Pantheon Macroeconomics, казва: "Очакваме огромен тримесечен възход от 6% на БВП
през второто тримесечие, последван от увеличение с 2.2% през третото." Това може да означава по-бързо възстановяване,
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отколкото в други европейски страни, където разпространението на ваксината е много по-бавно. Само през декември
икономиката се разшири с 1.2% в сравнение с предходния месец, отразявайки частично възобновяване след блокадата
през ноември.
Джонатан Атоу, който е част от ръководството на статистическата служба, отбелязва, че разхлабването на ограниченията в
много части на страната доведе до възстановяване на някои сектори през декември. Става дума за продажбите на
автомобили, салоните за красота и сектора на гостоприемството.
Секторът на услугите постигна най-силен отскок, като през декември нарасна с 1.7% в сравнение с предходния месец, тъй
като отварянето на магазините, баровете и ресторантите увеличи продажбите. Растежът в производството е по-бавен в
сравнение с услугите, но все пак се покачва седми последователен месец. За разлика от тях строителството спада за пръв
път от пролетта.
Мениджър
√ Лек ръст в средната брутна заплата в последното тримесечие на 2020 г.
Леко нарастване на средната брутна месечна заплата се наблюдава през последните месеци на 2020 г. По данни на
Националния статистически институт през октомври тя е била 1442 лв., през ноември 1402 лв., а през декември 1468 лева.
Общо през четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата e 1437 лв. и тя нараства с 4.7% спрямо
регистрираната през третото тримесечие на същата година и с с 9.4% спрямо същия период на 2019 г.
От статистиката отчитат, че най-голямо е увеличението й в икономическите дейности „Образование“ - с 13.7%, „Хуманно
здравеопазване и социална работа“ - с 11.6%, и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 6.8%. Най-значително
намаление на заплатите е регистрирано в икономическата дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 11.6%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение през четвъртото тримесечие на 2020 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; далекосъобщения“ - 3 346 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 250 лева и „Производство и
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 196 лева. Най-нископлатени пък са били
наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 787 лева и „Селско, горско и рибно
стопанство“ - 986 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. в
обществения сектор нараства с 13.1%, а в частния - с 8.1%.
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По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение
към края на декември 2020 г. намаляват с 20.8 хил., или с 0.9%, спрямо края на септември 2020 г., като достигат 2.23
милиона.
Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите
дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 14.2%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - със 7.3%, и „Административни
и спомагателни дейности“ - с 3.0%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е
регистрирано в дейностите „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 1.0%, и „Образование“ - с 0.8%.
В края на декември 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение
намаляват с 60.3 хил., или с 2.6%.
√ Кои са най-добре платените IT специалности в България
Софтуерните архитекти със средна заплата от 8230 лв. на месец са най-добре платените IT специалисти в България. Над тях
по доход са единствено изпълнителните директори, които декларират средно месечно възнаграждение от основната си
работа в размер на 9140 лв.
Това показва проучване на компанията за управление на човешки ресурси Noblehire, в което са взели участие 3150 българи
от сектора.
Данните показват, че разликите между заплащането в компаниите, чието седалище е в София и тези в други по-малки
градове в България може да са чувствителни. Ако средната заплата в столицата е 3750 лв., то в Пловдив пада на 2500 лв.,
във Варна и Бургас е по 2750 лв., а в другите градове – 1750 лв. Това означава, че заплатите на IT специалистите в София
са средно с 35% по-високи. В анкетата са взели участие и 16 българи, които работят в чужбина, които пък са декларирали
средна заплата, равняваща се на 4500 лв. месечно.
Значителна разлика има и според това какъв програмен език използват програмистите. Най-високоплатени са
специалистите по Go (средно 5216 лв. месечна заплата), C++ (4890 лв.) и TypeScript (4461 лв.). Най-ниско е заплащането
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при SQL (средно по 3222 лв. на месец) и С# (3558 лв.). Още повече, че специалистите по Go вземат средно по над 10 000 лв.
годишен бонус към заплащането си. Бонусите при програмистите на C++ са 7300 лв., а на JavaScript – 5338 лв.
При онези, които тепърва прохождат в IT занаята заплатите също може да се различават драстично. Ръководителите на
продукт (Product owner), които имат опит на позицията по-малко от 1 година, вземат средно по 3250 лв., докато
служителите в техническата поддръжка, програмистите на мобилни приложения, маркетинг специалистите и фронт-енд
разработчиците вземат само по 1250 лв. на месец през първата една година от стажа си.
Интересно е да се отбележи, че в IT сектора до 5-тата година от стажа инженерните специалности вземат с около 500 лв.
на месец повече от неинженерните. След това с увеличаването на броя прослужени години обаче се вижда известно
изравняване на заплащането.
√ НОИ ще преизчисли служебно пенсиите на работещите пенсионери
От 1 април Националният осигурителен институт ще преизчисли служебно пенсиите на работещите пенсионери с
натрупания допълнителен стаж за предходната година.
Механизмът вече е автоматичен и за следващите години, като няма да се налага подаване на заявление.
Ако работещите пенсионери желаят преизчисляването да се направи, освен със стажа и с осигурителния доход, ще трябва
да подават заявление, ако вече не са го направили през 2019 и 2020-а година.
Като антикризисна мярка през миналата година НОИ вече преизчисли служебно пенсиите на около 300 000 работещи след
пенсия, а от тази година това вече ще се случва регулярно и ежегодно на базата на данните в НОИ.
„Вземаме предвид осигурителния им стаж след пенсионирането до края на 2020 година. И всяка следваща година
преизчсиляването, служебното, ще се извършва с допълнителния стаж от предходната календарна година", поясни
Любомира Язаджиева, директор „Пенсии“ в осигурителния институт, предаде БНР.
Хора, които през 2019-2020 година са подавали заявление за преизчисляване за допълнителен стаж, автоматично попадат
в схемата на служебното преизчисляване сега. Ако обаче са поискали и преизчисляване с дохода, това става от месеца
следващ на подаденото заявление. За хора, които не са подавали такова заявление, но искат, ще трябва документът да се
подаде, но данните на НОИ сочат, че това е изгодно само в някои случаи:
„…които работят на осигурителен доход, който надхвърля, поне с малко нивата на осигурителния доход, от който е
изчислен техният индивидуален коефициент“, посочва Язаджиева.
И след служебното преизчисляване не всеки пенсионер ще започне да получава по висока пенсия. Това важи за тези,
изчислени под минималния размер и приравнени като плащане на минималния.
„Ако вземем за пример основната пенсия за осигурителен стаж и възраст, чийто минимален размер нарасна на триста лева
от началото на 2021 година и ако лицето примерно има размер на пенсията 250 лева и след преизчисляването той става
да речем 255, той пак ще бъде изплащаният размер приравнен на триста“.
Същото важи и за пенсиите на тавана от 1400 лева.
√ Нова заповед на здравния министър влиза в сила от днес
От 15 февруари се разрешава присъственото обучение на учениците от 5-и до 12-и клас в паралелки, които са единствени
в съответния клас на училището. Това нарежда в своя заповед министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов.
Занятията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки и в съответствие с изготвените от
Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на
предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.
С пълния текст на Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. може да се запознаете тук.
√ Доц. Кунчев: Пикът на новата вълна ще бъде преди изборите
Ако няма спазване на мерките, натрупването на нови няма стойност. Макар, че тенденцията не е добра, задържахме добри
позиции спрямо другите страни. Пикът на новата вълна ще се достигне преди изборите. Всичко зависи от
разпространението на новите варианти на вируса. От последните дни имаме 68 положителни проби за британския вариант
от 96 направени проби. Това каза пред БНР главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.
При британския вариант на вируса има постепенен спад на средната възраст и тя е вече под 50 години. Все повече са
случаите при по-млади хора, каза още доц. Кунчев и уточни, че този вариант на COVID-19 няма промяна в посока на потежко протичане, повече усложнения или повече смъртни случаи. Предава се по-бързо, подчерта той.
Доц. Кунчев поясни, че ваксинацията у нас се определя от доставките и наличните продукти и схема на имунизация като
тази в България са направили повечето страни в света, малко са започнали първо с ваксинацията на възрастните хора.
По повод ваксината на „АстраЗенека“ следваме указанията да се прилага без ограничения във възрастта на пациентите.
Нямам съмнения в ефективността на ваксината. Опитът във Великобритания показва, че върши работа, каза още той и
продължи: През февруари ще започне ускоряване на доставките на ваксините от всички компании. Не е въпросът на кого
кога ще направиш ваксина, а при повишените доставки това да стане максимално бързо, заяви Кунчев и подчерта, че
държавата е договорила достатъчно количество ваксини.
Ще може да се избира, но няма да има желаещи да се ваксинират, допълни доц. Кунчев. Ако има пречупване на кривата,
която в момента върви нагоре, макар и бавно, и ако заболеваемостта се задържи под 200 на 100 000 души население,
може да се разгледа опцията за отваряне на заведенията. Но доц. Ангел Кунчев не се ангажира с прогноза кога това ще
случи.
Междувременно в Исперих премиерът Бойко Борисов заяви, че категорично заведенията се отварят на 1 март и това трябва
да фигурира в новата заповед на здравния министър.
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√ Полша отвори хотели, кина и ски писти
Полша разреши на хотели, кина, театри, спортни площадки и басейни да отворят отново врати за пробен период от две
седмици, който започна от петък. След края на пробния период ще бъде направена нова оценка на мерките, предаде ДПА.
Отварянето на ски пистите и курортите се посреща с особено голям ентусиазъм от почитателите на зимните спортове. Тази
седмица в популярния курорт Закопане в Татрите се очакват до 20 000 посетители, съобщи ръководителят на местната
търговска камара.
Наложените от правителството коронавирусни ограничения изискват хотелите и къщите за гости да работят максимум на
50 на сто от капацитета си. Зимни курорти в цялата страна съобщиха, че са направени много резервации. Ресторантите и
кръчмите обаче остават затворени.
Броят на новозаразените от един месец е под 7000 души дневно в страната с население над 38,185 млн. жители, показват
данните на министерството на здравепазването. Общо от 4 март миналата година в Полша са се заразили 1 577 036
души. Жертвите на пандемията са 40 424, оздравелите - 1 324 101. В момента в болниците се намират около 12 200
пациенти с коронавирус. 1277 от тях са на изкуствено дишане. Общо в страната има 27 000 легла за болни от коронавируса
и 26 000 апарата за изкуствено дишане. Над 149 000 души са под карантина. В страната е обявена епидемична обстановка.
Ваксинацията в Полша започна на 27 декември миналата година. Използват се ваксините, произведени от Pfizer/BioNTech
и Moderna. Над 1,3 милиона жители на страната вече са ваксинирани, като 523 000 от тях са получили по две дози. Властите
планират до края на първото тримесечие да ваксинират 3,1 милиона души.
Наскоро Медицинският съвет на Полша прие препоръки ваксината на AstraZeneca да се използва при лица от 18 до 65годишна възраст. Досега властите препоръчваха ваксината да не се използва при лица на възраст над 60 години.
√ Марио Драги положи премиерска клетва, изправен пред огромни предизвикателства
Бившият президент на ЕЦБ Марио Драги положи клетва в събота като новият министър-председател на Италия, начело на
правителството на единството, призовано да се справи с коронавирусната криза и икономическия спад.
Всички с изключение на една от най-големите италиански партии му дадоха подкрепата за съставянето на нов кабинет
след като досегашният премиер Джузепе Конте подаде оставка. Както ви съобщихме по-рано, правителството на Драги
включва лица от целия политически спектър, както и технократи на ключови постове, сред които финансовото
министерство.
Товарът, който поема на раменете си Драги никак не е лек, пише в свой анализ Ройтерс. Сред най-важните му задачи е да
планира възстановяването на Италия от пандемията, както и незабавно да запретне ръкави по съставяне на план как да
бъдат похарчени повече от 200 милиарда евро (240 милиарда долара) от европейските фондове, предвидени за
постпандемичното икономическо възстановяване.
Ако успее, Драги вероятно ще спечели подкрепата и на цялата Еврозона, която отдавна се тревожи за многогодишните
финансови проблеми на Италия. Успехът също ще докаже на скептичните северни съюзници на Италия, че предлагайки
средства на по-бедния юг, те ще укрепят целия блок.
Но той е изправен пред огромни предизвикателства. Италия е затънала в най-големия си икономически спад от Втората
световна война насам, стотици хора продължават да умират всеки ден от COVID-19, кампанията по ваксинация върви
бавно, а Драги разполага с ограничено време да започне да разплита кълбото от проблеми.
Италия трябва да се върне отново пред урните за редовни парламентарни избори след две години, но далеч не е сигурно,
че Драги ще успее да оцелее толкова дълго начело на коалиция, която включва партии с коренно противоположни
възгледи по въпроси като имиграцията, правосъдието, инфраструктурата развитие и благосъстояние.
Подчертавайки политическата нестабилност на Италия, правителството на Драги е 67-тото, което встъпва в длъжност от
1946 г. и седмото поред само през последното десетилетие.
√ До края на септември ще започне изплащането на средствата за възстановяване на икономиката в ЕС
До края на септември може да се очаква, че ще започне изплащането на средствата за възстановяването на икономиката
в ЕС. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, след като в нейно присъствие в петък
бе подписано споразумението между Европейския парламент и Съвета на ЕС. Подписи под документа поставиха
председателят на ЕП Давид Сасоли и португалският премиер Антониу Коща, преходен председател на Съвета на ЕС,
информира БТА.
"Това е исторически акт", заяви Сасоли на последвалата пресконференция. Той изрази очакване парламентите в страните
от ЕС бързо да ратифицират споразумението, което предвижда въвеждането на нови данъци за осигуряване на "собствени"
приходи за европейския бюджет.
"С утвърждаването на споразумението ЕК ще може да изтегли заем от финансовите пазари за осигуряване на 750 милиарда
евро за икономическо възстановяване. ЕК разисква с 19 страни плановете им за възстановяване с европейски средства,
със седем страни се водят начални преговори. Средствата от бюджета следва да бъдат насочени основно за
природосъобразна и цифровизирана икономика. ЕК е готова 30 на сто от средствата за възстановяване да бъдат осигурени
веднага щом процесът по ратификация приключи. Това може да се очаква до средата на годината", посочи Фон дер Лайен.
Португалският премиер Антониу Коща настоя за бързо начало на обсъждането на националните планове за икономическо
възстановяване. "До края на април първите планове трябва да бъдат одобрени", добави той.
"Средствата са необходими за живота на хората", отбеляза председателят на ЕП Давид Сасоли.
Председателят на ЕК отбеляза, че до края на лятото би трябвало 70 на сто от пълнолетните граждани на ЕС да бъдат
ваксинирани срещу COVID-19 и едновременно с това да бъдат осигурени средствата за подсилване на икономиката.
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Фон дер Лайен пое цялата отговорност за успехите и неуспехите на ЕК, включително по въпроса с липсващите доставки от
ваксината на AstraZeneca и свързания спор около ирландската граница и ограниченията за износ на ваксини от ЕС.
"Не трябваше изобщо да мислим за прилагане на ограничения за ирландската граница, но важното е, че имаме днес добро
решение. Подценихме липсата на достатъчно мощности за производство на ваксините, но беше свършена огромна работа
и днес ЕС разполага с три одобрени препарата", заяви председателят на ЕК. По думите й, ще има още трудности и
закъснения, но никъде другаде в света никой не се е справил толкова бързо, колкото Европа, с осигуряването на средства
за имунизация и за икономическо развитие.
√ Въздушният транспорт все още далеч от възстановяване
Няма сигнали, че въздушният транспорт в Европейският съюз е започнал да се възстановява, показват данни на
европейската статистическа служба Евростат.
За да предотвратят разпространението нa пандемията от COVID-19, много страни по света предприеха редица
ограничителни мерки, които оказаха сериозно въздействие върху сектора на въздушния транспорт.
Първите данни за щетите, нанесени от пандемията върху сектора, станаха ясни през март 2020 г., когато бе отчетен 44процентов спад на търговските полети (пътнически, товарни и пощенски) в Европейският съюз спрямо същия период на
предходната година. Най-сериозният спад на търговските полети обаче е отчетен през следващият месец - 91% спрямо
април на 2019 г., като подобни резултати са регистрирани и през май (90% спад на годишна база) и юни (84% спад).
Частично възстановяване се наблюдава през лятото, като през юли и август се отчита спад на полетите на годишна годишна
база от съответно 64% и 53%, като през ноември и октомври стойностите отново се приближават до 70%. Няма признаци
за възстановяване и през тази година, като за януари е отчетен 68-процентв спад на търговските полети спрямо същия
месец на 2020 г.

През януари най-голям спад на броя на търговските полети отчитат водещите европейски летища, като лидер е това в
Мюнхен със спад от 85%, или 25 400 по-малко търговски полета в сравнение със януари 2020 г.
Парижкото летище Шарл дьо Гол отчита спад с 63% или 23 500 полета, следвано от летище Шипхол, Амстердам (спад с 61%
или 23 100 полета), летище Франкфурт на Майн (спад с64% или 23 100 полета) и летище Мадрид Барахас (спад със 70% или
22 900 полета).
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√ Сенатът оправда Тръмп, не достигнаха 10 гласа срещу него
Бившият американски президент Тръмп бе оправдан в процеса по втория импийчмънт срещу него с обвинение в
подстрекателство към бунт, след като в Сената обвинението събра само 57 от нужните 67 гласа (2/3 от сенаторите), като не
достигнаха 10. То бе подкрепено от 50-те демократи и 7 републиканци, но Тръмп бе спасен от гласовете на 43 сенатори от
републиканската партия.
Tака милиардерът остава в политиката и може да се яви на президентските избори през 2024 г. Процесът бе исторически,
защото бе първи срещу вече напуснал поста си президент.
Тръмп нарече неуспешния процес на импийчмънт „лов на вещици“ и обеща „да продължи пътя към величието на
Америка“. "Това е поредният етап от най-големия лов на вещици в историята на страната ни. Никой президент не е
трябвало да преминава през това", заяви Тръмп в писмено изявление, цитирано от NBC.
Бившият президент на САЩ обеща да "сподели много" през следващите месеци. „И с нетърпение очаквам да продължим
нашето невероятно пътуване заедно, за да постигнем американско величие за всички наши хора“, добави той.
Тръмп отбеляза, че предстои „много работа“ и обеща да представи концепцията за „светло, лъскаво, неограничено бъдеще
за Америка“. Той не уточни плановете си и не каза дали ще се кандидатира отново за президент.
Бившият президент бе обвинен в подбудителство към бунт, когато на 6 януари тълпа от негови поддръжници нахлуха и
вандалстваха в Капитолия в САЩ,, като временно възпрепятстваха одобряването на резултатите от президентските избори,
спечелени от съперника на Тръмп Джо Байдън.
√ Байдън ще участва във виртуална среща с лидерите от Г-7
Президентът на САЩ Джо Байдън ще участва в петък, 19 февруари, в първата си среща с лидерите на страните от Г-7. Тя ще
бъде виртуална и на нея ще бъдат обсъдени коронавирусната пандемия и световната икономика, съобщи Белият дом,
цитиран от Ройтерс, цитирана от БТА.
"Виртуалната среща с лидерите на водещите в света демократични пазарни икономики ще даде възможност на президента
Байдън да дискутира планове за справяне с пандемията от КОВИД-19 и за възстановяване на глобалната икономика",
посочи в комюнике Белият дом.
Байдън ще изтъкне необходимостта от глобална координация при производството, разпределянето и доставките на
ваксини, както и от глобални усилия за подготовка и защита от бъдещи пандемии. Президентът ще говори също за нуждата
индустриализираните страни да направят така, че икономическото им възстановяване да обхваща всички групи на
обществото и да е в полза на всички работещи, включително жените и членовете на исторически онеправданите общности,
се казва в комюникето, цитирано от Асошиейтед прес.
Байдън ще използва случая да обсъди и нуждата от осъвременяване на глобалните правила за справяне с икономически
предизвикателства, като тези, които отправя Китай, допълва Белият дом.
В деня на срещата с лидерите на Г-7 Байдън ще се включи и в "специално издание" на Мюнхенската конференция по
сигурността, форум на световните лидери, посветен на отбраната. Като вицепрезидент той участва в Мюнхенската
конференция през 2009 и 2015 година.
√ Цените на петрола достигнаха 13-месечен връх
Цените на петрола скочиха до най-високите си нива от 13 месеца в ранната търговия в понеделник, след като засиленото
напрежение в Близкия изток доведе до ръст на покупките. Позитивно на пазара се отразиха и надеждите, че облекчаването
на ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса в САЩ ще подкрепи търсенето на гориво, предаде
Ройтерс.
Към 8:45 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 1,15 долара, или 1,84%, до 63,58 долара за барел, докато
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 60,80 долара, или 1,33%, до 60,80 долара за барел. Миналата седмица
двата сорта поскъпнаха с около 5%.
В неделя водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен съобщи, че е прихванала и унищожила дрон с експлозиви,
изпратен от подкрепяните от Иран хути, който е бил насочен към кралството. Новината предизвика опасения от нова
ескалация на напрежението в Близкия изток.
„Ранният скок на петролните пазари се дължи на тези новини“, коментира Казухико Сайто от Fujitomi Co.
„В основата на ралито обаче са и надеждите, че в САЩ ще бъдат приети нови икономически стимули и че разхлабването
на ограничителните мерки ще подкрепи търсенето на гориво“, добави той.
Цените на петрола се повишиха през последните седмици на фона на съкращаването на добива от страна на Организацията
на страните износители на петрол и нейните съюзници (ОПЕК+)
„Отгоре на това, стабилните фондови пазари повишиха апетита на инвеститорите към рисковите активи‘, заяви Саторо
Йошида от Rakuten Securities.
„На фона на евтините пари, бързото разпространение на ваксини и ограниченото предлагане от ОПЕК+ и американските
шистови производители, цените на суровия петрол може да се насочат към 70 долара за барел“, добави той.
√ Европейските борси записаха понижения на фона на данните за британската икономика
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия в петък въпреки добрите
финансови отчети на ASML и ING, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 0,17 пункта, или 0,04%, до 411,18 пункта. Той обаче е на път да
регистрира втора поредна седмица на ръст, като от началото на месеца е напреднал с близо 4%.
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Немският показател DAX отчете спад от 72,92 пункта, или 0,52%, до 13 967,99 пункта, докато френският измерител CAC 40
изтри 1,74 пункта от стойността си, или 0,03%, достигайки ниво от 5 668,08 пункта.
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи с 0,27 пункта до 6 528,45 пункта, след като Националната
статистическа служба на Обединеното кралство (ONS) съобщи, че британската икономика се е свила с 9,9% през 2020 г.
Това е най-големият годишен спад, откакто се води статистика.
Акциите на ING Groep NV скочиха с 0,42%, след като най-голямата нидерландска банка отчете по-добра от очакваното
печалба преди данък от 1,05 млрд. евро за последното тримесечие. Aнализаторите очакваха печалба от 649 млн. евро,
показват данните на Refinitiv Eikon. Този резултат обаче е под регистрираната печалба от 1,34 млрд. евро за същия период
на предходната година.
Книжата на ASML Holding NV поскъпнаха с 4,34%, след като компанията за литографско оборудване, използвано за
производство на полупроводници, обяви, че недостигът на чипове в автомобилния сектор е симптом за широк ръст на
търсенето, които поставя под натиск доставчиците от сектора.
На фона на продължаващият сезон на отчетите анализаторите очакват ръст на корпоративните печалби през тази година
благодарение на подкрепената от икономическите стимули ликвидност, но изразяват притеснения за следващата година,
когато приетите от правителствата и централните банки мерки ще изтекат.
„Последните рекорди на борсите са базирани на надеждите за повече икономически стимули и за ускорение на
разпространението на ваксини, но ние все още не сме преодолели пропастта, като пазарът отдавна трябваше да премине
през корекция“, коментира Конър Кембъл от Spreadex
„След като бъде приет пакетът от стимули в САЩ ще бъде интересно да се види как ще реагират пазарите, тъй като вече
няма да има нещо, към което да се придържат“, добавя той.
Инвеститорите се надяват, че предложения от Джо Байдън план за стимулиране на икономиката в размер на 1,9 трлн.
долара ще бъда приет скоро на фона на данните за забавянето на възстановяването на пазара на труда в САЩ.
Повишения на Уолстрийт
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха предимно повишения в четвъртък, като Dow завърши
сесията почти без промяна, след като набраната от пазара инерция в началото на февруари започна да губи пара, предаде
Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 7,1 пункта, или 0,02%, до 31 430,7 пункта. Широкообхватният измерител
Standard & Poor’s 500 отчете ръст от 6,5 пункта, или 0,17%, до нов рекорд от 3 916,38 пункта. Индексът на
високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 53,24 пункта, или 0,38%, до 14 025,77 пункта, което е нов връх за
бенчмарка.
Най-лошо представилият се сектор в четвъртък бе енергийният, който се понижи с над 1%.
На пазара повлия и данните за пазара на труда. Броят на заявленията за помощ при безработица е достигнал 793 хил. през
последната седмица въпреки намаляващият брой на новите случаи на заразените с COVID-19. Икономистите, анкетирани
от Dow Jones, очакваха 760 хил. Заявления.
От началото на месеца пазарът напредна до рекордни нива, тъй като инвеститорите очакваха допълнителните
икономически стимули да подкрепят акциите. От началото на годината S&P 500 е напреднал с 4,3%, докато Russel 2000 се
е повишил с над 15% за същия период. Ралито на пазара обаче започна да се забавя през последните дни, като S&P 500 се
е придвижил само с 0,2% за три сесии.
„Има опасения, че комбинацията от отварянето на икономиката и евентуалния пакет от стимули за 1,5 трлн. долара могат
да „пресолят манджата“, което да доведе до ръст на доходността по дългосрочните облигации и до по-високи лихви“,
коментира Рос Мейфийлд от Baird.
Междувременно Бюджетната служба към Конгреса на САЩ обяви, че очаква федералният бюджет на страната да достигне
2,3 трлн. долара през фискалната 2021 г., което макар да представлява спад в сравнение с предходната, значително повисоко ниво от всяко друго в историята на страната преди кризата с COVID-19. В сумата влиза предложения от президента
Джо Байдън пакет от стимули в размер на 1,9 трлн. долара.
В сряда 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.
Загуби в Япония и Австралия
Водещите фондови индекси в Япония и Австралия регистрираха понижения в петък на фона на вялата търговия
заради празниците за Лунната нова година, предаде Си Ен Би Си.
Борсите в континентален Китай, Хонконг и Южна Корея останаха затворени.
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 42,86 пункта, или 0,14%, до 29 520,07 пункта.
Австралийският измерител ASX200 отчете спад от 43,4 пункта, или 0,63%, до 6 806,7 пункта, след като акциите на четирите
водещи банки в страната ANZ, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank поевтиняха съответно с 0,28%, 0,21%,
0,67% и 0,48%.
На пазара се отрази и новината, че днес австралийския щат Виктория ще навлезе в локдаун до 17 февраури, като всички
магазини, където се продават „неосновни“ стоки, ще затворят врати, а кафетата и ресторантите ще могат да продават само
напитки и храна за вкъщи.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете
ръст от 4,96 пункта, или 1,01%, до 496,17 пункта. BGBX40 се повиши с 0,57 пункта, или 0,52%, до 110,75 пункта. BGTR30
напредна с 1,67 пункта, или 0,31%, до 535,77 пункта. BGREIT регистрира ръст от 0,31 пункта, или 0,22%, до 143,87 пункта.
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Cross.bg
√ 30% от заведенията у нас няма да отворят врати на 1 март
От Сдружението на заведенията обявиха награда за всеки, който предостави снимки на министъра на здравеопазването
или на членове на оперативния щаб, заснети в заведение. Провокация ли е това от страна на ресторантьорите и готвят ли
се да отворят на 1 март? Отговор на този въпрос даде Емил Коларов - председател на Сдружението на заведенията.
„Едно отваряне на заведение не е толкова лесно. Трябва сериозна подготовка на обектите, които дълго време са били
затворени. Това отваряне е и много скъпо. Искрено се надяваме това обещание на министър-председателя да бъде
спазено", заяви той.
30% от заведенията у нас няма да отворят врати на 1 март. А причината, по думите им, има масови фалити заради
пандемията. Ресторантьори изразиха притесненията си, че заради наближаващата трета вълна и това отваряне може да
бъде отложено.
От Сдружението апелираха към здравните власти да обяснят каква е разликата между заведенията в хотелите и тези, извън
тях. Ресторантьорите питат и защо те не влизат в групата на отворените обекти. Още едно такова отваряне и затваряне и
50 процента от бранша ще фалира, обясни Коларов.
√ Личните лекари очакват до края на тази седмица официални препоръки за ваксинирането
Хората се обаждат, посещават ни, заявяват желание за ваксиниране. Към РЗИ подаваме броя на желаещите хора. Това
упражнение ще се повтаря във времето. Как ще се организира ваксинирането и как ще се правят ваксините - това ще се
реши, когато е ясно колко точно ще са желаещите да се ваксинират. Това заяви в "Денят започва" доц. Любомир Киров,
председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.
По думите му тези дни се очаква да получат ясни индикации какво и как да се прави в процеса на ваксиниране. Това е
начин да се внесе ред и спокойствие, каза Киров и уточни, че нямат желание да пречат на ваксинирането.
Има много изписано, но трябва да се направи синтез, да се официализират предписанията. Помолили сме Министерството
на здравеопазването и Агенцията по лекарствата, времето изтича, до 5-6 дни трябва този документ да е готов.
Даде и пример за променящите се обстоятелства - например удължения срок между двете ваксинации при "Астра Зенека".
√ Биткойнът плътно доближи прага от 50 000 долара
Биткойнът днес продължи да поскъпва и плътно доближи символичния праг от 50 000 долара, продължавайки
възходящата си тенденция, след като и инвеститорите, и обикновени хора все повече използват най-голямата криптовалута
в света, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Биткойнът поскъпна днес до 48 8000 долара, повишавайки курса си с 3,2 на сто. Максималната му стойност по-рано през
деня бе 49 714 долара.
Биткойнът отбелязва рекордно високи стойности от началото на седмицата, след като новината за вложените 1,5 милиарда
на Тесла (Tesla Inc) в криптовалутата наведе инвеститорите на мисълта, че това ще стане основен клас активи и за
корпорациите, и за мениджърите на пари, припомня Ройтерс.
В четвъртък, 11 февруари, Банк ъв Ню Йорк Мелън (Bank of New York Mellon), най-старата банка в САЩ, обяви, че планира
да започне операции по съхранение, прехвърляне и емитиране на криптовалути.
Според ръководителя на отдела за управление на активи и цифровизация на банката Роман Риджълман растежът на
котировките на криптовалутите е причината за интереса към тях на клиентите на банката, които се стремят не само да
запазят, но и да умножат активите си. Такъв интерес най-често проявяват ръководители на на хедж фондове, дружества за
управление на активи и други институционални инвеститори.
Основана през 1784 година, Банк ъв Ню Йорк Мелън е първата в САЩ голяма депозитарна банка, която заявява, че планира
да се занимава с криптовалути, отбелязва изданието. Миналата година американският финансов холдинг Фиделити
инвестмънтс (Fidelity Investments), който се ползва с добра репутация, получи разрешение от регулаторните органи за
операции с биткойни и други криптовалути.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
„Ледените дни" продължават. На живо: каква е обстановката в страната;
Мерки, доходи, социални права - президентът на КТ „Подкрепа" и председател на надзорния съвет на НОИ
Димитър Манолов;
Записването за имунизации при личните лекари - какво още трябва да знаем: председателят на Националното
сдружение на общопрактикуващите лекари доц. Любомир Киров;
Учениците от всички паралелки се връщат присъствено в училищата в малките населени места. На живо: при
какви условия;
Ще стане ли по-качествена храната в училищата и детските градини с новите изисквания?;
Директно от Мелбърн - емоциите сред българската общност от победите на Григор Димитров;
Нова телевизия, „Здравей, България"
„Питай за ваксините" - Вашите въпроси в новата рубрика в „Здравей, България". В студиото отговарят доц. Ангел
Кунчев и проф. Илко Гетов;
Смърт на дете след токов удар - как се стигна до трагичния инцидент в столицата;
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Спасен в преспите - кой е човекът, помогнал на безпомощен възрастен мъж във Варна;
Как заведенията се готвят да отворят на 1 март. Какви са реакциите им след обещанието на премиера, че това ще
се случи;
На живо - още ученици влизат присъствено в клас. За кого ще важи и при какви мерки?;
Екшън в Прохода на републиката. Как румънски тираджия едва не прегази шефа на областната пътна служба?

√ Преглед на печата
в. 24 часа - ГЕРБ издига умни и красиви в отговор на протестите;
в. Монитор - По 50 проверки на ден за COVID партита;
в. Телеграф - Спряха детските на 3500 семейства заради отсъствия;
в. Труд - Премиерът Бойко Борисов нареди на здравния министър Костадин Ангелов: Всички кръчми отварят на 1 март;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Борисов обеща отворени ресторанти на 1 март, доц. Кунчев е скептичен;
в. Монитор - Само в 3 вуза студентите плащат общежития и сметки онлайн без такса;
в. Монитор - 7 км опашка от тирове затапи границата с Гърция;
в. Телеграф - Активни потребители: Отровна течност за чистачки на пазара;
в. Телеграф - Морските курорти с инструкции срещу COVID-19;
в. Труд - Малките училища отварят за всички;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Екатерина Захариева, министър на външните работи: Тази страст към специални паспорти не я разбирам, аз
пътувам в Европа с лична карта;
в. 24 часа - Стефан Стоянов, зам.-кмет: Изследване нареди Пловдив пред София по механичен прираст и ни изненада
много;
в. Монитор - Доц. Георги Бърдаров, зам.-декан на Геолого-географския факултет в СУ, експерт по демография: В
демографска криза сме, но не и в апокалипсис;
в. Труд - Д-р Антон Койчев, шеф на Комисията по здравеопазване в Столичната община пред "Труд": Хора, вярвайте на
експертите, мислете критично, отговорно и солидарно;
Водещи анализи
в. 24 часа -Тръмп отърва кожата, но дали се размина с белезниците;
в. Монитор - Банкет по време на COVID, или пир по време на чума;
в. Телеграф - Лековерието ни поставя под натиск;
в. Труд - Банките - ликвидни, но печалбата им спада;
в. Труд - Големият провал на Брюксел;
в. Труд - Финтех индустрията и нейното място у нас.
√ Предстоящи събития в страната на 15 февруари
София
От 17.00 часа чрез платформата Webex ще се проведе онлайн конференция на тема „Бизнесът през 2021".
***
Благоевград
От 19.00 часа в Драматичния театър ще бъде представена постановката „Портретът на Дориан Грей".
***
Видин
От 11.30 часа в „Импулс Resto&Bar" на ул. „Железничарска" 5А ще се състои раздаване на топла храна за бездомни,
възрастни хора в риск и други нуждаещи се.
***
Добрич
От 8.00 часа в Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост ще се проведе
неформално обучение под надслов „Свободно време".
От 12.30 часа чрез платформата Google Meet ще се състои онлайн дискусия „Роботика".
От 14.50 часа чрез платформа Google Classroom ще се проведе онлайн дискусията „Моят първи бизнес план".
***
Карлово
От 17.30 часа в Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров" ще бъде открита изложба на рисунки на ученици от СУ
„Васил Левски" под надслов „Моето творчество, вдъхновено от личността на Апостола".
***
Разград
От 11.30 часа в зала 712 на Областна администрация ще се проведе пресконференция на областния управител
Гюнай Хюсмен за отчет на мандата му.
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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