Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ АОБР обсъди с БСП и ДПС икономическите приоритетите на България
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) обсъди с БСП и ДПС приоритети на България, за които
45-то Народно събрание трябва да работи, за да подобри икономическата и социалната среда в страната. Това бяха
първите две срещи на АОБР, която планира да се срещне с ръководствата на всички партии и коалиции, за които
социологическите агенции дават шанс за участие в следващия парламент.
Основа на обсъждането бяха приоритетите на АОБР като работодателските организации поставиха акцент на незабавното
въвеждане на електронно правителство, запазването на съществуващия данъчен модел, намаляването на регулаторната
тежест върху бизнеса, реформите в сектор „Енергетика“, включително либерализиране на пазара и прекратяване на
договорите с т.нар. американски централи“, премахване на административното определяне на минималната работна
заплата, както и съгласуването на план-приемите в училищата и университетите с нуждите на бизнеса.

За АОБР има три национални приоритети, които са основополагащи за подобряване на бизнес средата в България. Това са
приемането на страната ни в Шенгенското пространство и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие,
както и приемането на еврото.
Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ определи срещата като изключително полезна и заяви, че двете организации са
постигнали съгласие след изборите срещите да бъдат регулярни, тъй като от тях произтичат решения а конкретни
проблеми. „Установихме, че над 90% от приоритетите на АОБР се припокриват с мерките и политиките на ДПС. За нас
следващият парламент трябва да дефинира национални приоритети, независимо коя ще е управляващата партия, а
бизнесът категорично трябва да ги подкрепи, ако искаме те да бъдат реализирани и страната ни да постига икономически
растеж“, заяви Мустафа Карадайъ.
По време на срещата с работодателските организации БСП представи икономическата част от платформата си. По думите
на Корнелия Нинова първото нещо, което партията ще направи е да работи за трайно законодателство, което е
предвидимо и има оценка за въздействие. „За нас е от изключително значение бързото стартиране на електронното
правителство и използвахме възможността по време на срещата да представим вижданията си за изграждането на 6
електронни регистъра, които да улеснят гражданите и работата на бизнеса. Обсъдихме отмяната на ненужните такси и
въвеждане на разходно покривен елемент при определянето им, както и възможността за децентрализация и оставяне на
част от данъците в общините“, допълни още тя.
Представителите на АОБР са категорични, че независимо кои формации влязат в следващия парламент те трябва да
положат усилия да работят за решаването на общи проблеми както в икономически, така и в социален аспект, за да
реализира страната ни догонващ растеж и да бъде по-конкурентоспособна. От АОБР изразиха надежда, че в 45-то Народно
събрание ще се обсъждат мерки и политики, които да гарантират минимум 6% ръст на икономиката ни.
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На срещите бяха коментирани още вижданията на двете партии по отношения на Кохезионните политики, Плана за
възстановяване и устойчивост, Зелената сделка, възможностите важни стратегически проекти на държавата да се
финансират чрез набиране на капитал през БФБ и други.
Доколкото няма пълно съвпадение между приоритетите на организациите и тези на партиите, бе договорено, че след
публикуването им те ще бъдат обсъдени в работодателските организации, като се дадат становища в текущ порядък.
НОВА ТВ
√ Бизнесът, ДПС и БСП очертаха посоката на развитие
АОБР се срещна с представители на двете партии
С наближаването на изборите работодателски организации и партии седнаха на една маса. Целта е да очертаят съвместни
приоритети за развитието на бизнеса у нас. След срещата на работодателите и ДПС стана ясно, че съвпадения има.
Стремежът - бизнесът, а не политиците да задават посоката, за да има тласък на икономиката.
„Да бъдем малко по-активни в диалога и координирането на съвместни действия, законодателни инициативи, които биха
подкрепили средата - бизнес средата”, каза председателят на КРИБ Кирил Домусчиев.
„За да се постигне ускореното икономическо развитие в страната с конкретни мерки, има и една задължителна
предпоставка – възстановяване на нормалността в политиката. Възстановяване на демокрацията, за да възстановим
държавността”, обясни лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ.
„Крайно време е и управляващи - бъдещи, и опозиция - бъдеща, да седнат на една маса и да формулират няколкото неща,
които трябва да следваме, не един мандат, а няколко мандата, за да имаме успех”, каза зам.-председателят на АИКБ Кънчо
Стойчев.
След срещата с ДПС последва и разговор с БСП, на който пак излезе на дневен ред намаляване на административната
тежест, по-добра среда за малък и среден бизнес. Работодателите целят ръст на икономиката с минимум 6%.
„Поемаме сериозен ангажимент за едно трайно законодателство, без лобистки интереси в него и с оценка на
въздействието във всеки един закон в бъдещото Народно събрание”, посочи председателят на БСП Корнелия Нинова.
Vesti.bg
√ АОБР проведе срещи с ДПС и БСП
Целта е да очертаят съвместни приоритети за развитието на бизнеса у нас
С наближаването на изборите работодателски организации и партии седнаха на една маса. Целта е да очертаят съвместни
приоритети за развитието на бизнеса у нас, предаде NOVA.
След срещата на работодателите и ДПС стана ясно, че съвпадения има. Стремежът - бизнесът, а не политиците да задават
посоката, за да има тласък на икономиката.
"Да бъдем малко по-активни в диалога и координирането на съвместни действия, законодателни инициативи, които биха
подкрепили средата - бизнес средата", каза председателят на КРИБ Кирил Домусчиев.
"За да се постигне ускореното икономическо развитие в страната с конкретни мерки, има и една задължителна
предпоставка – възстановяване на нормалността в политиката. Възстановяване на демокрацията, за да възстановим
държавността", обясни лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ.
"Крайно време е и управляващи - бъдещи, и опозиция - бъдеща, да седнат на една маса и да формулират няколкото неща,
които трябва да следваме, не един мандат, а няколко мандата, за да имаме успех", каза зам.-председателят на АИКБ Кънчо
Стойчев.
След срещата с ДПС последва и разговор с БСП,
на който пак излезе на дневен ред намаляване на административната тежест, по-добра среда за малък и среден бизнес.
Работодателите целят ръст на икономиката с минимум 6%.
"Поемаме сериозен ангажимент за едно трайно законодателство, без лобистки интереси в него и с оценка на
въздействието във всеки един закон в бъдещото Народно събрание", посочи председателят на БСП Корнелия Нинова.
Дарик
√ АОБР проведе срещи с ДПС и БСП начело с лидерите им
Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) проведе първите си срещи с представители на партиите
и коалициите, които според социологическите агенции ще имат възможност да участват в 45-ото Народно събрание. Днес
това бяха БСП и ДПС.
Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ и зам.-председателите Йордан Цонев и Станислав Анастасов представиха
основните акценти в предизборната програма на Движението за права и свободи на среща с АОБР, която се проведе по
тяхна покана.
„ДПС е една от партиите, които най-активно и много помага на българския бизнес. Като идеи сме най-близо един до друг“,
заяви председателят на КРИБ Кирил Домусчиев на брифинг след срещата.
„Приоритетите ни за страната съвпадат и мерките, с които да ги осъществим. Затова се договорихме след изборите да
правим ежемесечни срещи, за да може, независимо кой е на власт, да следва ясни приоритети за страната. Считам това за
една добра крачка напред в процеса на включване на свободните и активни граждани във вземането на политически
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решения и контрола на тяхното изпълнение. Това е един от приоритетите на ДПС“, заяви лидерът на ДПС Мустафа
Карадайъ.
Сред тях той посочи още Зеленият пакт, дигитализацията и развитието на гражданското общество, които са и приоритети
на ЕС. „Ние от 4-5 години същите приоритети ги казвахме по друг начин – чист въздух, чиста вода, чисти храни, чиста
енергия, високи технологии“, добави лидерът на Движението.
На 90% бизнесът и ДПС имат еднакви приоритети в частта, която касае икономиката, заяви Кирил Домусчиев. „През
годините сме срещали много сериозна подкрепа в българския парламент от ДПС. Не сме имали различия. Напротив те
много пъти са били с инициативата“, допълни той.
„Има пълно съгласие между двете страни. В работодателските среди говорим от необходимостта от догонващо развитие.
Не искаме нашата страна да се управлява от някой, който говори за растеж от 1-2%, защото това ни обрича на изоставане.
Трябва да управлява онзи, който се ангажира с растеж от 6 и повече процента“, каза Домусчиев.
Заместник-председателят на УС на АИКБ Кънчо Стойчев се обяви срещу клетвите, които се повтарят от някои политически
сили, че ще управляват без ДПС.
„Как така без ДПС, на базата на какви аргументи отхвърляме една партия. От страна на работодателите мога да ви кажа, че
имаме най-голямо съвпадение с ДПС като партия по всички икономически въпроси. Ние сме единни с ДПС в тезата, че на
България й е необходимо догонващо развитие“, подчерта Стойчев.
И двете страни изразиха задоволството си от досегашната работа и контакти и изразиха готовност за продължаване на
съвместната работа.
АОБР проведе среща и с Българската социалистическа партия. На нея присъства лидерът на партията Корнелия Нинова,
придружен от председателя на икономическата комисия в парламента и народен представител от БСП Петър Кънев,
депутатите Явор Божанков, Димитър Данчев и експертът Пламен Милев.
„Чухме приоритетите на работодателските организация. Разговорите с представителите на работодателите са
изключително важни, защото за БСП социалната политика, здравеопазване и образование са абсолютен приоритет, но за
да има средства за тези сфери, трябва да има развита икономика. Затова сме готови с една разумна програма за
парламентарните избори, с конкретен план за развитие на икономиката и с акцент българско и родно производство.
Представихме нашата предизборна платформа в частта икономика и социална политика и заявихме нашите приоритети”,
заяви Нинова след срещата.
Нинова пое ангажимент за трайно законодателство, без лобистки интереси в него, и с оценка на въздействие на всеки един
закон. Тя бе категорична, че е наложително изчистване на лобисткото законодателството, както съставяне на експертен
съвет и екип в парламента с ангажимент за трайно законодателство.
БСП предлага преустройство на Българската банка за развитие с ориентация към малките и средни фирми, както и
увеличаване капацитета на Българската агенция по транспортно застраховане, за да се подпомогне износа: „Нужни са и
данъчни облекчения за стартиращи компании и фирми, разкриващи работни места в слабо развити райони”, смята тя.
„Обсъдихме заедно нашето виждане за Плана за възстановяване и развитие. Това са огромни възможности за българската
икономика и социална политика”, посочи Корнелия Нинова.
БТВ
√ Работодателските организации поканиха партии и коалиции на срещи
На поканата откликнаха ДПС и БСП, ГЕРБ също са изявили желание
Асоциацията на работодателските организации се срещна с представители на партиите и коалициите, които според
социологическите агенции ще имат възможност да участват в 45-тото Народно събрание.
На поканата им откликнаха днес от Движението за права и свободи и Българската социалистическа партия.
За такава среща в бъдеще са потвърдили и от ГЕРБ.
„Който и да дойде да управлява след изборите, ние няма да приемем национални цели, които се вмъкват в 1-2% ръст. На
България й е нужно догонващо развитие и това е минимум 6%. По-малък ръст ни обрича на допълнително изоставане“,
коментира Кънчо Стойчев, зам.-председател на АИКБ.
Вижте повече във видеото.
В. Стандарт
√ Нинова пред бизнеса: Не пипаме корпоративния данък
Няма да пипаме корпоративния данък от 10%. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова на среща с Асоциацията на
организациите на българските работодатели. В нея влизат влизат КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП.
„Чухме приоритетите на работодателските организация. Разговорите с представителите на работодателите са
изключително важни, защото за БСП социалната политика, здравеопазване и образование са абсолютен приоритет, но за
да има средства за тези сфери, трябва да има развита икономика. Затова сме готови с една разумна програма за
парламентарните избори, с конкретен план за развитие на икономиката и с акцент българско и родно производство.
Представихме нашата предизборна платформа в частта икономика и социална политика и заявихме нашите приоритети”,
заяви Нинова след разговора с бизнеса. Тя коментира данъчната политика, на която залага БСП: „Корпоративният данък за
фирмите ще остане 10%, както е досега и той няма да бъде вдиган. Предлагаме промяна в доходите на физическите лица.
С нашите предложения 788 000 семейства с деца ще плащат по-ниски данъци, защото предлагаме семейно подоходно
облагане с намаляване на данъка с 500 лева на всяко дете.”.
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Корнелия Нинова коментира и предложението на БСП за решаване на големия проблем с административната тежест:
„Нашата предизборна платформа предвижда категоричен напредък по изграждане на електронното правителство.
Представихме на бизнеса нашите 6 електронни регистъра, които ние предвиждаме да изградим. Те ще помогнат на
икономиката, но и са сериозно средство за борба срещу корупцията.”
Като трети проблем лидерът на левицата определи липсата на кадри в страната. „Българската икономика има нужда от
кадри. Затова предлагаме в предизборната ни платформа обвързване на българското образование с нуждите на
икономиката. Определяне на ключовите сектори, по които България може да бъде конкурентноспособна и залагане на
тези специалности в училищата и университетите, както и държавен ангажимент за стипендии в тези специалности, така
че да гарантираме български кадри за българската икономика.”
Нинова пое ангажимент за трайно законодателство, без лобистки интереси в него, и с оценка на въздействие на всеки един
закон. Тя бе категорична, че е наложително изчистване на лобисткото законодателството, както съставяне на експертен
съвет и екип в парламента с ангажимент за трайно законодателство.
БСП предлага преустройство на Българската банка за развитие с ориентация към малките и средни фирми, както и
увеличаване капацитета на Българската агенция по транспортно застраховане, за да се подпомогне износа: „Нужни са и
данъчни облекчения за стартиращи компании и фирми, разкриващи работни места в слабо развити райони”.
„Обсъдихме заедно нашето виждане за Плана за възстановяване и развитие. Това са огромни възможности за българската
икономика и социална политика. Нашите бележки по плана, който представя правителството и алтернативния план на
БСП”, посочи Корнелия Нинова.
News.bg
√ Работодателите не се задоволяват с икономически ръст от 2-3%
Страната ни няма да тръгне напред, докато няма общи приоритети и обединение пред самите политически партии. За това
след среща на работодателските организации с БСП и ДПС социологът Кънчо Стойчев заяви, че се надява примерът от
срещите с двете политически партии да бъде последван от останалите партии.
Ключов е въпросът как се харчат българските пари, изтъкна Стойчев и допълни, че парите ни не се харчат ефективно. Нека
имаме различни партии и работодателски организации, но всички живеем в една държава и приоритетите на държавата
трябва да бъдат общи, настоя Стойчев.
Крайно време е управляващи и опозиция да акумулират заедно нещата като седнат на една маса, за да можем да имаме
успех, настоя социологът. Днешният разговор с БСП бележи висока степен на съвпадения на оценките, които даваме на
бизнес средата, на безумната административна тежест и за нуждата от електронно правителство. Въпросът е как всичко да
започне да се случва от пети април нататък, запита Кънчо Стойчев.
Който и да управлява след изборите, няма да приемем национални цели, които се вмъкват в 1-2 или 3% ръст. По-малък
ръст ни обрича на изоставане, посочи Стойчев. Без да се оправи бизнес средата и бавенето, ние не можем да мръднем
напред. Ние живеем в тотално абсурдна бизнес среда, каза още Стойчев и добави, че административната тежест е
несъразмерна,
По време на срещите си с БСП и ДПС от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) поставили
наболели въпроси върху сектор "Енергетика".
√ За трайно законодателство говориха Нинова и АОБР
Ние тръгваме напълно готови в кампанията за изборите. В това увери лидерът на БСП Корнелия Нинова. Коментарът си тя
направи, след като БСП проведе среща с Асоциацията на работодателските организации в България. Нинова не пожела да
коментира бавенето на обявяването на листите от страна на другите политически партии и изоставането им спрямо
червените.
Листите на "червените" стават богати, с капацитет от хора, които имат политически опит и експертиза, както и съчетание
между опитност и младост.
Още тази седмица БСП ще представи и платформата си за парламентарните избори и ще бъдат готови с пълните си листи.
Има добро съчетание в листите на социалистите и добро подреждане в областните съвети с известни лекари и
професионалисти в областта на медицината, на техническите науки.
БСП са готови и с разумна програма за парламентарните избори, с конкретен план за развитие на икономиката и с акцент
българско и родно производство, обяви Нинова. По думите й разговорите с представителите на работодателите са
изключително важни, защото за да има средства за социална политика, здравеопазване и образование, трябва да има
развита икономика.
Социалистите използвали срещата с работодателските организации, за да чуят приоритети, но и да представят
предизборната платформа. Ако спечелят изборите, БСП биха започнали първо с изчистване на лобисткото
законодателството, както и със съставяне на експертен съвет и екип в парламента с ангажимент за трайно
законодателство. Между първо и второ четене се правят недопустими предложения, посочи Нинова.
"Законодателството е в основата на правене на бизнес", категорична бе тя и настоя за спиране на рекета върху малкия и
среден бизнес. 780 000 семейства с деца ще плащат по-ниски данъци. 120 000 българи биха плащали по-висок данък от
това, което ние предлагаме, отчете Нинова.
Втората цел пред "червените" е електронното правителство. Третият проблем са кадрите, като трябва да бъдат обвързвани
образованието и нуждата на икономиката. Последният проблем пред БСП, който трябва да се промени, е финансиране и
данъчна политика, като преустройство на ББР за малки и средни фирми.
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Трябва да се заложи принцип и който да управлява страната, да се прилага, а не само един министър-председател да
обикаля и да обещава пари, заяви Нинова.
Еconomic.bg
√ Πpиopитeтитe нa ДΠC cъвпaдaт нaй-мнoгo c тeзи нa бизнeca
Acoциaциятa нa paбoтoдaтeлитe пoиcĸa пapтиятa дa yчacтвa oфициaлнo в yпpaвлeниeтo нa cтpaнaтa cлeд
избopитe
Гoлямa чacт oт пpиopитeтитe нa ДΠC cъвпaдaт c визиятa нa paбoтoдaтeлcĸитe opгaнизaции зa paзвитиe нa бизнec cpeдaтa
и иĸoнoмиĸaтa. Toвa cтaнa яcнo днec пo вpeмe нa cpeщa мeждy пpeдcтaвитeли нa пapтиятa и Acoциaциятa нa opгaнизaциитe
нa бългapcĸитe paбoтoдaтeли (AOБP), ĸoятo бe пъpвaтa oт пopeдицa тaĸивa, ĸoитo пpeдcтoят и c дpyгитe вoдeщи
пoлитичecĸи фopмaции. Вчера пpeдcтaвитeлитe нa AOБP имaxa cpeщa и c пpeдcтaвитeли нa Бългapcĸaтa coциaлиcтичecĸa
пapтия.
ДΠC и бизнecът пocтигнaxa cъглacиe зa eжeмeceчни cpeщи cлeд избopитe, зa дa мoжe ĸoйтo и дa e нa влacт, дa cлeдвa яcни
пpиopитeти.
„Cчитaм тoвa зa eднa дoбpa ĸpaчĸa нaпpeд в пpoцeca нa вĸлючвaнe нa cвoбoднитe и aĸтивни гpaждaни във взeмaнeтo нa
пoлитичecĸитe peшeния и въpxy ĸoнтpoлa нa тяxнoтo изпълнeниe. Πpиopитeтитe ни cъвпaдaт c тeзи нa paбoтoдaтeлcĸитe
opгaнизaции“, ĸoмeнтиpa лидepът нa ДΠC пapтиятa Mycтaфa Kapaдaйъ. Toй пoдчepтa, чe e изĸлючитeлнo вaжнo yчacтиeтo
нa гpaждaнcĸoтo oбщecтвo в пoлитичecĸитe пpoцecи и oтнoвo пoиcĸa дa ce paбoти в пocoĸa „чиcтa пpиpoдa, чиcтa вoдa,
чиcтa eнepгия, чиcтa xpaнa и виcoĸи тexнoлoгии“.
Paбoтoдaтeлитe oбявиxa, чe ca пocтигнaли cъглacиe зa cъвмecтни зaĸoнoдaтeлни инициaтиви.
„B днeшнaтa cpeщa ce пoтвъpдиxa нa 90-99% пpиopитeтитe, ĸoитo ĸacaят бизнeca и иĸoнoмиĸaтa. Hecлyчaйнo пpeз
пocлeднитe гoдини cмe cpeщaли гoлямa пoдĸpeпa в пapлaмeнтa oт cтpaнa нa ДΠC. He cмe имaли paзличия, a нaпpoтив - oт
тяx e идвaлa инициaтивaтa“, ĸaзa пpeдceдaтeлят нa Koнфeдepaциятa нa paбoтoдaтeлитe и индycтpиaлцитe в Бългapия
(KPИБ) Kиpил Дoмycчиeв. Toй ce oбяви зa aĸтивни дeйcтвия пo oтнoшeниe нa зaĸoнoдaтeлни пpoмeни, ĸoитo ocигypявaт
пoлoжитeлнo paзвитиe нa бългapcĸaтa индycтpия.
Πpeдceдaтeлят нa cъюз „Πpoизвeдeнo в Бългapия“ Kънчo Cтoйчeв пъĸ диpeĸтнo ce oбяви зa вĸлючвaнe нa ДΠC в
yпpaвлeниeтo нa cтpaнaтa. „Kaĸ тaĸa бeз ДΠC? Oт cтpaнa нa paбoтoдaтeлитe мoгa дa ви ĸaжa, чe ниe имaмe нaй-гoлямo
cъвпaдeниe c ДΠC ĸaтo пapтия пo вcичĸи oнeзи въпpocи, ĸoитo ca cвъpзaни c иĸoнoмиĸaтa“, ĸaзa тoй.
Зaм.-пpeдceдaтeля нa ДΠC Йopдaн Цoнeв oбяви ocнoвния пpиopитeт нa пapтиятa – зeлeнaтa иĸoнoмиĸa. „Cвeтът въpви oт
въглepoдитe ĸъм вoдopoдитe. Hиe нe тpябвa дa въpвим cлeд cвeтa. Bъпpoc нa иĸoнoмичecĸo лидepcтвo e ĸoй пpъв щe
въвeдe вoдopoднитe тexнoлoгии и щe излeзe oт въглepoднитe“, ĸaзa Цoнeв.
Kиpил Дoмycчиeв oбяви cpeщaта c ДΠC ĸaтo изĸлючитeлнo пoлзoтвopнa. „Oщe вeднъж пoдчepтaвaм, чe ДΠC e пapтиятa,
ĸoятo нaй-мнoгo пoмaгa зa paзвитиeтo нa бългapcĸия бизнec пo oтнoшeниe нa идeитe, ĸoитo дaвa“, пocoчи Дoмycчиeв.
Πo вpeмe нa cpeщaтa c paбoтoдaтeлcĸитe opгaнизaции БCΠ пpeдcтaви иĸoнoмичecĸaтa чacт oт плaтфopмaтa cи. Πo дyмитe
нa пpeдceдaтeля нa пapтиятa Kopнeлия Hинoвa пъpвoтo нeщo, ĸoeтo coциaлиcтитe щe нaпpaвят, e дa paбoтят зa тpaйнo
зaĸoнoдaтeлcтвo, ĸoeтo e пpeдвидимo и имa oцeнĸa нa въздeйcтвиe.
„Зa нac e oт изĸлючитeлнo знaчeниe бъpзoтo cтapтиpaнe нa eлeĸтpoннoтo пpaвитeлcтвo и изпoлзвaxмe възмoжнocттa пo
вpeмe нa cpeщaтa дa пpeдcтaвим виждaниятa cи зa изгpaждaнeтo нa 6 eлeĸтpoнни peгиcтъpa, ĸoитo дa yлecнят гpaждaнитe
и paбoтaтa нa бизнeca. Oбcъдиxмe oтмянaтa нa нeнyжнитe тaĸcи и въвeждaнe нa paзxoднo пoĸpивeн eлeмeнт пpи
oпpeдeлянeтo им, ĸaĸтo и възмoжнocттa зa дeцeнтpaлизaция и ocтaвянe нa чacт oт дaнъцитe в oбщинитe“, дoпълни oщe тя.
Πpeдcтaвитeлитe нa AOБP ca ĸaтeгopични, чe нeзaвиcимo ĸoи фopмaции влязaт в cлeдвaщия пapлaмeнт, тe тpябвa дa
пoлoжaт ycилия дa paбoтят зa peшaвaнeтo нa oбщи пpoблeми ĸaĸтo в иĸoнoмичecĸи, тaĸa и в coциaлeн acпeĸт, зa дa
peaлизиpa cтpaнaтa ни дoгoнвaщ pacтeж и дa бъдe пo-ĸoнĸypeнтocпocoбнa. Oт AOБP изpaзиxa нaдeждa, чe в 45-тoтo
Hapoднo cъбpaниe щe ce oбcъждaт мepĸи и пoлитиĸи, ĸoитo дa гapaнтиpaт минимyм 6% pъcт нa иĸoнoмиĸaтa ни.
Cross.bg
√ Нинова предлага 6 електронни регистъра в помощ на бизнеса
Председателят на БСП Корнелия Нинова проведе среща с Асоциацията на организациите на българските работодатели.
Лидерът бе придружавана от председателя на икономическата комисия в парламента и народен представител от БСП
Петър Кънев, депутатите Явор Божанков, Димитър Данчев и експертът Пламен Милев.
Живеем в абсурдна бизнес среда. Това заяви социологът Кънчо Стойчев на съвместна пресконференция с лидера на БСП
Корнелия Нинова.
Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) и ръководството на БСП проведоха срещан на която
обсъдиха икономическите приоритети и развитието на страната след изборите. Кънчо Стойчев подчерта, че
административната тежест е изключително висока, а също така са високи и таксите, които бизнесът трябва да плаща. Те
възлизат на около 4,5 млрд. лева годишно или около 4,5% от БВП. За сравнение в страните от ЕС таксите са не повече от
0,5% от БВП, тоест в България са десет пъти по-високи от средните за ЕС.
„Чухме приоритетите на работодателските организация. Разговорите с представителите на работодателите са
изключително важни, защото за БСП социалната политика, здравеопазване и образование са абсолютен приоритет, но за
да има средства за тези сфери, трябва да има развита икономика. Затова сме готови с една разумна програма за
парламентарните избори, с конкретен план за развитие на икономиката и с акцент българско и родно производство.
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Представихме нашата предизборна платформа в частта икономика и социална политика и заявихме нашите приоритети",
това заяви Нинова пред журналисти след среща с Асоциацията на организациите на българските работодатели.
Лидерът на българските социалисти коментира данъчната политика, на която залага БСП: „Корпоративният данък за
фирмите ще остане 10%, както е досега и той няма да бъде вдиган. Предлагаме промяна в доходите на физическите лица.
С нашите предложения 788 000 семейства с деца ще плащат по-ниски данъци, защото предлагаме семейно подоходно
облагане с намаляване на данъка с 500 лева на всяко дете.".
Корнелия Нинова коментира и предложението на БСП за решаване на големия проблем с административната тежест:
„Нашата предизборна платформа предвижда категоричен напредък по изграждане на електронното правителство.
Представихме на бизнеса нашите 6 електронни регистъра, които ние предвиждаме да изградим. Те ще помогнат на
икономиката, но и са сериозно средство за борба срещу корупцията."
Като трети проблем лидерът на левицата определи липсата на кадри в страната. „Българската икономика има нужда от
кадри. Затова предлагаме в предизборната ни платформа обвързване на българското образование с нуждите на
икономиката. Определяне на ключовите сектори, по които България може да бъде конкурентноспособна и залагане на
тези специалности в училищата и университетите, както и държавен ангажимент за стипендии в тези специалности, така
че да гарантираме български кадри за българската икономика."
Нинова пое ангажимент за трайно законодателство, без лобистки интереси в него, и с оценка на въздействие на всеки един
закон. Тя бе категорична, че е наложително изчистване на лобисткото законодателството, както съставяне на експертен
съвет и екип в парламента с ангажимент за трайно законодателство.
БСП предлага преустройство на Българската банка за развитие с ориентация към малките и средни фирми, както и
увеличаване капацитета на Българската агенция по транспортно застраховане, за да се подпомогне износа: „Нужни са и
данъчни облекчения за стартиращи компании и фирми, разкриващи работни места в слабо развити райони".
„Обсъдихме заедно нашето виждане за Плана за възстановяване и развитие. Това са огромни възможности за българската
икономика и социална политика. Нашите бележки по плана, който представя правителството и алтернативния план на
БСП", посочи Корнелия Нинова.
Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ обединява национално представителни
работодателски организации в България - Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ); Българска стопанска
камара - Съюз на българския бизнес (БСК); Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
Компаниите и предприятията, членуващи в четирите работодателски организации от АОБР, дават работа на 82 % от всички
наети у нас. В тях се произвеждат 86 % от брутната добавена стойност в страната.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Правителството за COVID: Мерки в образованието, здравеопазването и социалната сфера
42 хиляди ученици от днес отново се връщат в клас, съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев на
работно съвещание при премиера Бойко Борисов. Стана ясно също, че за последния месец българският бизнес е
подкрепен с още 120 млн. лева.
Учениците от 2900 паралелки от днес отново са в класните стаи.
"Това са близо 42 000 ученици в прогимназиален и гимназиален етап", каза министърът на образованието Красимир
Вълчев.
Така учениците, които се обучават присъствено стават 460 000, а тези в електронна среда 260 000. Отделно още 240 000
деца в предучилищна възраст посещават детските градини.
"Колкото може повече деца да се върнат в класните стаи, животът да продължи нормално, аз мисля, че умората и
претоварването на психиката е огромна", каза министър-председателят Бойко Борисов.
Ваксинацията върви с нормални темпове, заделени са необходимите количества за изборната администрация, увери
здравният министър. За последните 4 дни сме получили 60 000 дози, до края на февруари се очакват още 240 000.
Министър Ангелов посочи, че страната ни е на 25-о място по заболеваемост и на 15-о място по смъртност в Европа.
"Всичко това ни дава увереност, че мерките, които са към момента и разхлабването, което правим на мерките, не
води до голяма заболеваемост и осъществяваме ефективен контрол върху развитието на епидемията в нашата
страна", заяви министърът на здравеопазването Костадин Ангелов.
Но председателят на Оперативния щаб отчете, че за седмица постъпилите в болница са се увеличили с 12 на сто.
"Дълго време се задържаше по-ниско ниво в интензивните клиники, но сега има ръст с 9,8% от 274, сега са 301", каза
председателят на Националния оперативен щаб Венцислав Мутафчийски.
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"Пирогов" има готовност да отвори допълнителни места за ваксинация, както и да осигури и мобилни екипи, каза
директорът на болницата Асен Балтов.
Министър Деница Сачева посочи, че по мерките за запазване и създаване на заетост са разплатени над 1 млрд. лв. на
бизнеса. И изброи: По мярка 60 на 40 са платени 831 000 000 лв., като в най-пострадалите сектори хотелиерство,
ресторантьорство, транспорт и туризъм са запазени 30 000 работни места. Мярката за затворени бизнеси 75 на 0 до
момента са платени 20 200 00 лв. за 43 215 работници и служители.
Сачева напомни, че с приети законови промени вече 90 работни дни неплатен отпуск ще се считат за осигурителен стаж.
И още:
"Беше приет текст - тези пари, които изплащаме на хората да не са секвестируеми, тоест да не им ги взимат
частните съдебни изпълнители, а да могат тези пари да не покриват техни стари дългове, а да си останат при тях",
каза министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.
По мярката "Заетост за теб" са платени 10 300 000 лв. за 2587 работодатели и в момента са наети 10 692 безработни. Освен
това за последния месец до бизнеса са достигнали още 120 млн. лева.
"Всичко това искам да се изпише и да се сложи на сайта и го обяснявайте, за да може и в президентството също да
го прочетат, защото явно не ги четат тези неща и трябва да ги знаят. А иначе ваксината си е нашето оръжие,
затова повтарям много е важно и трябва скоро да се връщаме към нормалния живот. Това го очакват хората от нас",
заяви премиерът Борисов.
Премиерът обобщи, че целта в тази сложна ситуация е да се намери необходимият баланс.
√ Заради ниските температури: Пиково потребление на ток през почивните дни
Пиково потребление на ток през почивните дни заради студа. Въпреки високата консумация не се е наложило
включването на допълнителни мощности.
През почивните дни, когато термометърът падна до минус 16 градуса, дневното потребление на електроенергия се е
движило в границите между между 128 хиляди и 142 хиляди мегават часа. Аварии по мрежите не е имало.
Лилия Георгиева е пенсионер и живее сама с 300 лв. на месец. През януари е платила 70 лв. за ток. Притеснява се, че
заради ниските температури я очаква солена сметка за февруари. Отоплява се с климатик.
През деня го настройвам на по-високи градуси, през нощта го смъквам на 16-17 градуса и така предварително си правя
разчет. За всички е трудно и за младите с по-малки деца ми се струва, че е още по-трудно, смята Лилия.
Комбинацията от почивни дни и ниски температури рязко е увеличила консумацията, отчитат от системния оператор.
Потреблението на ел. енергия през почивните дни, когато беше най-студено времето, е било от порядъка на 6 800
мегаватчаса в пика на денонощието между 18.30 и 19.30 ч, обясни пред БНТ Ангелин Цачев, изп.-директор на ЕСО. Не е
имало необходимост от включване на допълнителни мощности, допълни той.
От ЧЕЗ, ЕВН и Енерго Про съобщиха, че няма скъсани електропроводи и хора без ток. Прогнозите за обилен и мокър сняг в
края на тази седмица обаче са поставили енергодружествата в готовност за реакция, особено ЕРП-тата, обслужващите
планинските региони.
Повече от 70 екипа са постоянно в готовност да работят по възникнали аварии в следствие на зимни условия, разбира
се при тежка обстановка ние сме в готовност да мобилизираме допълнителен брой екипи, обясни Крум Косев,
говорител на ЕВН. Близо 60 високопроходими автомобила бяха доставени на дружеството, които се използват в
труднодостъпни планински райони, допълни той.
И трите енергодружества въведоха денонощна телефонна линия, чрез която клиентите могат да получат информация за
колко време ще бъдат отстранени възникналите аварии по мрежите.
√ Нормален е трафикът на ГКПП "Кулата"
Трети ден леденостуденото време затруднява движението по пътищата. В момента пътищата са мокри, но проходими при
зимни условия предупреждават от АПИ.
В София поради минусовите температури са направени обработки със смеси срещу заледяване. Обработени са участъци
от трасетата на градския транспорт, мостове, част от общинската пътна мрежа и Южната дъга на Околовръстния път.
По информация на МВР, движението на Кулата вече се осъществява нормално. В 2.30 ч през нощта е започнало
пропускането на тежкотоварния трафик.
Опашката, която беше достигнала 14 км се е стопила до километър и половина.
БНР
√ Онлайн дискусия на тема „Фонд за възстановяване и устойчивост на ЕС за прехода на България“
Представители на правителството, бизнеса, финансите, неправителствените организации и академичните среди ще
участват днес в открита виртуална дискусия на тема „Фонд за възстановяване и устойчивост на ЕС за прехода на България:
Иновации - Зелена програма - Цифрова трансформация“.
Събитието започва в 09 часа.
Очаква се в дискусията да се включат Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка, министърът
на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, Галина Андронова Винслет, директор за ЕС
на Световната банка, София Касидова, директор стратегическо развитие в Българска банка за развитие, Ивелина Василева,
председател на Комисията по околна среда и води на Народното събрание.
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√ Изцяло българска виртуална класна стая с одобрение от МОН
Светлана Савова за възможностите на платформата, в която са отразени всички нужди на учителите
Една от интересните разработки на виртуална класна стая, изцяло подготвена от български екип, се нарича VEDAMO. Името
не е избрано случайно, тъй като произхожда от старобългарската дума ведам, която означава "знам". Платформата вече е
една от официално одобрените от Министерството на образованието и науката платформи за преподаване. Тя е
разработена специално за нуждите на образованието и може успешно да се използва за всички учебни предмети и
класове.
Възможностите, с които разполага за индивидуална и групова работа, са близки до традиционния начин на преподаване.
Така учителите могат да ангажират всеки ученик много по-активно по време на урока. Заедно с това те могат да следят
присъствието и активността на всеки ученик и автоматично се отбелязва, ако те се разсейват с други сайтове и приложения.
Виртуалната класна стая трябва да е същата като традиционната класна стая, всички дейности, които могат да бъдат
извършвани в едната, трябва да са достъпни и в другата среда, каза пред Радио София Светлана Савова. В световен мащаб
има различни решения за виртуална класна стая, като те се характеризират с различни функционалности и възможности от такива само за конферентна видеовръзка до платформи със защитена среда, в които учителите получават подробна
информация за действията на учениците, обясни Савова и уточни: "VEDAMO дава възможност на учителите да използват
инструменти за интерактивност и игрови ситуации, за онагледяване на съдържанието, електронни учебници и разделяне
на децата на отделни групи, в които да бъдат задавани различни задачи."
Светлана Савова даде примери за използване на платформата, която вече е преведена на десет езика, в различни страни
от Средния изток, както и училище за изящни изкуства в Ню Йорк. Специално там в момента се провежда хибридно
обучение, като част от учениците са в класната стая, а друга част - онлайн. Използваният модел предлага свързване на
интерактивната дъска в традиционната класна стая с "бялата дъска" в платформата. Игровият модел пък е застъпен в
израелско училище, като сред средствата за изучаване на математиката е използвано дори виртуално зарче.
Сега разработката е сред финалистите в конкурса за наградите на БАИТ за 2020 година.
Чуйте интервюто на Лили Големинова със Светлана Савова.
√ БТА навърши 123 години
БТА навършва на днешния ден 123 години от създаването си. Събитието ще бъде отбелязано в 12:00 ч., в мултимедийния
център, с водосвет на белоградчишкия епископ Поликарп.
Също днес информационната агенция ще подпише договори за стажантски програми с три от най-големите висши учебни
заведения - Софийския университет "Св.Климент Охридски" , Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и
Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ).
На днешния ден - 16 февруари 1898 г. (стар стил), излиза първият бюлетин на БТА, написан лично от директора на агенцията
Оскар Искандер. На четири страници са събрани седем информации - за борсови цени, за събитията в балканските страни
и преди всичко за здравословното състояние на княгиня Клементина. Датата е приета за рожден ден на БТА. На следващия
ден седемте информации от първия бюлетин са публикувани в неофициалния дял на "Държавен вестник".
Българската телеграфна агенция е учредена като "Отделение на пресата и на библиотеката" към Централното управление
на Министерство на външните работи и изповеданията с Правилника за организация на работата на министерството от 31
декември 1897 г.
Оскар Искандер - доктор по философия, редактор и издател, е назначен за първи директор на БТА от 1 февруари 1898 г.
Първоначално в агенцията работят директорът и един чиновник. Бюлетинът й е по 2-3 страници на ден, като излиза в
ограничен тираж - за двореца, за министър-председателя и министрите, за някои вестници. Три години писар го пише на
ръка, а началникът винаги се подписва собственоръчно.
На 4 декември 1901 г. излиза първият бюлетин, напечатан на пишеща машина, но още две години успоредно с печатния
текст журналистите пишат и на ръка. През 1912 г. БТА се преименува в Дирекция на печата с две отделения - БТА и
"Отделение за печата", което има за задача да следи чуждестранния печат. През 1932 г. Дирекцията на печата се
преименува в Отделение за печата при Министерството на външните работи и вероизповеданията с три отдела - БТА,
"Печат и информация" и "Документация". От 1936 г. Дирекцията на печата е самостоятелна структура до 10 септември 1944
г., когато преминава към Министерството на информацията и изкуствата. От 1948 г. Дирекцията на печата е към
Министерство на външните работи.
С Постановление на Министерския съвет от 1951 г. Дирекцията на печата се преименува в Българска телеграфна агенция
като самостоятелен информационен институт при Министерския съвет на Народна република България. С Указ на
Държавния съвет БТА получава ранг на комитет при Министерския съвет.
През 1994 г. Патентното ведомство регистрира логото на БТА, създадено от художника Борис Ангелушев и станало известно
с първите броеве на четирите седмични списания, които агенцията започва да издава през 1965 г. - "Наука и техника",
"ЛИК", "По света" и "Паралели". През 1991 г. под знака е добавена и годината на създаване на агенцията.
На 1 декември 2011 г. Народното събрание приема първия Закон за БТА.
От 1973 г. БТА организира анкетата "Спортист на Балканите", в която участват националните агенции на страните от
региона. Първата носителка на наградата е Светла Златева, а последният - за 2017 г., е Григор Димитров.
От 2003 г. досега БТА създава мрежа от пресцентрове, която обединява 15 пресклуба (Велико Търново, Хасково, Видин,
Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Шумен, Сливен, Плевен, Кюстендил, Казанлък, Враца), сред които два извън България
- в Босилеград, Сърбия, и в Тараклия, Молдова, както и два офиса - в Бургас и Варна.
От 2005 г., по идея на генералния директор Максим Минчев, БТА организира всяка година световни срещи на българските
медии. Първата среща е в София (23-25 май 2005), следват: Чикаго (2006), Рим (2007), Мадрид (2008), Бургас и Варна (2009),
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Виена (2010), Амстердам (2011), Букурещ (2012), София, Пловдив и Велико Търново (2013), София, Босилеград и Цариброд
(2014), Атина (2015), Прага (2016), Кишинев (2017), Скопие (2018) и Тирана (2019).
√ Конференция за сътрудничество между България и Северна Македония може да се проведе идната неделя
План за действие за сътрудничество между България и Република Северна Македония трябва да бъде приет на втората
междуправителствена конференция за изпълнението на Договора за приятелство и добросъседство.
Тази конференция може да се проведе идната неделя, съобщава МИА, като се позовава на изказване на премиера на
Република Северна Македония Зоран Заев. Точната дата щели да договорят министрите на външните работи Екатерина
Захариева и Буяр Османи.
Заев е изразил надежда това за спомогне за решаването на всички открити въпроси между двете страни.
Премиерът на Република Северна Македония е отбелязал, че планът е за действие по сектори. Работата на историческата
комисия е отделна.
√ ЕС поздрави Оконджо-Ивеала за избирането ѝ за ръководител на СТО
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави нигерийския икономист д-р Нгози ОконджоИвеала за това, че тя ще бъде новия генерален директор на Световната търговска организация (СТО).
"Европа е изцяло зад вас. Ние подкрепяме реформата на СТО и ще ви помогнем да защитите многостранната система за
търговия, основана на правила", заяви Фон дер Лайен в Туитър
Американският делегат в Световната търговска организация заяви, че с нетърпение очаква да работи с д-р Нгози ОконджоИвеала
"Съединените щати се ангажират да работят в тясно сътрудничество с генералния директор Оконджо-Ивеала и тя може да
разчита, че САЩ ще бъдат конструктивен партньор“, заяви американският постоянен пратени в СТО Бисби, цитиран от
Ройтерс.
√ Независима комисия ще разследва щурма на Капитолия
Конгресът на САЩ ще създаде независима комисия, за да разследва смъртоносния щурм на Капитолия миналия месец.
Председателят на контролираната от демократите Камара на представителите Нанси Пелоси съобщи това в писмо до
своите съпартийци, предаде Асошиейтед прес.
В него пише, че комисията ще разследва и докладва за фактите и причините за "вътрешната терористична атака на 6 януари
2021 г. срещу комплекса на Капитолия и във връзка с вмешателството в мирното предаване на властта". Освен това
Камарата на представителите ще осигури допълнителна средства за повишаване на сигурността на Конгреса.
Бившият президент Доналд Тръмп бе оправдан в събота по обвинение в подстрекателство към бунт на втори процес по
импийчмънт срещу него в Сената.
Investor.bg
√ Правителството пое нов дълг от 300 млн. лева при висок интерес
Постигната среднопретеглена годишна доходност е 0,14%, изчисли БНБ
Министерството на финансите успешно пласира част от емисия държавни ценни книжа за 300 млн. лева след проведен
аукцион от Българската народна банка. Това е първият аукцион за тази година, който е тест за пазара. Централната банка
съобщи, че са продадени лихвоносни съкровищни облигации (десет години и шест месеца) с падеж 17 август 2031 година
при фиксиран годишен лихвен процент от 0,10%.
До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 555,650 млн. лева, в т.ч. несъстезателни
поръчки със съвкупна номинална стойност 99,8 млн. лева. Постигнатият коефициент на покритие е 1,85. Средната цена на
допуснатите до участие в аукциона поръчки е 98,85 лв. на 100 лв. номинал, на която съответства среднопретеглена годишна
доходност 0,14%.
Във финансовото министерство изчислиха, че отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в
размер на 60 базисни точки.
Съгласно взетото от Министерството на финансите решение бяха одобрени поръчки в размер на 300 млн. лв. номинална
стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 99,800 млн. лв. при цена на 100 лв. номинал и съответните доходности,
изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите.

От страна на участниците е отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките –
66,7%, следвани от застрахователните дружества с 20,7%, пенсионни и гаранционни фондове – 6,7%, договорни фондове
– 2,6% и други инвеститори – 3,3%, информираха от финансовото ведомство.
В аукциона участваха девет първични дилъри на ДЦК.
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Датата на плащане за одобреното количество е 17 февруари 2021 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от
датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.
От БНБ напомнят, че Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на
аукционен принцип.
През миналата година на вътрешния пазар бяха пласирани ДЦК с обща номинална стойност от 1,2 млрд. лева.
Според последните данни на финансовото министерство дългът на подсектор „Централно управление“ в края на миналата
година възлиза на 28,968 млрд. лева. Вътрешните задължения са 5,990 млрд. лева, а външните 22,977 млрд. лева.
Съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 24,3%.
За настоящата година правителството е заложило таван за поемане на нов дълг от 4,5 млрд. лева.
√ Ще остане ли зависим бизнесът от държавните програми срещу пандемията?
Ще има промяна на макроикономическите условия, след като изтече банковата ваканция, посочи доц. д-р Красимир
Тодоров, декан на академичната програма на ВУЗФ
Сегашната ситуация ще филтрира хората, които разбират от бизнес, и те ще останат на пазара, а тези, които не могат да се
адаптират, ще опознаят процедурите по ликвидация и несъстоятелност. Това заяви в ефира на Bloomberg TV Bulgaria в
предаването “В развитие” доц. д-р Красимир Тодоров, декан на академичната програма на ВУЗФ.
“Тепърва предстоят доста покупко-продажби на бизнеси, очаква той. - Все още не сме свидетели на вълна от сливания,
придобивания и покупко-продажба на бизнеси, защото не е минало толкова много време”.
По думите на Тодоров промяна на макроикономическата обстановка в България се очаква след април.
“Ще сме свидетели на промяна на макроикономическите условия, която ще настъпи, след като изтече и второто
удължаване на банковата ваканция. Въпросът е дали ще има трето, или не”, коментира деканът на академичната програма
на ВУЗФ.
Според Тодоров има необходимост от допълнителни мерки в нашата страна, но само към лоялните бизнеси, които са
плащали данъци и осигуровки.
“Правилен е подходът на правителството помощите да минават през осигуровки, през данъци, а не да се дават на парче”,
отбеляза той.
Доц. Тодоров е на мнение, че е необходима оптимизация на компаниите.
“В състояние на макроикономически просперитет като че ли бизнесът загърбва ефективността и си позволява прекомерно
нарастване на разходите”, смята той.
Сред необходимите мерки от страна на бизнеса експертът посочи прибягването до иновации, за да се засили
конкурентоспособността на фирмите.
Достатъчни ли са социално-икономическите мерки за справяне с кризата в България? Как се адаптират новите
програми на висшите училища към новата реалност?
Вижте целия разговор във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.
√ Как гъвкавите работни схеми носят ползи на бизнеса?
Производителността на труда се е увеличила с над 30% при дистанционната работа заради по-голямата свобода и
самоконтрол, твърди експерт
В бъдеще ползата за бизнеса от гъвкави работни схеми ще бъде изключително голяма. Още преди пандемията много
служители загатваха, че 8-часовият работен ден и 5-дневната работна седмица вече са отживелица. Това коментира д-р
Ирина Йончева, HR мениджър на Adecco България, в предаването "В развитие" по Bloomberg TV Bulgaria.
По думите на госта това очакване на служителите за постпандемично професионално развитие е налице от една година
насам. "Не смятам, че можем да се върнем към така нареченото "старо нормално'" при положение, че вече сме опитали
от ползите на друг тип организация на труда", каза Йончева.
Според нея в обозримо бъдеще няма да отпадне фиксираното работно време, нито правителствени реформи в тази насока,
тъй като те вървят много по-бавно от реалните потребности на пазара, но определено се очаква гъвкавост.
Експертът коментира последни данни от проучване на Adecco, което обхваща 8 хил. души предимно в най-големите
икономики в света. Според резултатите производителността и ефективността на труда са се увеличили с над 30%
благодарение на въвеждането на гъвкави работни схеми.
"Когато служителите са били попитани на какво отдават повишената ефективност и продуктивност, над 75% споделят, че
това се дължи на по-голямата свобода и контрол върху собствената им работа в сравнение с предпандемичните
обстоятелства", посочи гостът. По думите ѝ пандемията е послужила като катализатор на вече започнали трансформации
на трудовия пазар и там, където работодателите се притеснявали да въведат гъвкави работни схеми, които в България са
били разглеждани като стигма, сега вече подобно притеснение е отживелица.
"Ако бизнес лидерите доскоро бяха микромениджъри, наблюдаващи процеса и следящи какво правят служителите им
през 8-часовото работно време, то сега вече те нямат възможността да го правят поради дистанционната работа. За да
разберат дали работният процес е ефективен, те са принудени да комуникират със своите служители на много позадълбочено ниво", посочи д-р Йончева.
Още от разговора може да видите във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.
√ Бизнес имотите в София носят най-висока доходност в ЦИЕ
Наемите на офиси и на първокласни площи в търговски центрове в столицата са най-ниските в региона
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Бизнес имотите в София носят най-висока доходност в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), сочи доклад на консултантската
компания Colliers International за инвестициите в бизнес имоти в региона през 2020 г.
Доходността от офиси в българската столица към четвъртото тримесечие на миналата година е 8,25%, докато в Прага е
едва 4,25%. На второ място след София в региона е Букурещ, където офисите носят доходност от 7%. В Братислава тя е 6%,
в Будапеща е 5,25%, а във Варшава – 4,65%.
В същото време наемите на първокласни офис площи в София са най-ниските в ЦИЕ на ниво от 13,50 евро на кв. м към края
на 2020 г. Те са намалели с 15,6% на годишна база през четвъртото тримесечие, показват данните на Colliers. Компанията
очаква наемите на офис площи в столицата да останат непроменени през 2021 г.
На второ място по най-ниски наеми на офиси в региона е Братислава с 15,50 евро на кв. м и спад от 3,1% на годишна база.
В Букурещ наемите на първокласни офис площи достигат 18 евро на кв. м, като те са останали непроменени на годишна
база през четвъртото тримесечие.
Варшава е централноевропейската столица с най-високи наеми на офис площи от 24,50 евро на кв. м, следват Будапеща и
Прага със съответно 23 евро на кв. м и 22,50 евро на кв. м.
Индустриалните имоти в София носят доходност от 9,25%, показват данните на Colliers, докато в Букурещ тя е 8%, а в
Братислава достига 6,25%, колкото и във Варшава. Най-ниска е доходността от индустриални имоти в Прага – 5%, а в
Будапеща е 7%.
София обаче е и централноевропейската столица с най-високи наеми на първокласни логистични имоти от 5,20 евро на кв.
м на месец, сочат данните на консултантската компания. Те са останали непроменени спрямо четвъртото тримесечие на
2019 г. и Colliers очаква да задържат нивото си и през 2021 г.
Столицата изпреварва Будапеща и Прага, където наемните нива достигат съответно 4,90 евро и 4,85 евро на кв. м. Следват
Букурещ с 4 евро на кв. м, Братислава с 3,95 евро на кв. м и Варшава с 3,20 евро на кв. м.
Търговските центрове в София също носят най-висока доходност на инвеститорите сред столиците в ЦИЕ от 7,75%. На второ
място отново е Букурещ с 6,75%, а по-нататък следват Будапеща с 6,25%, Братислава с 6%, Варшава с 5,75% и Прага с 5,25%.
Наемите на първокласни площи в търговски центрове в София са най-ниските в ЦИЕ заедно с тези в Братислава – 50 евро
на кв. м на месец. В българската столица те са намалели с 9,1% на годишна база и Colliers очаква да продължат да спадат
и тази година.
Най-скъпо в ЦИЕ излиза наемането на първокласни площи в търговски центрове в Прага – 130 евро на кв. м, следват
Варшава със 120 евро на кв. м, Будапеща със 75 евро на кв. м и Букурещ със 70 евро на кв. м.
Colliers прогнозира, че през 2021 г. доходността от офиси и търговски площи в София ще се запази на равнището си от
миналата година, а тази от индустриални имоти ще намалее.
За региона като цяло компанията отбелязва, че от второто тримесечие на 2020 г. насам почти не е отчетено движение в
доходността от първокласни активи заради липсата на сделки. Тя обаче счита, че известни промени са неизбежни, като
основните, добре представящи се активи ще продължат да се справят добре, а второкласните продукти ще бъдат
подложени на по-голям натиск. Заради промяната на интереса на инвеститорите към логистични площи може да се очаква,
че и цените ще реагират по съответния начин, пише Colliers.
В същото време наемите на офис площи в ЦИЕ ще останат под натиск към понижение заради тенденцията за ръст на
свободните площи на много пазари след ниското усвояване през 2020 г. Компанията очаква офис пазарите в региона да
станат неутрални или пазари на наемателите.
Точно обратното може да се каже за логистичните пазари, тъй като нарасналото търсене тласка наемите нагоре. Наемите
на първокласни площи в търговски центрове намаляват, тъй като секторът се бори с последиците от пандемията, но ритейл
парковете в региона се представят добре, отбелязва Colliers.
Полша е най-привлекателна за инвеститорите в ЦИЕ
През 2020 г. обемът на инвестициите в бизнес имоти в ЦИЕ е намалял с 24 на сто спрямо 2019 г. до около 10,4 млрд. евро.
Colliers съобщава, че апетитът на инвеститорите за 2021 г. остава силен, но ще продължи да се натъква на затруднения
заради ограничения наличен продукт в региона и последиците от COVID.
У нас миналата година са били инвестирани 262 млн. евро в бизнес имоти, като обемът на инвестициите нараства спрямо
170 млн. евро година по-рано. Полша, Чехия и Унгария регистрират спад на инвестиционните обеми, а в Румъния и
Словакия те са нараснали миналата година.
За сравнение, инвестициите в Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА) са намалели с 27% на годишна база през 2020 г., но
Colliers очаква силен скок през 2021 г.
Полша е привлякла най-голям дял от инвестиции сред страните н ЦИЕ с 51% от общия обем. Следва Чехия с 26%
благодарение на продажбата на голям портфейл от жилищни имоти. Много пазари са изправени пред недостиг на наличен
продукт, тъй като собствениците на най-търсените активи или ги притежават дългосрочно, или изчакват пазарът да се
стабилизира вместо да продават с отстъпка, пише Colliers.
Офис секторът остава най-предпочитан от инвеститорите, въпреки че обемът от сделки с индустриални имоти нараства
значително, тъй като инвеститорите диверсифицират активите си с този на пръв поглед незасегнат от COVID сектор за
сметка на изпитващите затруднения търговски площи и хотелски сегмент. Частните жилища под наем са друг сектор, към
който инвеститорите проявяват голям интерес, но продуктът остава ограничен в голяма част от региона, отбелязва Colliers.
Най-голямата сделка в ЦИЕ през 2020 г. е придобиването на портфейла с жилищни имоти в Чехия на Residomo от шведската
компания Heimstaden. Германски, израелски и австрийски инвеститори също са вложили значителни капитали в региона
през миналата година.
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Инвеститорите от ЦИЕ отново са били много активни, особено унгарските и чешките капитали. Така например унгарската
компания Optima придоби акциите на Lonestar в портфейла на GTC, а CPI Group продължава за разширява портфейла си с
регионални офиси чрез многобройни придобивания в Полша.
Азиатските инвеститори, особено тези от Сингапур, запазват интерес към региона. Южнокорейските и китайските
инвеститори също са останали активни с нови придобивания предимно на индустриални и логистични активи.
√ Напрежението между собственици и наематели на офиси в Румъния расте
Растат запитванията за прекратяване на договори, съобщават адвокати
Някои наематели на офиси в Румъния осъзнават, че вече не се нуждаят от толкова много площи, но са обвързани с
договори, които са подписали през периода на бума и това поражда напрежение, пише онлайн изданието RomaniaInsider.com.
Това е причината по-често договорите да се поправят или предоговарят, отколкото да се прекратяват, показва допитване
на Profit.ro сред инвеститори, наематели и консултантски компании, повечето от които са предпочели да останат
анонимни.
Някои договори предвиждат наемателят да плати целия наем за седем години, ако реши да прекрати договор по-рано,
когато от подписването му е изтекла по-малко от една година.
Напрежението между собственици на имоти и наематели ескалира, след като компании като Vodafone, Thales, Orange и
Genpact решиха да отдадат под наем на трети страни една четвърт от притежаваните си офис площи – ход, който ще им
върне около 2,6 млн. евро на година.
„Някои много големи международни наематели искат да прекратят договорите си за наем, твърдейки, че определенията
в договорите вече не са валидни, а наетите площи вече не са необходими“, коментира директорът на голяма компания за
инвестиции в имоти на румънския офис пазар.
Адвокати, консултирани от Profit.ro, признават, че подобни клаузи са често срещани в договори в Румъния и допълват, че
в някои случаи може да се докаже, че те са злоупотребяващи. Но наемателите предпочитат алтернативни решения.
Флориан Ниту, управляващ партньор в местната правна кантора „Поповичи, Ниту, Стойка & партньори“, казва, че през 2020
г. е получил повече запитвания за прекратяване на договори, отколкото през предходни години и по-малко запитвания за
помощ при сключването на нови договори, удължавания или поправки.
Според него договорите могат да бъдат поправени, прехвърляни изцяло или отчасти или прекратявани, в много случаи
чрез съдебни процедури.
Отдаването на площи на трета страна е относително често срещан вариант, отбелязва Ниту.
√ Промишленото производство в еврозоната се свива по-силно от очакваното
Спадът на показателя през декември на месечна база достига 1,6%, докато на годишна основа понижението е 0,8 на
сто
Промишленото производство в еврозоната се свива с повече от очакваното през декември на фона на спада при износа на
капиталови и нетрайни потребителски стоки, съобщава Ройтерс, цитирайки статистическата служба на Европейския съюз
(ЕС) Евростат.
Данните показват, че производството в еврозоната е спаднало с 1,6% на месечна база и с 0,8% на годишна база, тъй като
голяма част от икономиката остана блокирана заради мерките за овладяване на коронавируса в 19-те страни, споделящи
еврото.
Икономисти, анкетирани от Ройтерс, очакваха месечен спад от 1% и понижение от 0,3% на годишна база.
Производството на капиталови стоки, използвани за инвестиции, е спаднало с 3,1% на месечна и годишна база, докато
производството на нетрайни потребителски стоки – най-вече храни или дрехи – се е понижило с 0,6% на месечна и с 3,9%
на годишна основа.
Това компенсира ръста при производство на нарастването на междинните стоки и трайните потребителски стоки.
Евростат изчисли по-рано този месец, че икономиката на еврозоната се е свила на 0,7% на тримесечна база, както и с 5,1%
на годишна основа, като икономистите очакват нов спад на брутния вътрешен продукт (БВП) на групата през първите три
месеца на тази година на фона на възобновените национални блокади в редица страни от региона.
В началото на месеца Евростат съобщи, че безработицата е еврозоната остава без промяна в края на миналата година.
През декември равнището на безработица запазва ниво от 8,3%, каквото беше месец преди това. В сравнение със същия
месец на миналата година обаче равнището е с 0,9 процентни пункта по-високо.
През януари германската инфлация надмина прогнозите, като потребителските цени се повишиха далеч повече от
очакваното през първия месец от годината.
Потребителските цени се повишиха в най-силната икономика в Европа с 1,4% спрямо предходния месец, ускорявайки
годишния темп на инфлация до 1,6%, повече от три пъти над прогнозите на икономистите. За сравнение, прогнозата на
Ройтерс беше за ръст от 0,5%. Това е първото повишение на потребителските цени от седем месеца насам.
Централната банка на страната Bundesbank прогнозира по-рано инфлацията в най-голямата европейска икономика да
бъде положителна този месец - за първи път от половин година насам.
√ САЩ и Германия: От явна конфронтация до компромис за "Северен поток 2"?
От двете страни на Океана вече се подготвят за преговори по проекта и възможни решения той да заработи
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Ситуацията около "Северен поток 2" се променя, пише германското издание Handelsblatt, позовавайки се на свои
източници. Според тях в САЩ вече се отказват от политиката на явна конфронтация, водена от предишната администрация
на Белия дом и президента Доналд Тръмп. И от двете страни на Атлантическия океан вече се вижда воля за компромис.
В Германия се готвят за "пакетно решение", а подобни са нагласите и в САЩ, според източници на изданието. Двете страни
търсят механизъм, който да не позволи Русия да оказва натиск върху Украйна или други държави чрез транзита на
природен газ.
Handelsballt посочва, че в Германия много внимателно анализират тази възможност, за да не бъдат зависими по отношение
на доставките на природен газ пък не от Русия, а от Украйна. Вариант за Берлин е изготвяне на политическа декларация, с
която федералното правителство поема ангажимент да спре "Северен поток 2", ако Кремъл използва енергийните
доставки като оръжие срещу съседните си страни.
Подобен механизъм обаче поражда много въпроси. Един от тях например е как ще бъдат спрени доставките, след като
веднъж е дадено разрешение за експлоатация и не е ли логично, че компанията Nord Stream 2 AG, която управлява проекта,
ще поиска обезщетения за прекъсването на работата.
САЩ предлагат още и Германия да помогне на Украйна за изграждането на инсталации за производство на зелен водород
в замяна на разрешението да заработи "Северен поток 2". Това изглежда приемливо за Берлин. Значително по-голям
потенциал за възникване на сериозни различия е въпросът за предоговаряне на транзита на природен газ за Европа през
Украйна, допълва още германското издание.
На този етап още не е имало преки преговори между САЩ и Германия по "Северен поток 2". Една от причините е, че все
още администрацията в Белия дом не е окомплектована.
Когато бъдат назовани и утвърдени компетентните институции в САЩ, контактните лица и колеги на министъра на
икономиката и енергетиката Петер Алтмайер в новата американска администрация, "тогава, разбира се, ще водим диалог",
коментират източници на германското издание в германското Министерство на икономиката.
От Зелените обаче предупреждават, че във Вашингтон вече се изграждат стратегии за действие относно газопровода.
Лидерът на партията Аналена Бербок поиска федералното правителство да информира Бундестага за позициите си по
казуса.
"Във всички случаи германското правителство трябва да се откаже от всякакви планове за изкупуване на газ, добит при
фракинг от САЩ", категорична е тя.
Мениджър
√ Борисов: Ваксината е нашето оръжие
Ваксината е нашето оръжие и трябва скоро да се връщаме към нормалния живот, това го очакват от нас хората". Това заяви
премиерът Бойко Борисов по време на работни съвещание с представители на Националния оперативен щаб,
ваксинационния щаб и министри. По отношение на ваксинацията той изтъкна, че е важно процесът да върви максимално
бързо.
От днес още 42 000 ученици от прогимназиален и гимназиален етап се обучават присъствено, окладва образователният
министър Красимир Вълчев. Той информира, че близо 2900 паралелки в страната вече се обучават присъствено в резултат
на вчерашната заповед на здравния министър. "Към момента общо 460 000 деца посещават класните стаи, а 260 000 учат
в електронна среда от разстояние. Отделно има 240 000 деца в предучилищна възраст, които посещават детските градини",
докладва още министър Вълчев.
Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов докладва, че продължава
регулярната доставка и разпределение на ваксините на територията на страната. "Само за последните 4 дни сме получили
близо 60 000 дози като до края на месец февруари очакваме още 240 000 дози. Имаме вече и прогноза от трите компании
за доставките през месец март – очаква се те да бъдат над 500 000 дози, което до голяма степен ще позволи да бъде
ускорен процесът по ваксинация и в следващите седмици да стане ясно кога ще стартира и четвърта фаза от процеса",
изтъкна Кирилов. Той обърна внимание, че има реален шанс до средата на годината да има 5 разрешени за употреба
ваксини, на базата на което има прогнози и за възможния брой ваксинирани лица до средата на годината.
Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов посочи, че са заделени ваксини за изборната администрация,
така че да бъде осигурено нормалното протичане на изборния процес. По отношение на новите видове COVID-19 и поспециално този от Великобритания министър Ангелов докладва, че за миналата седмица от изпратени в Националния
център по заразни и паразитни болести 98 случая 68 са с доказания нов вид на вируса от Великобритания.
Председателят на Националния оперативен щаб ген. Венцислав Мутафчийски докладва за заетите легла към момента в
болниците и в интензивните отделения. От своя страна директорът на болница "Пирогов" Асен Балтов заяви, че има
готовност "Пирогов" да отвори допълнителни места за ваксинация, включително да осигури и мобилни екипи.
По мерките на Министерството на труда и социалната политика за запазване и създаване на заетост са разплатени над 1
млрд. лв. на бизнеса, отчете социалният министър Деница Сачева.
"По мярката 60/40 продължаваме да изплащаме средства – платени вече са 831 милиона лева. В секторите, които са найпострадали – хотелиерство, ресторантьорство, транспорт и туризъм са запазени 30 000 работни места като до края на
миналата седмица са изплатени 117 милиона лева“, посочи министър Сачева.
По мярката 75/0 за затворени бизнеси са подадени 9384 заявления от работодатели за 47 945 работници и служители. По
тази мярка до момента са платени 20 200 000 лева за 43 215 работници и служители.
"Миналата седмица парламентът прие допълнителен текст в закона за мерките, с който 90 работни дни се считат за
неплатен отпуск и за осигурителен стаж, така че хората няма да загубят своите права, независимо че остават затворени и
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през февруари", отбеляза Сачева. В хода на работното съвещание социалният министър изтъкна, че по предложение на
омбудсмана и с решение на премиера беше приет текст, с който изплащаните от държавата средства по антикризисните
мерки да не са секвестируеми, т.е. да не могат да бъдат взимани от частните съдебни изпълнители. "Така тези средства ще
остават при хората", категорична бе Сачева.
По мярката "Заетост за теб", с която се разкриват нови работни места за безработни, са платени 10 300 000 лева за 2587
работодатели и в момента са наети 10 692 безработни. "За всяко семейство, чиито децата учат дистанционно и е
кандидатствало за помощ, средно сме отпуснали по 900 лева. До момента подадените заявления са 51 550, изплатени са
над 30 милиона лева на 35 700 семейства", каза още Сачева.
От името на министъра на икономиката Лъчезар Борисов социалният министър докладва още, че за последните 30 дни до
бизнеса са стигнали около 120 милиона лева като 50 милиона лева от тях - през Българската банка за развитие за
гарантиране на безлихвени кредити, предимно за физически лица. Останалите 70 милиона лева са изплатените по
Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност", които са стигнали до бизнеса през мярката, реализирана чрез
НАП, както и по процедурата за микрофирми и отделно само за транспортни фирми.
√ НСИ отчете безработица от 5,2% за последното тримесечие на 2020 г.
Броят на безработните в последното тримесечие на миналата година е 173.1 хил., от които 95.7 хил. (55.3 на сто) са мъже
и 77.4 хил. (44.7 на сто) - жени. Коефициентът на безработица е 5.2 на сто, съответно 5.4 на сто за мъжете и 5.1 на сто за
жените, съобщи Националният статистически институт. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. коефициентът на
безработица се увеличава с 1.1 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 1 и с 1.3
процентни пункта.
От всички безработни 13.9 на сто са с висше образование, 51.4 на сто - със средно, и 34.7 на сто - с основно или по-ниско
образование. Ръстът в безработицата между четвъртото тримесечие на 2019 г. и четвъртото тримесечие на 2020 г. се дължи
в по-голяма степен на увеличения брой на безработните с продължителност на безработицата до една година. През
посочения период той се увеличава с 23.1 хил. и достига 88.0 хиляди. През четвъртото тримесечие на 2020 г.
продължително безработни (от една или повече години) са 85.1 хил., или 49.2 на сто от всички безработни. Коефициентът
на продължителна безработица се увеличава с 0.4 процентни пункта и достига 2.6 на сто, като при мъжете и жените
увеличението е почти еднакво.
От общия брой на безработните 27.4 хил. или 15.8 на сто, търсят първа работа.
През четвъртото тримесечие на 2020 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 9.3
на сто, като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. е по-висок с 2.6 процентни пункта. При мъжете коефициентът
на безработица (15 - 29 навършени години) се увеличава с 2.4 процентни пункта, а при жените - с 3 процентни пункта, като
достига съответно 9.6 и 8.9 на сто.
През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият брой на икономически неактивните /хора извън работната сила/ на 15 и
повече навършени години е 2 613.0 хил., от които 1 044.2 хил. (40 на сто) са мъже и 1 568.8 хил. (60 на сто) - жени.
Икономически неактивните хора на възраст 15 - 64 навършени години са 1 202.8 хил., или 27.3 на сто от населението в
същата възрастова група.
√ Годишната инфлация у нас е отрицателна за първи път от 4 години
Инфлацията през месец януари 2021 г. спрямо януари 2020 г., е отрицателна и възлиза на -0,6%, показват данните на НСИ.
Това е първият път, в който годишната инфлация е отрицателно число от ноември 2016 г. За сравнение, през януари 2020
г. годишната инфлация беше 4,1% на годишна база, което беше и най-високата й стойност от 2016 г. насам. От тогава обаче
тя постепенно се понижава.
Що се отнася до месечната инфлация - януари 2021 г. спрямо декември 2020 г. тя възлиза на 0,2%. Средногодишната
инфлация, която сравнява включва цените през последните 12 месеца е 1,3%, което е най-ниското й ниво от август 2017 г.,
когато тя беше 1,1%.
Най-голяма причина за отрицателната годишна инфлация е поевтиняването на стоки и услуги, свързани с енергийни
източници, като парно и транспорт. В същото време обаче финансовите услуги, както и стоките на лукса – като бижута и
часовници – регистрират значително двуцифрено поскъпване в процентно изражение спрямо миналата година.
Според данните най-голям спад в цените през януари 2021 г. в сравнение с януари 2020 г. е имало в следните сфери:
Газообразни горива -17%
Застраховки, свързани с транспорта -17%
Горива и смазочни материали -15,3%
Топлоенергия -12,8%
Зеленчуци -10%
Телефони -8,5%
Транспорт -8,3%
Автомобили -5,8%
Облекло и обувки -4,2%
Услуги по краткосрочно настаняване -4%
Месо и местни продукти -3,3%
В същото време повишаване на цените има при следните категории:
Финансови услуги, некласифицирани другаде +27,5%
Бижута и часовници +14,8%
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Животински и растителни масла +11,9%
Пощенски услуги +6,1%
Хляб +5.7%
Услуги, свързани с жилището +5,5%
Образование +5,1%
√ Инвестиции за над 176 млн. лева у нас от началото на годината
Инвестиции за повече от 176 млн. лева са сертифицирани от началото на годината, съобщиха от Министерството на
икономиката. От инвеститорите се очаква да разкрият 514 нови работни места.
Сертификатите са за седем проекта извън столицата, като три от тях се осъществяват във високотехнологични производства
и услуги. Инвестициите са в Бургас, Долна Митрополия, Дупница, Девня и Стара Загора. Проектите се финансират според
размера на вложените средства по закона за насърчаване на инвестициите.
По оценка на министъра на икономиката Лъчезар Борисов, страната ни се утвърждава като все по-атрактивна
инвестиционна дестинация и през настоящата година, въпреки пандемията. "Амбицията ни е до края на първата третина
на 2021г. да сертифицираме проекти за близо 600 млн. лв.", коментира министър Борисов.
Първият подписан от икономическия министър сертификат за годината е за инвестицията клас "А" на "Тивекс" ООД за
инвестиционен проект "Изграждане на производствена складова база и разширяване на производствения капацитет",
който ще се реализира в град Бургас. Инвестиционният проект предвижда изграждането на производствена база, с цел
увеличаване на производството и разнообразяване на продуктовата гама. Предвижда се разкриването на 25 работни
места. Размерът на инвестицията възлиза на 4 млн. лв.
Вторият проект, който получи сертификат за инвестиция клас "А" е за "Предприятие за опаковки за хранително-вкусовата
промишленост" в гр. Бургас на "Сидоренко Фудтех" ЕООД и "Сидоинвест" ЕООД. Предвижда се строителство на нови
производствени халета, складове и офиси, закупуване на допълнително производствено оборудване и специализирани
софтуери за продажби и управление на складови наличности в местност. Размерът на инвестицията възлиза на над 10 млн.
лв. и предвижда да бъдат открити 10 нови работни места.
Сертификат клас "А" получава и инвестиционният проект на "УМБАЛ Дева Мария" ЕООД и "Света София билдинг" ЕООД "Нов корпус към съществуваща сграда на УМБАЛ Дева Мария", който ще се реализира в гр. Бургас. Осъществяването на
тази инвестиция ще допринесе за увеличаване обема на предлаганите здравни услуги и включване на нови направления
в обслужването на пациенти; разширяване на учебната дейност на УМБАЛ „Дева Мария“ чрез по-голяма база и
възможности за теоретично и практическо обучение на бъдещи медици и лекари и мащабно модернизиране на
материално-техническата база. Размерът на инвестицията възлиза на 25 млн. лв. и ще бъдат разкрити 332 нови работни
места.
Четвъртият сертификат клас "А" е за "Ате Пласт" ООД за инвестиционния проект за разширение на съществуващо
производство чрез изграждане на нов завод на нова площадка за производство на печатни и ламинирани фолиа и
опаковки в гр. Стара Загора. Инвестиционният проект предвижда изграждане на нова производствено-административна
база и закупуване на машини за разрязване, печатане и залепяне на фолиа и др. пластмасови изделия. Продукцията на
предприятието е предназначена основно за хранително-вкусовата и фармацевтична промишленост. Инвестицията е в
размер на над 10 млн. лв. и ще бъдат назначени 31 нови служители.
Сертификат за инвестиция клас "А" получи и инвестиционният проект на "Тубис България" ЕООД, който предвижда
изграждане на технологична база за научни изследвания и инсталация за студена каталитична конверсия в с. Победа,
община Долна Митрополия, област Плевен, като Долна Митрополия е община с висока безработица. Размерът на
инвестицията е близо 7 млн. лв., като резултат от него ще бъдат открити 5 нови работни места.
Сертификат клас "А" ще бъде връчен и на проекта на "Балканфарма-Дупница" АД. Той предвижда строителството на нов
производствен цех с обслужващи съоръжения и междуцехови комуникации на територията на гр. Дупница, който ще
произвежда твърди дозирани лекарствени продукти. Планирано е капацитетът на новия цех да достигне 1 милиард
таблети, според производствения продуктов микс. Размерът на инвестицията, като обща стойност на материални и
нематериални активи, възлиза на 66 млн. лв. В периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от
него ще бъдат открити 71 нови работни места.
"Агрополихим" АД получава сертификат клас "А" за инвестиционния проект "Модернизация на производството на азотни
торове и оползотворяване на отпадъчна енергия от производство", който предвижда разширяване на съществуващата
дейност при производството на основните продукти и внедряване на съвременно оборудване за оползотворяване на
отпадъчна високоенергийна пара. Проектът ще се осъществи в гр. Девня. Дългосрочната концепция на дружеството е за
намаляване на „въглеродния отпечатък“ върху околната среда и постигане на затворен производствен цикъл.
Инвестицията възлиза в размер над 54 млн. лв. и ще бъдат открити 40 нови работни места.
√ Времето: Жълт код за ниски температури в 19 области в страната
Във вторник през деня ще преобладава слънчево време. Ще има и временни увеличения на облачността, по-значителни
над централните и планинските райони, като на отделни места ще прехвърчи слаб сняг. Ще продължи да прониква студен
въздух от север, като в 19 области в страната е обявен жълт код за ниски температури - Кърджали, Смолян, Пазарджик,
Благоевград, Кюстендил, Перник, София-град, София област, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Сливен, Търговище,
Разград, Русе, Силистра, Шумен и Добрич. Минималните температури през деня ще бъдат между минус 10 и минус 5
градуса, на места в Югозападна България и по-ниски. Максималните температури ще са предимно между минус 3 и 2
градуса.
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Над планините облачността ще бъде променлива, често значителна. На отделни места ще превали слаб сняг. Ще духа
умерен, по-високите и открити части – до силен северен вятър. Максимална температура на 1200 метра - около минус 8
градуса, а на 2000 метра – около минус 14 градуса.
Над Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще са
между минус 2 и 2 градуса. Температурата на морската вода ще е 7-9 градуса. Вълнението на морето ще е 3-4 бала.
Слънцето в София изгрява в 7:22 часа и залязва в 18:00 часа. Продължителността на деня е 10 ч. и 38 мин.

Снимка: Национален институт по метеорология и хидрология
√ ЕК призовава държавите от ЕС да не затварят излишно границите си
Европейската комисия ще изпрати писма до държавите от ЕС да прилагат препоръките, които сами са приели за достъпа
през границите, предава БТА.
"Ще изразим очакване насоките, предложени от ЕК и одобрени от държавите, да се прилагат. Мерките трябва да бъдат
съразмерни на заплахата", заяви говорител на комисията по повод решенията на някои страни, особено Белгия и Германия,
да ограничат свободата на пътуване като противоепидемична мярка.
"Би било опростено да се говори само за Белгия и Германия", заяви говорителят. Той допълни, че все още няма отговор на
настояванията на комисията белгийските власти да обяснят как осигуряват спокойно движение поне за превозвачите.
Попитан дали Брюксел и Берлин нарушават правото на ЕС, говорителят каза, че нещата в областта на правото не са толкова
прости.
"Затварянето на границите без съгласуване с останалите страни от ЕС може да създаде препятствия пред свободното
движение. Препоръките трябва да служат за насока в действията на държавите", посочи той.
Припомняме, че вчера Германия въведе вчера забрана за влизане от Чехия и от австрийската провинция Тирол поради
опасения за пренасяне през границата на по-заразни варианти на коронавируса. Новината доведе до километрични
опашки по чешките пътища, водещи към границата с Германия. На магистрала Е55/Д8 между Прага и Дрезден опашката
от камиони тази сутрин достигаше до град Усти над Лабем. Полицията спираше шофьорите, преди да им позволи да влязат
в тунела, предаде ДПА. На магистрала Е50/Д5, водеща към Нюрнберг, опашката от камиони достигна над 20 км, по данни
на пътната администрация.
Изключение от забраната се прави за ключови работници, които трябва да преминават през границите, включително
шофьорите на камиони, както и за германски граждани и хора с разрешително за пребиваване. Те трябва да се регистрират
онлайн и да представят на границата отрицателен тест за коронавирус, направен преди най-много 48 часа. В отговор на
забраната чешките власти подобриха капацитета си за извършване на тестове в регионите край границата, отбелязва ДПА.
А у нас от 2 февруари временно беше забранено влизането на територията на България на всички лица, независимо от
тяхното гражданство, през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.
Забраната важи до края на април като влизането е разрешено само при транзитно преминаване през страната. Освен това,
от всички влизащи се изисква отрицателен тест за коронавирус, проведен 72 часа преди влизането в страната.
Изключения от забраната за влизане в България се допускат за:
• българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския съюз (ЕС), на страни по Шенгенското
споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град
Ватикан) и членовете на техните семейства (включително лицата, които са във фактическо съжителство с тях);
• гражданите на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Австралийски съюз, Канада, Грузия,
Япония, Нова Зеландия, Република Руанда, Република Корея, Кралство Тайланд, Република Тунис, Източна
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република Уругвай, Обединените арабски емирства, Украйна, Република Северна Македония, Република Сърбия,
Република Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Молдова, Израел, Държавата
Кувейт, Република Беларус и Република Турция;
лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република
България и членовете на техните семейства;
лицата, притежатели на българска виза за дългосрочно пребиваване вид „D“, както и лицата, които имат
разрешение за пребиваване в държава-членка на Европейския съюз или в страна по Шенгенското споразумение
(включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан)
и членовете на техните семейства;
медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници и техните ръководители, когато
целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия;
работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни
средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ;
транспортен персонал, ангажиран с международен превоз на пътници и товари и стоки, екипажи на
въздухоплавателни средства, лицата, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства, и друг
транспортен персонал при необходимост, включително екипажи на плавателни съдове и лицата, ангажирани
с поддръжката на плавателните съдове;
официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните
делегации, както и дипломати, членове на административнотехническия персонал на задгранични
представителства, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за
сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения, както и
членовете на техните семейства;
лица, пътуващи по хуманитарни причини по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за
чужденците в Република България;
представители на търговско-икономическите и инвестиционни дейности и лица, имащи пряко отношение към
изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти на
потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната, както и членовете на
техните семейства, удостоверено с писмо от министъра на икономиката; лица, имащи пряко отношение към
изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната
инфраструктура на Република България, както и лица, ангажирани в корабостроенето и кораборемонта, както и
членовете на техните семейства, удостоверено с писмо от министър, отговарящ за съответната дейност. Писмото
на съответния министър се представя на органите на граничния контрол;
сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма;
погранични работници;
лица, пътуващи с цел обучение, както и лица, участващи в изпитни комисии, при условие, че изпитът не може да
се проведе от разстояние в електронна среда;
организатори и участници в международни спортни състезания – за времето на съответното спортно събитие,
спортисти от чужбина, идващи в страната за определен пробен период; състезатели и треньори от чужбина,
пристигащи в страната за участие в тренировъчни лагери, членовете на семейства на чуждестранни спортисти и
треньори, притежатели на българска виза за дългосрочно пребиваване вид „D“, удостоверено с писмо от
министъра на младежта и спорта, в което са посочени имената на лицата и мястото (адресът) на пребиваването
им в България. Писмото се представя на органите на граничния контрол;
чужди граждани, за получаване на указ по Закона за българското гражданство за придобито българско
гражданство, удостоверено с писмо на Министерство на правосъдието;
организатори и участници в международни културни събития – за времето на съответното културно събитие,
удостоверено с писмо от министъра на културата, в което са посочени имената на лицата и мястото (адресът) на
пребиваването им в България.

√ Драги трансформира политическата сцена в Италия
Новият италиански премиер Марио Драги вече трансформира политическата сцена в Рим и предизвиква оптимизъм на
фондовите пазари, пише Силвия Амаро за Си Ен Би Си.
След политическия хаос, предизвикан от излизането на партията на бившия премиер Матео Ренци от управляващата
коалиция в Италия, бившият президент на Европейската централна банка Марио Драги получи от президена Серджо
Матарела мандат да създаде ново правителство и да измъкне страната от кризата. Неговата поява на политическата сцена
бе посрещната „по-добре от очакваното“ от партиите в италианския парламент, като той успя да спечели широка подкрепа
и да отбие популистките атаки.
Драги, който положи клетва като премиер в събота, представи кабинет, състоящ се предимно от политици от различни
партии и няколко технократа на водещи министерски постове.
„Това е възможно най-добрият резултат, тъй като той осигурява определена степен на стабилност и политическа
отчетност“, коментира Ерик Нилсен, главен икономист на UniCredit.
Драги успя да си гарантира подкрепата на повечето водещи политически сили в Италия на фона на притесненията, че едно
чисто технократско правителство ще има по-кратък живот. Следващите парламентарни избори в Италия ще се проведат
едва в началото на 2023 г.
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Чрез осигуряването на широка подкрепа и създаването на екип, съдържат представители на различни формации, Драги
вече подобри перспективата пред Италия. Анализаторите вече гледат с повече оптимизъм на италианските държавни
облигации, акцентирайки върху „очакванията за по-ефективна употреба на средствата от европейския възстановителен
фонд, структурни реформи и напредък във ваксинацията.“
На този фон водещият италиански борсов индекс FTSE MIB е напреднал с над 7% от началото на месеца.
Анализатори от Barclays смятат, че икономическият растеж също ще се засили през втората половина на годината.
„Завръщането на Марио Драги, вече премиер на Италия, промени изяцло политическия пейзаж“, коментират те.
Според тях големият победител от продължилата около един месец политическа криза в страната е антиимигрантска
партия „Лига“ на Матео Салвини. Италианската социалдемократическа партия, която досега отхвърляше идеята за
съвместно управление с „Лига“ е разтърсена от вътрешно напрежение след решението да обедини сили с партията на
Салвини в подкрепа на Драги. Подобни вътрешни сътресения има и в движението „Пет звезди“, което също подкрепи
кандидатурата на Драги.
Спящ популизъм
Тези разриви в двете партии от управляващата доскоро коалиция може да доведе промяна в разпределението на силите
в Италия. „Лига“ продължава да е най-голямата партия в Италия с подкрепа от около 24%, но социалдемократите и „Пет
звезди“ може да загубят позиции. Италианската социалдемократическа партия, която имаше подкрепа от 20% през януари,
е изгубила около процент от привържениците си според социологическо проучване, публикувано на 11 февруари.
Същевременно с това обаче появата на Драги на политическата сцена потисна популистката реторика… поне засега.
„Днес може да кажем, че популизмът е по-слаб в Италия както заради намесата на Драги, така и заради пандемията и
европейската интеграция“, коментира Лоренцо Кастелани, историк от частния университет LUISS Guido Carli.
По време на парламентарните избори през 2018 г. в Италия се бореха две водещи популистки сили – „Лига“ и „Пет звезди“.
Днес и двете групи са далеч от крайния евроскептицизъм, който изразяваха по това време, коментира Ерик Джоунс,
професор от университета „Джонс Хопкинс“.
„Движението „Пет звезди“ промени посоката на своята политика през юни 2019 г., когато подкрепи Урсула фон дер Лайен
за председател на Европейската комисия, докато промяната в политиката на „Лига“ дойде именно миналата седмица, след
като те подкрепиха Драги в сформирането на про-европейски кабинет“, добави той.
√ Правителството на Словения се изправя пред вот на недоверие
В парламента на Словения ще бъде гласуван вот на недоверие към правителството на премиера Янез Янша, предава
държавната информационна агенция STA, цитирана от Агенция "Фокус".
Предложението бе внесено миналата седмица от опозиционните партии „Коалиция за конституционен ред“, „Социални
демократи“, „Списък“ на Марджан Шарец, Партията на Аленка Братушек и „Левица“. Петте партии от лявоцентристката
опозиция в Словения поискаха и издигането на лидера на ДЕСУС Карл Ерявец за кандидат-министър-председател на новия
кабинет.
"Настоящото правителство, особено министър-председателят Янез Янша, нарушава основните конституционни принципи
и отслабва механизмите за надзор", обяви Ерявец, лидер на Демократическата партия на пенсионерите (ДЕСУС). Той
добави, че целта на Янша и неговата Словенска демократична партия (СДП) е да установят "авторитарна демокрация" в
страната.
Ерявец бе министър в няколко коалиционни правителства през последните 15 години, включително в предишните
кабинети на Янша, където заемаше постовете министър на отбраната и министър на външните работи.
Опозицията обвинява правителството, че не е спазило основните принципи на Конституцията на страната, включително за
разделението на властите и свободата на медиите, както и че е застрашило упражняването на правата на човека и
върховенството на закона в страната.
√ Китай е изпреварил САЩ като водещ търговски партньор на ЕС през 2020 година
Китай е станал за първи път водещ търговски партньор на ЕС през 2020 година, изпреварвайки САЩ, благодарение на
бързото възстановяване на икономиката на азиатската страна, която бе по-слабо засегната от пандемията от COVID-19
спрямо западните партньори на блока, предаде Франс прес.
Търговията на ЕС с Китай през цялата минала година се е равнявала на 586 милиарда долара (с отчитане на вноса и износа)
спрямо 555 милиарда за САЩ, според данните, публикувани днес от Евростат.
Китай е бил водещият партньор на ЕС през 2020 година, се посочва в комюнике на европейската статистическа служба.
Този резултат се дължи на повишения европейски внос от Китай (с 5,6 процента през 2020 г. спрямо 2019 година), както и
на европейския износ за страната (с 2,2 процента). В същото време търговията със САЩ е регистрирала значителен спад,
както при вноса (-13,2 процента), така и при износа (-8,2 процента), информира БТА.
След като пострада от пандемията от COVID-19 през първото тримесечие, китайската икономика се възстанови бързо и
потреблението дори превиши в края на годината равнището си от 2019 година. Това засили продажбите на европейските
производители най-вече в автомобилния сектор и при луксозните стоки.
Износът на Китай за Европа е бил облагодетелстван от силното търсене на медицинско оборудване и електронни продукти.
Търговският дефицит на ЕС с Китай се е увеличил. Той е бил 181 милиарда евро миналата година спрямо 164,7 милиарда
евро през 2019 година. В същото време излишъкът в търговията със САЩ е останал непроменен - около 151 милиарда евро.
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√ Големите въпросителни пред оптимистичните нагласи за възстановяване
Бизнесът посрещна 2021-ва година с оптимизъм за възстановяване на нормалността. До голяма степен тази нагласа беше
"окрилена" от новините за стартиращите ваксинационни кампании. Но сега, по всичко личи, че това ще бъде дълъг процес
и че априори няма да промени една от най-важните последици от пандемията в света на бизнеса: промяната в
отношенията между компаниите и техните клиенти.
Мерките за социално дистанциране в резултат на Covid-19 са променили потребителските навици към много по-цифрово,
устойчиво и умерено поведение, за да се избегнат прекомерните разходи в несигурен икономически климат, коментира в
европейски доклад за потребителските плащания на Intrum. Консултантската фирма очертава 5 промени, които ще са
основните предизвикателства за възстановяването на бизнес организациите през настоящата година.
Дигитализация
През 2020 г. новите технологии придобиха особено голямо значение в ежедневната работа на компаниите. Не само с
работата от разстояние, но и в отношенията с клиентите. Факт е, че невъзможността за поддържане на пряк контакт с
потребителите окончателно насърчава нови канали за цифрова комуникация за поддържане на търговските
отношения. При сегашната ситуация на несигурност всичко показва, че 2021 г. ще бъде година, в която много компании
трябва да ускорят дигитализацията си, ако искат да възстановят загубените позиции.
Устойчивост и местно производство
Covid-19 предизвика по-голям интерес от страна на клиентите относно произхода на стоките, които закупуват. По този
начин потребителите все повече ценят местно произведените продукти, както и гаранциите за устойчивост и безопасност
и хигиена в производствените процеси.
Електронната търговия е по-важна от всякога
Предвид ограниченията за мобилност, които затрудняват личното закупуване в много заведения, особено през найсуровите месеци на пандемията, електронната търговия се очертава като един от големите съюзници на компаниите за
поддържане на бизнеса им. Въпреки че испанските компании положиха големи усилия в това отношение да приемат тези
промени, особено малките и средни предприятия, потребителите ценят особено много някои аспекти, като
например онлайн системата за проследяване на поръчките. По данни на Националния статистически институт на Испания
през първото тримесечие на 2020 г. само 10,2% от компаниите са разполагали с такъв инструмент.
Клиенти с по-малки доходи
Една от основните последици от икономическата и здравна криза е общата загуба на доходи като все повече се увеличават
опасенията сред потребителите, че този процес ще се влоши при несигурна икономическа ситуация. 43% от испанците
например твърдят, че са загубили покупателна способност по време на пандемията, което е 8 пункта над средното за
Европа, сочат данните на европейския доклад за потребителските плащания на Intrum. Нещо повече, 35% от испанците
(ниво с 10 пункта над средното за Европа), които признават, че са запазили доходите си през този период, очакват те скоро
да намалеят.
Натрупване на дългове
Все още е твърде рано да се правят конкретни прогнози за един от основните страхове за много компании неизпълнени плащания. Но общата загуба на доходи от страна на клиентите предполага, че това също ще бъде голямо
предизвикателство през 2021 г. Всъщност, 48% от испанските компании очакват увеличение на неизпълненията на
натрупани задължения през 2020 г., което трябва да се вземе предвид, тъй като натрупването на висящи фактури, добавени
към загубите през 2020 г., може да доведе до спиране на предприятия през тази година поради липсата на ликвидност и
последващо унищожаване на работни места.
√ Потреблението на втечнен природен газ ще се вдигне до 375 млн. тона през тази година
Глобалните сделки на втечнен природен газ ще се увеличат с 6% на годишна база през 2021 г. Това показва прогноза за
развитието на пазара на природен газ, изготвена от звеното за нови технологии и алтернативни горива на Блумбърг BNEF.
Прогнозата сочи, че през настоящата година потреблението по света ще достигне 375 млн. тона. За сравнение
потреблението на газ през миналата година се увеличи едва с 0,9%.
Особено чувствителен ръст в потреблението се очаква в Япония и Южна Корея, където тази година се измерват рекордно
ниски температури, в Китай, където са планирани редица разширявания на преносната инфраструктура и в страните от
Югоизточна Азия. В същото време цената на горивото достигна исторически най-високата си стойност за азиатския пазар в
средата на януари, когато само в рамките на един ден поскъпна с 31% до 21,45 долара за млн. британски топлинни
единици. Към момента цената му се понижи значително до 6,90 долара.
Производството на втечнен газ се очаква да се увеличи с 35% в САЩ, което означава, че ще са необходими повече кораби.
Очаква се ръстът в транспортирането на газ да доведе до увеличен трафик по основни точки като Панамския канал, където
месечно ще преминават поне по 30 танкера, натоварени с LNG.
Интересът към природния газ ще е голям поради стимулите за декарбонизиране на производствата и електроенергията.
На този фон обаче глобално към момента е одобрен само един проект за увеличаване на производството – този на Катар
за 33 млн. тона.
√ Идва ли нов „супер бизнес цикъл“ с мощно поскъпване на ресурсите?
Инвеститорите отново се обръщат към суровините, чиито цени за първи път от много години започват да се покачват.
Цената на петрола и другите основни стоки беше ударена от огромните излишъци в предлагането през 2020 г. заради
ограниченията срещу COVID. Но сега цените започват да растат, стимулирани от очаквания за силно икономическо
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възстановяване през 2021 г., което да доведе до значителен ръст в потреблението на основните ресурси, пише в анализ
британското издание Файненшъл таймс.
Цените на петрола достигнаха над 60 долара на барел, а стойността на медта достигна 8-годишен връх. Два основни
пазарни индекса, единият следящ представянето на стоките и друг, представящ цените на индустриалните метали,
повишиха стойността си с по 17% всеки от ноември, когато беше обявена първата ваксина, досега.
Към момента цените на ресурсите все още са далеч под техния връх от предишния „супер бизнес цикъл“, който беше
достигнат през юли 2008 г. Много анализатори обаче считат, че можем да видим повторение на значителното повишаване
на цените, което беше регистрирано през 70-те на миналия век и от 2000 г. до 2008 г. Досега в икономическата история са
отчетени 4 супер бизнес цикъла. Един след Първата световна война и един след Втората световна война с възстановяването
на Европа, един по време на шоковите промени в цените на горивата през 70-те години и един по време на бурната
индустриализация на Китай в началото на 21 в., който достигна своя пик през 2008 г.
„Супер бизнес циклите обикновено се случват след периоди на разхлабена монетарна политика на централните банки и
обикновено продължават около десетилетие. Цените на стоките последно достигнаха връх преди около 10 години и сега
са на по-ниско ниво спрямо момента, предхождащ възникването на предишните супер бизнес цикли, които започват през
1969 г. и 1998 г.“, коментира Крис Уотлинг, главен пазарен стратег на аналитичната компания Longview Economics.
Някои анализатори като Лорънс Съмърс предупредиха, че това може да доведе до прегряване на икономиката, а от своя
страна – до висока инфлация и финансова нестабилност. Въпреки това към момента правителствата не ограничават своите
разходи, което е добре за пазара на стоки.
Някои от стоките се подхранват и от повишения интерес към възобновяемите енергийни източници и електромобилността.
Такива например са мед, никел, сребро и платина – които се използват в производството на батерии, зарядни станции и
увеличаване на енергийната мрежа. Ще отнеме известно време преди високото търсене бъде задоволено от достатъчно
предлагане.
„Новите проекти отнемат между 4 и 10 месеца, като в началото сумите, които ще се плащат за тях ще са доста високи. За
да се осигури достатъчно производство в секторите, свързани със „зелената“ енергетика ще е необходимо цените да се
увеличат с 20-30% към 2025 г.“, смята Майкъл Солдън от Vontobel Asset Management.
“Препоръчваме инвеститорите да увеличат дела на ресурсите в своите портфейли, за да понижат инфлационния риск“,
коментира Дан Вилалон, съдружник в AQR Capital Management. През последните пет години портфейл с 60% глобални
акции и 40% американски облигации е носил средно годишно по 10% доходност (8,2% след приспадане на инфлацията),
сочат данни на Northern Trust. Но поради високите цени на акциите се очаква през следващите 5 години такъв портфейл
да носи само 3,6% и то преди инфлацията да бъде отчетена.
През 2000 г. по време на спукването на dot com балона цените на суровините значително поскъпват за сметка на цената на
технологичните компании. Сега подборът на правилния портфейл от суровини ще осигури доходност на инвеститорите.
„Водещият плюс на ресурсите е, че те имат по-висока волатилност от повечето класове активи и следователно няма нужда
да се разкрива голяма експозиция към тях, за да се осигурят доходи, които дават смисъл на диверсификацията“, коментира
още Вилалон.
√ Еврото се задържа над прага от 1,21 долара
Курсът на еврото днес се задържа над прага от 1,21 долара, информираха германски финансови издания.
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2137 долара.
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2129 долара.
√ Петролът поскъпна на фона на затварянето на рафинериите в Тексас заради студеното време
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във вторник, след като студеният атмосферен фронт в Тексас доведе
до затварянето на нефтени кладенци и рафинерии, предаде Ройтерс.
За поскъпването допринесоха и притесненията относно нова ескалация на напрежението в Близкия изток, след като
йеменските бунтовници хути заявиха, че са ударили летища в Саудитска Арабия с дронове, което предизвика опасения
относно добива на петрол на най-големия износител в света. По-рано водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен
заяви, че е прихванала и унищожила дрон с експлозиви, иозстрелян към Кралството.
Към 8:30 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,23 долара, или 0,36%, до 63,53 долара за барел, докато
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 60,21 долара, или 1,21%, до 60,21 долара за барел.
„Неочакваното прекъсване на добива в САЩ предостави още един краткосрочен мост за възстановяване, който позволи
на цените да стигнат до ниво ниво, към което пазарите така или иначе вървяха, по-бързо от очакваното“, коментира Стивън
Инес от Axi
Рядкото застудяване в Тексас накара доставчиците на електроенергия в щата да наложат поетапно изключване на тока,
което остави близо 3 млн. домове и фирми без електричество.
Тексас произвежда приблизително 4,6 млн. барела петрол на ден и е дом на 31 рафинерии, повечето от всеки друг
американски щат, сочат данните на Енергийна информационна администрация на САЩ.
√ Ръст на борсите в Европа въпреки спада на промишленото производство
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха повишения в ранната търговия в понеделник на
фона на надеждите за по-бързо възстановяване на световната икономика благодарение на ваксините, предаде Ройтерс.
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Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 3,66 пункта, или 0,88%, до 417,66 пункта, като енергийният сектор
отчете сериозен ръст на фона на скока на цените на петрола до 13-месечен връх. Бенчмаркът е напреднал с 55% след
мартенското дъно от 2020 г.
Немският показател DAX се повиши с 49,2 пункта, или 0,35%, до 14 099,09 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса
FTSE 100 напредна с 91,46 пункта, или 1,39%, до 6 681,25 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 64,52 пункта,
или 1,13%, до 5 768,19 пункта.
На пазарите се отразиха и данните на Евростат за промишленото производство през декември 2020 г. В Еврозоната
промишленото производство се е свило с 1,6%, докато за целият е Европейски съюз е регистриран спад от 1,2%. През
ноември показателят нарасна с 2,6% в региона на единната валута и с 2,3% в ЕС. На годишна основа спадът е с 0,8% в
Еврозоната и 0,4% в ЕС.
Очаква се днес обемът на търговията да остане нисък, тъй като пазарите в САЩ, континентален Китай и Хонконг ще бъдат
затворени
Основният фокус на пазарите продължава да е върху напредъка по приемането на предложения от американския
президент Джоб Байдън пакет от икономически стимули в размер на 1,9 трлн. долара.
„Пазарите са гледат на стимулите и ваксините като на магическа панацея, която ще спаси света от пандемията“, коментира
Джефри Хайли от OANDA.
На корпоративния фронт, акциите на Vivendi скочиха с 16,21%, след като компанията съобщи, че планира да предостави
60% от Universal Music на инвеститори, като уточни, че планира да листне най-ценния си актив на борсата до края на
годината. Книжата на Groupe Bollore, която притежава 27% от Vivendi, поскъпнаха с 11,48% .
Акциите на Mitchells & Butlers скочиха с 6,68%, след като най-големият оператор на пъбове във Великобритания заяви, че
възнамерява да набере капитал от 350 млн. паунда и че е постигнал споразумение с банкерите си за нов кредитен
механизъм.
Седмичен ръст на Уолстрийт
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения в петъчната сесия, завършвайки седмицата с ръст,
предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 27,7 пункта, или 0,09%, до 31 458,4 пункта.. Широкообхватният измерител
Standard & Poor’s 500 се повиши с 69,7 пункта, или 0,5%, до 14 095,47 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества
Nasdaq отчете ръст от 69,7 пункта, или 0,5%, до 14 095,47 пункта.
Трите индекса завършиха седмицата със скромен ръст, след като февруарското рали забави темпото. Индексът на сините
чипове Dow се повиши с 1% за седмицата, докато S&P 500 и Nasdaq напреднаха с 1,2% и 1,7%.
Акциите на Disney поевтиняха с 1,7%, въпреки че компанията отчете силен ръст на стрийминг услугата Disney+ , която вече
има 95 млн. потребители.
Пазарът достигна рекордни стойности прeз февруари на фона на надеждите за икономически стимули в САЩ и отваряне
на икономиката. За месеца Dow е напреднал с 4,9%, а S&P 500 и Nasdaq – с 5,9% и 7,8%.
Цикличните сектори, които са най-чувствителни на икономическото възстановяване, поведоха ралито през февруари.
Енергийният сектор е напреднал с 13% от началото на месеца, докато финансовия сектор също е регистрирал печалби.
Президентът на САЩ Джо Байдън заяви в четвъртък, че администрацията му е осигурила още 200 млн. дози от ваксините
срещу COVID-19 на Moderna и Pfizer-BioNTech, като по този начин САщ ще разполагат с общо 600 млн. ваксини. Той заяви,
че това ще е достатъчно да бъдат ваксинирани 300 млн. американци до края на юли.
„На фона на продължаващите медицински и икономически подобрения, пазарите продължават да очакват по-добра
година, като това подкрепя цените“, коментира Брад Макмилън от Commonwealth Financial Network. „Финансовите отчети
за четвъртото тримесечие далеч надминават очакванията, като сега анализаторите коригират своите прогнози за
печалбите през 2021 г.“, добави той.
Рекорд за Nikkei 225
Фондовите борси в Япония, Австралия и Южна Корея регистрираха ръст в първата сесия на новата седмица, докато тези в
континентален Китай и Хонконг останаха затворени по случая празниците от около Китайската нова година.
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 564,08 пункта, или 1,91%, до 30 084,15 пункта,
достигайки най-високото си равнище от повече от 30 години. Резултатите дойдоха на фона на данните, че японската
икономика е нараснала с 12,7% на годишна база през последното тримесечие на 2020 г.
Южнокорейският индекс Kospi напредна с 46,41 пункта, или 1,5%, до 3 147 пункта, докато в Австралия бенчмаркът ASX200
отчете ръст от 62,2 пункта, или 0,91%, до 6 868,9 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете
ръст 1,60 пункта, или 0,32%, до 498,35 пункта. BGBX40 се повиши с 0,19 пункта, или 0,17%, до 111,02 пункта. BGTR30
напредна с 0,10 пункта, или 0,02%, до 537,54 пункта. BGREIT се задържа на ниво от 143,87 пункта.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
Как се стигна до фаталния инцидент със загиналото от токов удар момче в София и кой ще понесе отговорността?
Отговорите търсим с енергийния експерт Еленко Божков и адв. Димитър Марковски;
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-

Пациенти масово сигнализират за проблеми при заявката на ваксини при личните си лекари - ясен ли е
регламентът и кога ще започне масовата ваксинация - в студиото Станимир Хасърджиев и д-р Николай
Брънзалов;
Защо жителите на Ахтопол останаха без медицинско обслужване и кой ще ги ваксинира - на живо от морския
град;
Кога ще започне изграждането на електрическата железница във Варна и какви проблеми се очаква да разреши;
Кои ентусиасти ще опитат да се спуснат на 30 вертикални километра за един ден със ски и сноуборд - на живо от
Банско;
БТВ, "Тази сутрин"
За почистването на пътищата в страната, опасните свлачища и ремонта на АМ „Тракия" - гост шефът на Пътната
агенция Георги Терзийски;
Кой е отговорен за трагичния инцидент, при който момче загина от токов удар на улицата? И как ще търсят
справедливост почернените родители?;
В новата рубрика „COVID-19: Ваксините" с Мария Ванкова - ефективна ли ще е имунизацията срещу новите
мутации на коронавируса?;
Снегорин с една конска сила - как се чисти снега в пловдивско село?;
Нова телевизия - „Здравей, България"
След трагедията с момчето, убито от токов удар на улицата - ще има ли виновни?;
Защо „Атака" изпадна от патриотичната коалиция и ще намери ли партията място в следващия парламент. Гост Волен Сидеров;
Как кмет на една от най-малките и бедни общини в Добричка област ще получава заплата от 3 720 лева;
В очакване на „Като две капки вода" - двама от най-атрактивните участници в шоуто - Михаела Маринова и Къци
Вапцаров.
√ Преглед на печата
в. 24 часа - Ще имаме медицински хеликоптер с европари - струва около 20 млн. лева;
в. 24 часа - Получили сме над 183 хил. ваксини, поставени са по-малко от ½;
в. Монитор - Без глоби за джипита, отказали да ваксинират;
в. Телеграф - BG клошари с по 300 румънски коли;
в. Труд - Маските падат пред урните;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - 8 институции ще търсят истината за кабела в шахтата, който уби 16-годишния Людмил;
в. 24 часа - 2021-а почнала с нищожна инфлация 0,2%;
в. Монитор - 831 млн. лева изплатени по мярката 60/40;
в. Телеграф - От началото на годината: Привлякохме инвестиции за 176 млн. лева;
в. Труд - Най-голям риск от катастрофи има в Софийско;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Вежди Рашидов, председател на парламентарната комисия за култура и медии: Свидетел съм, че парите
поставят талантливите хора един срещу друг;
в. Монитор - Инж. Красимир Коев, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното: Нито една
българска винарна не е фалирала по време на пандемията;
в. Телеграф - Шефът на отдел "Икономическа полиция" в СДВР Добромир Брешков: Пишат кръчми на социално слаби, за
да не ги глобяваме;
в. Труд - Изследователят Христо Смоленов пред "Труд": Конспиративните теории се създават, за да държат обществата в
подчинение;
Водещи анализи
в. 24 часа - Селото срещу Матрицата;
в. Монитор - В медицината 2+2 не е 4, но косатки няма, скачайте!;
в. Телеграф - Кой прекара кабела?;
в. Труд - План за съсипване в енергетиката;
в. Труд - Няма Заев, няма Мицковски, има само Вучич.
√ Предстоящи събития в страната на 16 февруари
София
От 17.00 до 19.30 ч. в Галерия „Контраст" ще бъде представена изложбата „От градините на императора".
От 19.00 ч. в камерната зала на Национален студентски дом ще се играе танцовият спектакъл „Втора кожа".
От 19.00 ч. на Голямата сцена на НАТФИЗ ще се състои премиерата на дипломния спектакъл на класа на проф. д-р
Александър Илиев - „Реката на залеза".
***
Бургас
От 9.00 часа онлайн ще бъдат излъчени заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет.
От 18.30 часа в Спортна зала „Младост" ще започне волейболен мач от програмата на НВЛ - Суперлига, мъже: ВК
„Нефтохимик 2010" - ВК „ЦСКА".

22

***
Велико Търново
От 19.00 ч. в голяма зала на МДТ ще бъде представен мюзикълът „Криворазбраната цивилизация".
***
Видин
От 14.00 часа в залата на Регионалното управление на образованието ще бъде представен ежегодният конкурс
„Мечтите на Венци Станев".
***
Карлово
От 14.00 ч. в зала „В. Караиванов" на Общината ще се състои представяне на книгата на доц. Маргарита
Златарева „Юридически поглед към процеса на Васил Дякон Левски" и сборника „Левски пред съда на Портата".
***
Монтана
От 19.00 ч. в Драматичния театър ще се играе комедийният моноспектакъл на Стефан Милков „Чудомирщини".
***
Пловдив
От 10.00 ч. в Дом на културата „Борис Христов" ще се проведе заседание на Общинския съвет.
***
Стара Загора
От 19.00 ч. в Драматичния театър ще се играе постановката „Да се провреш под дъгата".
От 19.00 ч. в Оперния театър ще се играе операта „Кармен".
***
Шумен
От 19.00 ч. в камерната зала на ДКТ „Васил Друмев" ще се играе постановката „Нирвана" от Константин Илиев.
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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