Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА НЕДЕКЛАРИРАНАТА ЗАЕТОСТ
На 22 февруари 2021 г. от 11.00 часа Асоциация на индустриалния капитал в България организира онлайн кръгла маса за
представяне и обсъждане на Национална карта на недекларираната заетост по проект BG05M9OP001-1.051-0001
„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната
заетост“.
Националната карта е единствена по рода си не само на национално, но и на европейско равнище, като същата съдържа
огромна по обем информация за нагласите на работодателите и заетите лица към проявленията на недекларираната
заетост, оценка на нейния дял, уязвимост на отделните възрастови групи към сиви практики, оценка на рисковете, които
крият новите форми на заетост и тяхната приложимост по браншове, конкретни насоки за ограничаването й.
Националната карта е разработена въз основа на проведени две национално представителни проучвания сред
работодатели и заети лица, дълбочинни интервюта на работодатели, кабинетни проучвания и дава ясна картина за
проявленията на недекларираната заетост на национално равнище.
В дискусията ще вземат участие представители на държавната администрация, браншови и граждански организации,
работодатели и заети лица.
АИКБ – Национален център „Икономика на светло“
Cash.bg
√ Национална карта на недекларираната заетост ще представи АИКБ
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) организира на 22 февруари 2021 г. онлайн кръгла маса за
представяне и обсъждане на Национална карта на недекларираната заетост
Инициативата се реализира по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството
на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“.
Националната карта е единствена по рода си не само на национално, но и на европейско равнище и съдържа огромна по
обем информация за нагласите на работодателите и заетите лица към проявленията на недекларираната заетост, оценка
на нейния дял, уязвимост на отделните възрастови групи към сиви практики, оценка на рисковете, които крият новите
форми на заетост и тяхната приложимост по браншове, както и конкретни насоки за ограничаването ѝ, уточняват от АИКБ.
Националната карта е разработена въз основа на проведени две национално представителни проучвания сред
работодатели и заети лица, дълбочинни интервюта на работодатели, както и кабинетни проучвания и дава ясна картина
за проявленията на недекларираната заетост на национално равнище.
В дискусията ще вземат участие представители на държавната администрация, браншови и граждански организации,
работодатели и заети лица.
Pariteni.bg
√ Работодатели настояват за лесно сравнение на условията на банки при отпускането на кредити
Става въпрос за кредитните линии с облекчени условия с помощ от ЕС
Асоциацията на индустриалния капитал в България, Произведено в България - Съюз на малкия и среден бизнес и
Националното сдружение на малкия и среден бизнес настояват за прозрачност и лесна сравнимост на условията на
търговските банки при отпускането на кредити по линии с облекчени условия с помощ от ЕС, както и да има качествени, а
не само количествени индикатори при отчитане на отпуснатите по подобни линии кредити.
Според организациите по този начин ще се гарантира, че те се ползват наистина за подпомагане на най-нуждаещите се
малки и средни предприятия /МСП/, а не просто за подобряване на условията по заеми на тези, които са лоялни на банките
клиенти.
Това е записано в становище на трите организации по проекта на Национална стратегия за малките и средни предприятия
за периода 2021 - 2027 г., адресирано до икономическия министър и до ръководството на Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средни предприятия. Проектът на стратегия е публикуван за обществено обсъждане. Вчера беше
изразена позиция по него и от Българската стопанска камара.
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Последните данни, огласени от Българската банка за развитие, според които от 2 млрд. лв. за портфейлни гаранции до
момента са усвоени само 165 млн. лв., подкрепят опасенията на организациите, се посочва в становището.
Трите организации подновяват предложението си инкубатори, клъстери и други подобни структури да бъдат дефинирани,
както и да бъде предвиден ясен ред за определяне на тяхната легитимност и представителност, както и начинът за участие
в консултативния процес, предвиден в стратегията.
Друго искане е национално представителните работодателски организации да бъдат включени като партньори при
изпълнението на съответните мерки, както и в Постоянната работна група по стратегията за МСП. Трите организации не
споделят идентифицираната в стратегията необходимост от повече организации за подкрепа на предприемачеството и
посочват, че вместо това е необходима по-ефективна подкрепа за бизнеса чрез осъществяването на множеството
предложения на организациите на работодателите.
Предложеното "Разработване и създаване на цифров портал - дизайн на уеб платформа" според организациите изглежда
не на място - като готово задание за обществена поръчка.
БНР
√ Становище на бизнеса по Националната стратегия за МСП до 2027 г.
Бизнесът настоя за прозрачност и лесна сравнимост на условията на търговските банки при отпускането на кредити по
линиите с облекчени условия с помощи от Европейския съюз.
Той настоява и за отчитане на качествените, а не само количествени показатели при отпускането на подобни кредити за
да се гарантира, че средствата ще се използват наистина за подпомагане на най-нуждаещите се малки и средни
предприятия.
Позицията е на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Съюза на малкия и среден бизнес - Произведено в
България и Националното сдружение на малкия и среден бизнес и е записана в становище на трите организации по проекта
на Национална стратегия за малките и средни предприятия (МСП) за периода 2021 - 2027 година.
От трите организации подкрепят опасенията си и с последните данни, огласени от Българската банка за развитие, според
които от 2 млрд. лева за портфейлни гаранции до момента са усвоени само 165 млн. лева.
Бизнесът настоява национално представените работодателски организации да бъдат включени като партньори при
изпълнението на съответните мерки, както и в Постоянната работна група по Стратегията за малките и средни предприятия.
В. Стандарт
√ Бизнесът с 3 условия към новата власт
Три условия към новата власт има бизнесът. Първото е стабилност без промяна в данъчната система.
Най-големите работодатели у нас настояват да управлява този, който гарантира трансформация на икономиката въз основа
на Зеления пакт и растеж от не 1-2%, а над 6 на сто.
Третото условие е срещи с партиите всеки месец, за да е ясно, че който и да е начело на правителството няма да променя
стратегическите приоритети за страната. Това стана ясно след срещите на КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП с ДПС и БСП. Предстоят
разговори на работодателите с ГЕРБ, "Има такъв народ" и още няколко партии, на които са изпратени покани.
Програмата на ДПС за ускорено догонващо развитие съвпада в най-голяма степен с приоритетите на бизнеса, каза
председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. Колегата му Кънчо Стойчев от Съюз "Произведено в България" изтъкна, че
предложените от Движението мерки предполагат участието на партията в управлението. Своите очаквания към новото
правителство формулираха и синдикатите. Те настояват заплатите да нараснат с 200 лв. и да има помощи за всички
закъсали.
Икономически живот
√ Малките предприятия с възможност да кандидатстват за 50 хил. лева помощ
Министерство на икономиката предстои да обяви процедура за подбор на проекти за „Подкрепа за малки предприятия с
оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Целта на процедурата
е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г.,
за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
От АИКБ обобщават информацията относно изискванията на процедурата.
Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност
съгласно КИД-2008 въз основа на статистически данни за броя на малките предприятия с оборот над 500 000 лв. във всеки
от секторите.
50 хиляди лева е размерът на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект.
Секторите на икономическа дейност и съответния бюджет по тях ще бъдат разписани в Насоките за кандидатстване по
процедурата. В случай, че бюджетът по някой от секторите не бъде усвоен, Управляващият орган си запазва правото да
пренасочи свободния ресурс към онези сектори, за които не достига наличното финансиране.
Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на България.
Допустимост
1) Кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за
кооперациите.
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2) Кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на
процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
(Във връзка с изискването кандидатите да са извършвали стопанска дейност през 2018 и 2019 г., в случай че кандидат е
подал Декларация за предприятие с приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2018 г. и/или 2019 г. към НСИ,
същият ще се счита за недопустим по процедурата.)
3) Кандидати, които отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и
Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124,
20.5.2003 г., стр. 36).
4) Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.
5) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай
че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със
средства на ЕС.
6) Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ
месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три
месеци за 2019 г.
7) Кандидати, които към 31 декември 2019 г. не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно
националното право и не са получавали помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране или към момента на
предоставяне на помощта вече не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и
не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране.
Недопустими дейности са тези, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г.,
независимо дали всички свързани плащания са извършени. Допустимите са дейности, необходими за преодоляване на
недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал са под формата на еднократна сума в размер на 50 000 лв.
и следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите: – (суровини, материали и
консумативи; външни услуги (вкл. режийни разходи); – персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за
осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя), чиято стойност се калкулира в стойността на произведената
продукция/предоставяната услуга.
Сред недопустимите разходи са:
• разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г.,
независимо дали всички свързани плащания са извършени;
• за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи;
• разходи за стоки, предназначени за продажба;
• разходи за възстановим ДДС;
• за данъци и такси;
• разходи, финансирани с публични средства;
• разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства;
• за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси;
• за лизингови вноски;
• разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране за персонал (независимо дали
финансирането е за част от или за целия персонал на предприятието) през периода на допустимост на разходите
(след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта);
• разходи за суровини втора употреба, материали втора употреба и консумативи втора употреба;
• разходи за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
• за подготовка на проектно предложение, управление и изпълнение на проекта;
• разходите, посочени за недопустими съгласно ПМС № 189/2016 г. за приемане на национални правила за
допустимост на разходите по оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЕСИФ);
• разходи, които не попадат в обхвата на допустимите разходи, необходими за преодоляване на недостига на
средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19;
Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 3 месеца, считано от датата на влизане в сила
на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Ще се прилага процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване, като минималният срок за подаване
на проектни предложения е 20 дни от датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.
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Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Борисов: С 5 млн. лв. подкрепихме завод за хидравлика в Кърджали
"С 5 милиона лева сме подкрепили този завод, произвеждащ хидравлика. Затова нито един работник не е освободен, даже
веднага могат да назначат още 150 души. Ето това сме направили с антикризисните мерки, за които са дадени вече няколко
милиарда. Те влязоха в подобни компании, запазвайки работните места, а и конкурентоспособността". Това заяви
премиерът Бойко Борисов по време на посещението си в завод за хидравлика в Кърджали.
Фирмата се е възползвала от подкрепата на правителството чрез мярката 60 на 40 в периода април-декември 2020 г. и така
са запазени близо 200 работни места.
Тъй като компанията е възстановила оборотите си, вече не използва антикризисната помощ.
Заводът в Кърджали произвежда цилиндри за всички големи компании в света за селскостопанската и пътностроителната
техника.
"Драго е, че има такива млади хора на такива високи длъжности, които си изкарват заплатите, работят, а и на хората дават
заплати", каза премиерът Борисов пред ръководството на завода.
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, която е народен представител от Кърджали, посочи, че в
областта по мярката 60 на 40 има ползвани над 13 милиона лева и са запазени повече от 6000 работни места.
Премиерът Борисов добави, че с ускоряването на темпа на ваксинацията ще се намалят последиците от пандемията и
предприятията ще започнат на функционират в нормалния си ритъм.
В хода на посещението си в завода в Кърджали министър-председателят разгледа технологичния процес по изработката
на продукцията, която заради високото си качество и иновации намира пазар в целия свят.
√ Кой ще участва във вота? ЦИК отказа регистрация на 6 партии
25 партии и 6 коалиции са получили регистрация в ЦИК за участие в предстоящия парламентарен вот, обявиха от
комисията. Срокът изтече вчера в 17.00 ч., а документи подадоха общо 31 партии и 8 коалиции.
6 са партиите, на които Централната избирателна комисия е отказала регистрация до момента. Сред тях е и НДСВ.
Поради това, че не бяха изпълнени условията, подписите не бяха представени в електронен вариант, имаше
непълноти в документите, каза Таня Цанева, говорител на ЦИК.
Нерегистрираните партии имат право да обжалват пред ВАС. За други пет партии и две коалиции, които са представили
документите си вчера, все още тече проверка на събраните подписи на избиратели, които трябва да са най-малко 2500.
За да може всички желаещи членове на секционни комисии да бъдат ваксинирани с двете дози и да имат имунитет на 4
април, ЦИК изтегля консултациите за съставянето им по-рано на 22 февруари, а назначаването на 1 март.
Предложението на ЦИК е да бъдат ваксинирани и всички резервни членове на секционните избирателни комисии които
ще бъдат предложени от партиите и коалициите.
Възможно е именно резервните членове да формират мобилните секции. Онлайн от чужбина са подадени 34230
заявления за участие в изборите
Ние бихме искали да насърчим всички, които имат възможност, да подадат онлайн заявления да го направят, защото
броят им ще е основание за разкриване на секции, каза Димитър Димитров, говорител на ЦИК.
Марияна Николова е новият вицепремиер, отговорен за участието на правителството в изборния процес, съобщиха от
комисията.
√ Иван Нейков: Пенсионният фонд не може да фалира
Универсалните фондове ще изплащат три вида втора пенсия. Това реши окончателно парламентът с приемането на
промените в Кодекса за социално осигуряване. Какво означават промените и какви са изборите пред бъдещите
пенсионери - темата в "Денят започва" по БНТ коментира експертът Иван Нейков.
Не вярвам това да е съвсем последното решение за пенсиите. Важното е, че хванахме влака и то в последния момент,
минавайки покрай нас. Това решение, което беше създадено, е достатъчно добро за старт на процеса, смята Иван Нейков.
Рисковете за хората, да бъдат лишени от ветрило от възможности да си получат пенсиите, не се сбъднаха, допълни
експертът.
Пенсионният модел не е аритметика, а математика и с годините вероятно ще се предават знания по отношение на
пенсионния модел, каза още Нейков.
Във всеки един момент тези 4 милиона души, които са осигурени чрез универсалните пенсионни фондове, могат да
получат информация за своята пенсия. Най-важно е обаче, това да стане преди да излязат в пенсия, за да могат да
направят своя избор, подчерта експертът.
Сега ще трябва сам да кажеш какво всъщност искаш, на базата на осигуровките си, допълни Нейков.
Може да фалира пенсионно дружество, но не и пенсионният фонд. Той не може да фалира, защото парите на хората
стоят там и се влагат в различни инструменти, категоричен е експертът.
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През годините можем да променяме вноската си, тя се определя на базата на заплата ни, административно. Самостоятелно
можем да правим промени в третия стълб, каза още Иван Нейков.
Той допълни, че основната заслуга за работата по законопроекта е на д-р Хасан Адемов и неговия екип.
Вижте целия разговор във видеото.
√ EК започва процедура срещу България заради борбата с расизма и езика на омразата
Европейската комисия съобщи, че е решила да изпрати официални уведомителни писма до Белгия, България,
Финландия, Полша и Швеция за това, че още не са синхронизирали законите си с европейското законодатлество, което
криминализира езика на омразата и престъпленията от омраза.
Европейските правила предвиждат за тежките прояви на расизъм и ксенофобия да се налагат ефективни, пропорционални
и възпиращи наказателни санкции в целия ЕС.
Белгийското и българското законодателство не гарантират, че расистката и ксенофобска мотивация се вземат предвид от
националните съдилища като утежняващ фактор за всички извършени престъпления, поради което не се гарантира
ефективно и адекватно преследване на престъпленията от омраза.
България не е успяла да транспонира правилно криминализирането на специфични форми на реч на омразата, които
подбуждат към насилие или омраза.
Белгия, България, Финландия, Полша и Швеция разполагат с два месеца, за да отговорят ена повдигнатите от Комисията
въпроси.
БНР
√ НС ще обсъди промени в закона, свързан с дейността на психолозите
Народното събрание ще обсъди на първо четене промените в закона за съсловната организация и професионалната
дейност на психолозите. Те предвиждат пълна регулация на професията и публичен регистър на правоспособните
психолози в страната.
Законопроектът, внесен от ГЕРБ и "Обединени патриоти", предвижда задължително вписване на правоспособните
психолози в регистър, което ще спомогне за постигането на публичност и прозрачност в сектора, мотивират се вносителите.
Целта е професията да се упражнява само от квалифицирани специалисти, регистрирани от съсловното Дружество на
психолозите в България. Очаква се със законовата регламентация да се изготви и механизъм, по който здравноосигурените
лица да получават в бъдеще безплатни психологически услуги.
Депутатите ще обсъдят проекта на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз,
както и промени в закона за пътищата, които предвижда въвеждане на систематична уредба за провеждането на
процедурите за управление на безопасността на пътната мрежа.
В рамките на редовния парламентарен контрол на въпроси на депутати ще отговарят седем министри. Здравният министър
Костадин Ангелов ще информира за Плана за ваксиниране и стратегията за неговото изпълнение.
√ Пазар на труда – старт и неравенство
Задълбочаването в темата за неравенствата води до установяване на факта, че тя рефлектира във всички обществени гънки,
в които се фокусира, развива нашият живот. По-конкретно темата за неравенствата при достъпа на пазара на труда
коментира в “Нашият ден“ Ивана Мурджева.
Известно е, че достъпът на пазара на труда е препятстван от множество фактори и не е при равни стартови възможности.
“Няма да изненадаме никого, ако кажем, че ръстът на безработицата расте. Миналата година той вече надхвърля 5%.
Числата са любопитни, но по-важно е какво стои зад тях. Те ни показват, че динамиката на пазара на труда е такава и тя ще
се развива, независимо от развитието на пандемията, в посока, в която ще показва, че определени групи от хора все потрудно ще си намират работа. И това е, защото ще се развиват технологиите, мобилността, а те в себе си нямат ресурс да
догонят тези процеси.“
Пред кого са възможностите
“И тук проблемите са свързани и с неравенствата при дигитализацията, неравенствата в достъпа до образование, до
културни продукти, икономическото развитие в семействата. Оказва се, че всички тези елементи водят до това – личността,
която се изправя пред това да инвестира в своя живот, в свои професионални възможности и развитие, се оказва
невъзможно да направи каквото и да било за себе си. Дори да притежава някакви ресурси за това.“
Изтеклата година
“Основната причината за оставане без работа през изтеклата 2020 г. е съкращение и уволнение. Това е оправдано с
пандемичните условия, в които живеем. Но намаляването на броя на заетите лица, оптимизирането на работата при
работодателите с въвеждането на интелигентните системи на управление на ресурсите, ще води до все по-голямо
намаляване на числения състав при работодателя. И това е нещо, което книгите отдавна са на разказали.“
“Втората голяма група на хора, които са останали без работа, е на хората, които са били заети с временна или сезонна
работа. Не си даваме сметка колко голям проблем е това – как определени групи от хора живеят от сезон до сезон. Това,
както и да го погледнем, не е житейска перспектива. Ако житейското ти време е разпределено от сезон до сезон. И ако
този сезон не е свързан с работа за себе си. Някой ще каже така са живели нашите баби и дядовци. Това е така, но те са
работили в своето лично стопанство. Тук става въпрос за хора, които работят сезонна работа и я работят по каприза на
природата и работодателя си, те също са една много голяма група.“
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“Много е малък процентът при тези, които остават без работа в резултат на лична неудовлетвореност. Това може би е
един от най-ниските проценти, което показва, че работещите хора рядко си позволяват да напуснат работното си място,
ако усетят неудовлетворение. В този момент никой не е склонен да предприема резки движения и да започва собствен
бизнес, да излиза самостоятелно на пазара на труда.“
“Друго проучване, което стана популярно напоследък насърчава работещите хора към мобилност. И то мобилност,
изразена в следните параметри. В него се обяснява, че статистиката показва, че истински успешните, професионално
реализирани хора, сменят работата си на всеки три години. Установява се, че три години престой на определена позиция,
намаляват икономическата ефективност, намаляват приходите от работника.“
“Най-ниска динамика и най-малко мобилност ще бъдат предопределени в групите по разделение образование. Найголемият процент безработни са тези с началното образование, техният процент ще расте.“
Повече можете да чуете от звуковия файл.
√ Четвъртото издание на справочника за София като бизнес дестинация
"Във време на пандемия все пак може да кажем, че има намерения за инвестиции в столицата, като ние разглеждаме
ситуацията повече като възможности и подкрепа, още повече, че 2021 година се очаква да бъде по-стабилна в
икономиката", каза пред БНР главният изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и
инвестиции Мария Христова.
"По отношение на сектора на дигитализацията ние инициирахме обединяване на центровете - София, Пловдив, Варна,
Бургас за обмяна на добри практики в областта на инвестициите. Освен това можем да предложим и квалифицирани
кадри, както и ние да подготвяме за други страни такива кадри в областта на дигитализацията, в иновативни професии, в
развиващи се индустрии, тези които търсят липсващи професии. Имаме такива проекти", посочи в предаването "Хоризонт
до обед" Христова.
"Агенцията работи много активно с чуждестранни партньори, като правим съвместни събития, макар и онлайн, където
даваме възможност на българския бизнес да покаже какво прави, и какво правят чуждестранните фирми.
Изградихме и Център в помощ на бизнеса, който иска да кандидатства по различни финансирания - даваме им безплатна
консултация и помощ при кандидатстването - това е много полезно за прохождащи предприятия, но е в помощ и на
големите фирми и инвеститори. Имаме голям брой специалисти в различни направления и нека никой не се колебае да
ни потърси", каза още Мария Христова.
Четвъртото издание на справочника за София като инвестиционна дестинация е вече достъпен в интернет страницата на
Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции. Актуален общ икономически профил, данни за данъците,
таксите, инвестиционните стимули, работната сила, образованието, транспорта, индустриалните и офис пространства са
само част от изчерпателната информация, която можете да намерите в „София - бизнес дестинация 2021“.
Специално внимание в справочника е отделено на влиянието на глобалната пандемия върху всички аспекти на живота и
бизнеса в столицата.
Още по темата в звуковия файл.
√ Представят проект на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“
Областният информационен център София-град ще представи работния проект на програма „Конкурентоспособност и
иновации в предприятията“ за периода до 2027 година. Общият бюджет на програмата надхвърля 2 милиона евро.
В рамките на срещата експерти ще представят целите, средствата и обхвата на програмата, както и допустимите мерки по
отделните приоритети. Програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ през новия финансов период е
пряко насочена към постигането на устойчив растеж на българската икономика, както и на осъществяването на
индустриална и цифрова трансформация.
Програмата следва политиките на европейско ниво, по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и
интелигентен икономически преход и по-зелена нисковъглеродна Европа чрез насърчаването на чист и справедлив
енергиен преход, зелени инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и
управление на риска.
Програмата се финансира от еврофонда за регионално развитие.
√ ЕК представи план за реформа на Световната търговска организация
Европейската комисия представи в четвъртък нова стратегия за търговията, включително програма за реформа на
Световната търговска организация (СТО).
Комисията се ангажира да засили правилата на СТО срещу "негативното разпространяване на държавната намеса в
икономиките на страните членки“, както и да реши проблемите, свързани със системата за разрешаване на спорове и да
улесни договарянето на нови споразумения по въпроси, "важни за големите подгрупи на членовете на СТО".
ЕК също така посочи, че новата администрация на Съединените щати "дава възможност да работят заедно за реформиране
на СТО, включително чрез засилване на капацитета за справяне с нарушенията на конкуренцията и за принос към
устойчивото развитие“.
Комисията добави, че сътрудничеството със САЩ е приоритет и че двете страни ще работят така, че "да гарантират, че
правилата за търговия са добре оборудвани, за да се справят с нарушенията на конкуренцията и да насърчат
равнопоставеността".
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√ Фед е по-оптимистичен за икономическите перспективи пред САЩ през 2021 г.
През януари членовете на Федералния резерв на САЩ са били по-оптимистични по отношение на дългосрочната сила на
американската икономика и перспективите ѝ през 2021 г., отколкото на предходното заседание през миналия декември.
Това показва протоколът от заседанието на Фед, проведено в края на януари.
Централните банкери се съгласиха, че очакваният напредък по отношение на ваксинациите срещу Covid-19 и промяната в
перспективите за фискална политика са подобрили толкова дългосрочните перспективи за икономиката, че те "решиха, че
вече не е оправдано позоваването в изявленията след предишните заседния за рискове за икономическите перспективи в
средносрочен план".
Изправени пред все още слабо представящата се икономика, която може да се нуждае от продължително време, за да се
възстанови напълно, на заседанието през януари членовете на Фед обсъдиха как да поставят основите пред
обществеността да приеме идващата по-висока инфлация, а също и необходимостта да "останат бдителни" за признаци
на стрес при динамичните пазари на активи.
В дискусии на заседанието на 26 и 27 януари, вариращи от възприятията на обществото за инфлацията до "капризите" на
платформите за търговия на дребно от типа на Robinhood, американските централни банкери заявиха, че все още са готови
да поддържат облекчената нисколихвена парична политика, за да помогнат за излекуването на затруднения пазар на
труда, съобщава Ройтерс, цитирайки протоколите от последната среща на Федералния резерв.
Според тях обаче Съединените щати все още са "далеч" от постигането на икономическите цели на фона на
коронавирусната криза.
"Насоките на Фед за покупките на активи показват, че тези покупки ще продължат поне със сегашните темпове, докато не
бъде постигнат значителен по-нататъшен напредък към целите му по отношение на заетостта и инфлацията“, се казва в
протоколите от последното заседание. "Тъй като икономиката все още е далеч от тези цели, участниците в заседанието
прецениха, че вероятно ще отнеме известно време, за да бъде постигнат значителен по-нататъшен напредък".
Федералният резерв добави, че пандемията от Covid-19 причинява "огромни човешки и икономически затруднения" в САЩ
и по света и определи темповете на възстановяване на икономическата дейност като "умерени през последните месеци".
√ Израел удължава затварянето на границите си
Израел ще удължи с две седмици затварянето на границите си във връзка с борбата с Covid-19, заявиха в съвместно
комюнике здравното министерство и премиерската канцелария, предаде АФП.
„Правителството одобри удължаване с 14 дни на затварянето на границите, до 6 март“, се посочва в комюникето.
Израел спря международните полети на 24 януари в опит да ограничи разпространението на пандемията, преди да затвори
граничните пунктове с Египет и Йордания.
Международните полети няма да бъдат подновени както бе предвидено по-рано на 21 февруари, а сухопътните граници
също ще останат затворени, с изключение на някои особени случаи, посочва БТА.
Икономически живот
√ До края на годината интерконекторът с Гърция да е готов, поиска Борисов
Интерконекторът с Гърция трябва да бъде завършен максимално бързо, е заявил премиерът Борисов.
„Това е газовата ни магистрала с Гърция, пандемията я забави малко, но постигнахме съгласие с гръцките ни
партньори, че тази годината тя трябва да бъде пусната в търговска експлоатация. Това е геостратегически проект
както за България, така и за целия регион“, коментира той.
Борисов, придружен от парламентарния шеф Караянчева и министри, е проверил напредъка на строителните дейности по
изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България.
Припомняме, забавянето на интерконектора предизвика много коментари и критики за приоритизирането на „Балкански
поток“, който транзитира руски природен газ към Сърбия.
Енергийният министър Теменужка Петкова е информирала Борисов за напредъка на проекта. Договорът за доставка и
производство на линейни тръби е изпълнен. До момента са произведени и доставени 187 км. тръби както на българска,
така и на гръцка територия. Над 170 км са разчистени от общо 182 км и трасето е подготвено за последващи дейности. Над
128 км от доставените тръби са разнесени по трасето и повече от 101 км от разнесените тръби са заварени. Продължават
автоматичните и ръчни заварки, изкопаването на траншеята, полагането на тръби в готовите участъци и обратното
засипване.
Правителствената пресслужба припомня, че стартът на изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България
е даден на 22 май 2019 г. Газопроводът ще се свърже с гръцката национална газопреносна система и Трансадриатическия
газопровод TAP в района на гр. Комотини (Гърция) и с българската национална газопреносна система в района на гр. Стара
Загора. Техническият капацитет е от 3 до 5 млрд. куб. м. годишно. Общата стойност на проекта е 220 млн. евро.
√ Тайната революция в енергетиката
Анализът** на Калоян Стайков е от бюлетина на Института за пазарна икономика
През последните три седмици Европейската комисия провежда консултация във връзка с предложените реформи на
пазара на електроенергия в България, като ИПИ се присъедини към група икономисти в тяхното становище. Не че
правителството се е засилило да изправя кривините на електроенергийния пазар, просто това е задължително условие
преди Европейската комисия да позволи въвеждането на държавна помощ под формата на механизми за капацитет. Найголямата предложена реформа е премахването на ролята на обществен доставчик, което означава и край на регулирания
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пазар, а това е равносилно на революция в този сектор. Въпреки това нито изготвянето на анализа на сектора, нито
формирането на предложените реформи, нито събирането на становища през последните три седмица получават някаква
гласност или попадат в обществения дебат. Запазва се и друга порочна практика – няма връзка между предложените
реформи и други стратегически документи като приетия миналата година Интегриран план в областта на енергетиката и
климата и проекта на Енергийна стратегия от 2020 г. Това повдига и логичния въпрос – какво попречи предлаганите сега
реформи да станат част от интегрирания план?
Предварително условие за премахване на ролята на обществен доставчик е прекратяване на дългосрочните споразумения
за изкупуване на електрическа енергия (СИЕ) с ТЕЦ Марица Изток 1 и 3. Срокът за тази стъпка е края на юни 2021 г., което
изглежда малко вероятно да се случи. Договорите могат да бъдат прекратени по взаимно съгласие, след необходимите
преговори между двете страни, изготвяне на компенсаторен механизъм за оставащите задължения по тях до края на
първоначалния им период на действие, съгласуване на промените с консорциумите от банки, които са финансирали
проектите, и едва тогава може да се пристъпи към прекратяването на настоящите СИЕ. Ако опитът от предишното
предоговаряне на условията по тези договори от 2013-2014 г. е показателен, процесът е бавен и сложен и може да отнеме
повече от 12 месеца. На същата мисъл навеждат и продължаващите консултации между Министерството на финансите и
двете централи относно размера на компенсацията при евентуално прекратяван на СИЕ, които започват през 2018 г. и още
не са приключили.
Разбира се, договорите могат да бъдат прекратени и едностранно с всички последствия от това, включително:
• Сътресения на пазара на електрическа енергия – както свободен, така и регулиран, които ще се усетят особено
силно от тежката и енергоемка индустрия;
• Сътресения по цялата верига на добавена стойност, включително „Мини Марица-изток“, като икономическият и
социален ефект от това ще е концентриран в в област Стара Загора;
• Нарушаването на договорни отношение, което ще прерасне в съдебни искове.
ИПИ публикува анализ на опита на Унгария и Полша при прекратяването на СИЕ, който показва, че за плавен преход са
необходими няколко условия:
• Добросъвестно провеждане на преговорите от двете страни;
• Постигане на съгласие относно т.нар. невъзстановяеми разходи (ЕК има специална методология за целта);
• Изготвяне на компенсаторен механизъм съвместно с компаниите и нотифицирането му пред ЕК;
• Прекратяването на договорите едва след одобрение от ЕК за отпускане на държавна помощ и паралелното ѝ
въвеждане.
В настоящия казус това означава, че ако механизмът за капацитет се използва като компенсаторен механизъм, той трябва
да се договори с ЕК и да се въведе едновременно с прекратяването на договорите. Това значи, че паралелно трябва да се
водят три различни групи преговори – за оценка на невъзстановяемите разходи, за прекратяването на договорите и за
компенсаторния механизъм, който ще ги замести, като по всичко личи, че единствено първите са в ход и след като са
продължили повече от две години. Приключването им, както и приключването на другите два преговорни процеса в
оставащите четири месеца изглежда малко вероятно.
Дори и след прекратяването на СИЕ и интегрирането на тези централи на Българската независима енергийна борса (БНЕБ),
ситуацията на пазара едва ли ще се промени значително поради високата му степен на концентрация. На някои сегменти
от борсата трите държавни компании под шапката на Българския енергиен холдинг – АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица изток
2“ и НЕК – доставят между 80% и 95% от търгуваната електрическа енергия. Дори и този дял да намалее след интегрирането
на ТЕЦ Марица Изток 1 и 3, то ще е пренебрежимо малко, тъй като същото ще стане с квотите на централите в БЕХ от
регулирания пазар, които ще се прехвърлят на свободния пазар. Друго облекчаващо обстоятелство е предстоящата
интеграция на българския пазар с тези в Гърция и Румъния, но при тях има сериозно ограничения на трансграничния
капацитет за пренос на електрическа енергия.
Казано накратко – пазарът ще остане силно концентриран заедно с всички проблеми, които се наблюдават от създаването
му през 2016 г. Нещо повече – от началото на годината той вече оперира в напълно нови условия, тъй изтече срокът, в
който БЕХ е задължен да предоставя минимални количества на пазара; вече сме в непознати води. Естествено, този пазар
е под надзора и регулацията както на борсовия оператор БНЕБ, така и на Комисията за енергийно и водно регулиране, но
все още предстои да видим какви мерки ще се предприемат по съмненията за злоупотреби с борсовата търговия, които
датират още от лятото на 2017 г. С други думи, прекратяването на СИЕ е необходимо, но недостатъчно условие за
ефикасната работа на пазара, напротив – всички досегашни проблеми ще се запазят и са необходими решителни и
целенасочени мерки за отстраняването им.
Революцията на пазара – премахването на ролята на обществен доставчик, е планирана през втората половина на 2021 г.,
обаче пълната либерализация на пазара при домакинствата се очаква да става поетапно до началото на 2025 г. Има
различни механизми, по които това може да се случи, но представеният план не разглежда нито един от тях и се изчерпва
само с тези две стъпки, а как ще стигнем от т. А до т. Б – никой не знае. Това дава твърде голяма власт в ръцете на
политиците, за да я използват по свое усмотрение, което пък създава огромна несигурност на пазара както пред
разпределителните компании, така и пред крайните снабдители (чиято съдба също не е засегната в плана за реформи),
така и пред търговците на дребно.
**ИЖ продължава да следи темата. До момента сме публикували анализа на Красен Станчев и Красимир Лаков
и коментара на Спас Стамболски.
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√ България на опашката в ЕС по пазаруване онлайн

Пазаруването онлайн продължава да расте в Европейския съюз (ЕС). Заради промените в навиците и предпочитанията,
подсилени от пандемията, се очаква електронната търговия да се разраства допълнително.
През 12-те месеца на 2020 г. 89% от хората на възраст от 16 до 74 години в ЕС са използвали интернет, 72% от тях са закупили
или поръчали стоки или услуги за лична употреба. Онлайн пазаруването се е увеличило с 4 процентни пункта (п.п.) в
сравнение с 2019 г. (68% от потребителите на интернет) и с 10 п.п. в сравнение с 2015 г. (62%).
Данните на Евростат сочат, че над 8 от всеки 10 потребители на интернет в Холандия (91%), Дания (90%), Германия (87%),
Швеция (86%) и Ирландия (81%) са закупили или поръчали стоки или услуги през интернет.
За съжаление в другата крайност, където по-малко от 50% са пазарували онлайн, „лидер“ е България (42%), следвана от
Румъния (45%) и Италия (49%; данни за 2019 г.).
Средно за ЕС онлайн пазаруването е 72%.
През последните пет години най-големият ръст на онлайн пазаруването сред потребителите на интернет е регистриран в
Румъния (+27 процентни пункта (п.п.), Чехия и Хърватия (и двете +25 п.п.), както и в Унгария (+23 п.п.).
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Припомняме, последното място на България е въпреки бума на онлайн пазаруването у нас, отчетен от НСИ. Данните за
ноември 2020 сочат, че онлайн търговията има ръст от 72% спрямо година по-рано.
През последните три месеца на 2020 година най-честите онлайн покупки са дрехи (вкл. Спортно облекло), обувки или
аксесоари (поръчани от 64% от онлайн купувачите).
Следват филми или сериали като услуга за стрийминг или изтегляния (32%), доставки от ресторанти, вериги за бързо
хранене и кетъринг услуги (29%), мебели, аксесоари за дома или градинарство (28%), козметика или уелнес продукти (27%),
книги, списания или вестници (27%), компютри, таблети, мобилни телефони или техните аксесоари (26%), музика като
стрийминг услуга или изтегляния (26%).
√ ЕК с ултиматум към България да свърже Търговския регистър с европейската система
България има срок от два месеца да предприеме мерки за свързване на Търговския регистър с европейската система. Ако
това не стане, страната може да се изправи пред Европейския съд. Това гласи мотивирано становище на Еврокомисията,
пратено като част от наказателните процедури за неспазване на европейското право, съобщава „Дневник“.
Страната е изправена и пред други процедури, но те са все още в начална фаза.
В становището на ЕК до България се казва, че все още националният Търговски регистър не е свързан с европейската
система (BRIS).
Тази система осигурява прозрачност на данните за фирмите и улеснява дейностите на вътрешния пазар. Според комисията
това, че България не е изпълнила изискванията, създава трудности за гражданите, дружествата и специалистите от ЕС да
получат подходящи данни за българските дружества.
Крайният срок София да изпълни изискванията е изтекъл на 8 юни 2017 година, а на 2 юли 2020 година ЕК е изпратила
първо предупреждение до България, Франция и Ирландия с искане да предприемат необходимите стъпки. Франция и
Ирландия са предприели нужните мерки, а България разполага с още два месеца, като след това ЕК може да отнесе случая
до Съда на ЕС.
√ Технологиите, завладяващи живота ни през 2021-ва
Тази година технологиите, за които ще чуваме все повече, вероятно няма да са луксозни телефони или широкоекранни
телевизори. Това ще бъдат неща, които не можем да видим, като мощни софтуери и интернет услуги.
Преди Ковид-19 да промени живота ни топ технологиите за годината включваха сложни джаджи, например умни колонки
и извити телевизори. Пандемията ни накара да оценяваме полезните технологии, които често пъти биват пренебрегнати.
В своя публикация „Ню Йорк Таймс“ представя четирите основни тенденции в технологиите за 2021-ва:
1.Технологии, които заменят физическите магазини
Може и да не сте го забелязали, но онлайн пазаруването активно се променя. Намирането на стоки в уебсайтовете е
улеснено многократно, а чатът с ботове е много по-ефективен.
Ботове се използват от много години – търговци в сайтове като Facebook и Amazon ги използват като метод да отговарят
на клиентски въпроси, докато служител от отдел обслужване на клиенти се включва само при по-сложни казуси.
Според Джули Аск, технологичен анализатор за Forrest Research, подобни технологии за разговори с клиенти ще бъдат
разработвани все повече в условията на пандемия, когато е непрактично да посещаваме физически магазини. „Практиката
да ровим в сайтове, за да намерим нещо конкретно е остаряла“, казва тя. „Трябва да погледнем в бъдещето – голяма част
от търсенето ще стане разговорно, било то чрез чат бот или гласови команди“.
Много компании използват също т.нар. обогатена / добавена реалност (augmented reality), за да помогнат на
потребителите при пазаруване онлайн, коментира още Аск. Това включва магазини за очила, които позволяват на
клиентите си да изпробват моделите виртуално, преди да решат дали да ги закупят. Дори луксозни компании като Dior и
Gucci предлагат виртуални проби.
Добавената реалност има потенциала да стане много популярна тази година, тъй като технологията постоянно се
подобрява. Най-новите смартфони на Apple и Android съдържат сензори за дълбочина, които позволяват на приложения
за добавена реалност да поставят дигитални обекти, например мебели, в реални пространства.
2. Wi-Fi поумнява
Един от проблемите на домашния офис в условията на пандемия е бавният интернет, на който не може да се разчита. През
изминалата година много хора останаха по домовете си, в резултат на което средната скорост на интернета по света
намаля. Причината за това е отчасти нарасналият трафик, който претовари интернет доставчиците.
За щастие WI-Fi технологиите се подобряват постоянно. Тази година ще видим нови интернет рутери, предлагащи новия и
по-ефикасен Wi-Fi 6, фокусиращ се не върху скоростта на интернета, а за неговата работоспособност.
Ефикасността е много важна, тъй като в днешно време много голям брой от нашите устройства имат нужда от интернет
връзка, включително часовници, телевизори и дори кантари и термостати.
3. Технологии, които ни позволяват да докосваме по-малко повърхности
Миналата година бе повратна точка за мобилните разплащания. Дори хора като продавачите на пазара, които принципно
приемат единствено пари в брой, започнаха да работят с мобилни плащания, за да намалят риска от предаване на зарази.
Това включва използването на мобилни портфейли като Apple Pay и Square, но и други технологии като Ultra-Wide Band
набират популярност. Ultra-Wide Band използва радио вълни за засичане на предмети с много голяма точност. Тя може да
се използва например за заплащане в заведения чрез телефона ни, без да има нужда да го вадим от джоба, както и за
достъп на служители до сгради и стартиране на автомобили без физически ключове.
4. Технологии, които виртуализират работата и забавленията
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Пандемията ни показа, че виртуалните преживявания като видео срещи и йога през Zoom са добри заместители на
реалните срещи с хора. През 2021 можем да очакваме повече продукти, които дигитализират нашата работа и грижата за
себе си.
Някои компании например експериментират с виртуална реалност за създаването на конферентни зали. Това са Microsoft
AltspaceVR, които позволяват срещи в холограмна форма, ако служителите носят специални устройства за виртуална
реалност. Също така, Oculus работи за създаването на устройства със софтуер, фокусиран за използване в бизнеса за
обучение и сътрудничество на персонала.
Технологиите също така могат да подпомогнат грижата за нашето здраве в условията на затворени фитнеси.
Миналата година Amazon представи първата си фитнес гривна, която може да изчислява процента на мазнини в тялото. В
същото време Apple представи Fitness+, услуга която дава видео насоки за тренировки от дома. Джули Аск смята, че тази
тенденция ще се разгърне и в други насоки, например, когато човек се грижи за себе си и менталното си здраве – с видео
приложения, предлагащи медитация и терапия.
Сега
√ НАП оправя половин месец "дребен проблем" в сървъра си
Фирмите ще чакат да дойде март, за да променят регистрацията на касов апарат
Технически проблем със сървъра на НАП е извадил от строя за половин месец електронната услуга за дерегистрация на
касови апарати. Търговците, които наскоро са сменили името или адреса на фирмата си, също не могат да изпратят
задължителните съобщения за променените данни на фискалните устройства, на електронните системи с фискална памет
или на интегрираните системи за управление на търговската дейност.
Двете услуги ще бъдат възстановени на 1 март, съобщава НАП, като посочва, че причините те да не функционират са
"технически". Не става ясно защо на приходната агенция са нужни две седмици, за да се прави с проблема. От запознати
търговци става ясно, че преди дни извън строя е била и функцията за регистрация на нов касов апарат, което е създало
голям проблем за бизнеса, който трябва да подмени устройствата си или да открива нови обекти.
От НАП уверяват, че въпреки тези технически проблеми, стандартното изпращане на данни за продажбите от касови
апарати функционира без промени и работоспособността им не е засегната.
"Прословутите сървъри на НАП са част от цялата инфраструктура за фискални устройства. Това, комбинирано с три години
напред-назад със злополучната Наредба Н-18 показва, колко е „чуплива“ държавната инфраструктура. Въвеждат се
задължителни изисквания към бизнеса, но самият НАП не може да осигури услугата", коментира във Фейсбук Ивайло
Мирчев от "Да, България", който е и ИТ-предприемач. Мирчев припомня, че февруари и март са месеците, при които бяха
въведени основна част от фискалните устройства. "Сега се оказва, че търговците не може да получат услуга за подновяване
на договорите заради технически проблем в НАП. Така бизнесът отново е в ситуация, при която е длъжен да направи нещо,
но не може да изпълни изискванията", казва той. И допълва: Като финал на всички тези неуредици можем да добавим
бонусите, които управлението на НАП получи за 2020 г.
√ Банките приемат заявки за отсрочване на заеми до 23 март
За разлика от България в Румъния "ваканцията" обхваща и бързите кредити
Остава малко повече от месец до крайния срок, в които могат да се подадат документи за отсрочване на банков
заем. Последната дата за кандидатстване е 23 март. Заради новото настъпление на коноравируса миналата
есен парламентът разреши да се удължи т.нар. кредитна ваканция, която вече позволи на много хора да отложат
плащането на вноските по време на първата вълна. Така стана възможно закъсалите длъжници, останали без работа или с
орязани доходи, да отложат плащанията си (за главницата и лихвите) през идните месеци.
Интересът към това облекчение е нараснал много напоследък, показва проучване на "Моите пари". В сравнение с анкетата,
проведена миналата година още преди въвеждането на мярката, сега двойно повече участници заявяват, че биха се
възползвали от "кредитната ваканция", а 2/3 от анкетираните длъжници казват, че искат да се възползват от 6-месечна
отсрочка по своя заем.
По данни на БНБ в края на годината са били одобрени 89 478 искания за отсрочване - при подадени общо 108 211
заявления. Сумата на отложените плащания е 8.1 млрд. лева.
ПАРАЛЕЛИ
Експертите на "Моите пари" са направили любопитно сравнение между България и съседна Румъния за това как двете
страни прилагат мораториума върху вноските. Ето какви прилики и разлики в условията са открили те:
И в Румъния, и в България възможностите за отсрочване са за 3 или 6 месеца, сумарно не повече от 9 месеца, като
в периода на "мораториума" кредитът се смята за „редовен“.
Но у нас "ваканция" се дава само за банкови кредити, докато в Румъния обхватът е и върху и т.нар. „бързи кредити“. При
съседите обаче няма възможност за частично отсрочване на кредит, т.е. само на главницата. В България механизмът на
отсрочване се прилага еднакво както и за ипотечни, и за потребителски кредити. В Румъния има значение какъв е
кредитът.
Отсрочване на кредити е мярка, прилагана в целия ЕС заради пандемията. Тя бе одобрена с решениена ЕБО - Европейския
банков оран, като търговските банки и тяхната централна банка на местно ниво имат свободата да определят конкретните
условия за прилагането й, припомня Иван Стойков от "Моите пари".
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Прилики и разлики в прилагането на кредитната ваканция

БЪЛГАРИЯ

РУМЪНИЯ

Краен срок за подаване
на документи

23.03.2021 г.

15.03.2021 г.

Възможности
отсрочване

След последните промени отсрочката може да бъде 3 или 6 месеца, сумарно не повече от
9 месеца. Казано с други думи, ако клиент вече е отсрочил свой кредит с 3 месеца, той
може отново да поиска отсрочка, но тя ще бъде максимум за 6 месеца. Съответно при
ползвана отсрочка от 6 месеца следващата не може да е по-дълга от 3 месеца).

за

Варианти за отсрочка

Два
варианта:
Вариант 1: Ползване на пълен гратисен
период (отсрочване на лихва +
главница)
Вариант 2: Ползване на частичен
гратисен период (отсрочване само на
главница)

Механизъм
на
отсрочване на кредит

Познатите ни варианти досега са
основно
3:
1. Отсрочените месечни вноски се
разпределят
равномерно
върху
оставащите вноски по кредита (среща
се
най-често)
2. Добавяне в края на срока на кредита
(удължаване на срока на кредита)
3. Изискване след края на срока на
кредита, еднократно, цялата сума

Само
един
вариант:
Пълен гратисен период (отсрочване на лихва
+ главница)

Потребителски кредити: Натрупаните лихви в
периода на отсрочване се добавят към
остатъка по главницата и се съставя нов
погасителен план, удължен с броя месеци, с
които
е
бил
отсрочен
кредитът.
Ипотечни кредити: Натрупаните лихви в
периода на отсрочката се погасяват отделно
от кредита и за срок максимум 5 г.

Как се третира кредита от
Централната банка

Отсроченият кредит не се счита за проблемен. За периода на отсрочване той се третира
като „редовен“, респ. няма да се отбелязва в кредитния регистър влошаване на
финансовото състояние на длъжника.

Изискване за редовност
на кредитите

Клиентът
да
няма
просрочени
задължения в ЦКР повече от 90 дни към
01.03.2020 г.

Мярката се прилага за кредити без просрочия
и сключени преди 30.03.2020 г.

Кои институции прилагат
мерките, свързани с
отсрочване

Мерките засягат само и единствено
заемите от банки (жилищни, ипотечни,
лизинг, кредитна карта, потребителски
кредит, овърдрафт). Заемите от
небанкови финансови институции не са
в неговия обхват.

Мерките се прилагат както за кредити от
банки, така и за кредити от небанкови
институции.

Брой
кредитополучатели*

Подадени искания за отсрочка – 108
211
Одобрени искания за отсрочка – 89 478

Одобрени искания за отсрочка - 558 000
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Брутна
стойност
отсрочките*

на

БЪЛГАРИЯ

РУМЪНИЯ

Подадени искания за отсрочка – 8,8
млрд.
лв.
Одобрени искания за отсрочка – 8,1
млрд. лв.

Одобрени искания за отсрочка - 42,9 млрд.
леи

* Източник: БНБ. Данните са към 31.12.2020 г. (включват предприятия и домакинства).
Мениджър
√ Общините ще могат да въвеждат зони с ниски емисии на замърсители
Общините ще могат да въвеждат зони с ниски емисии, реши окончателно парламентът с приети на второ четене вчера
промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух.
Предвижда се зоните с ниски емисии да могат да бъдат въвеждани във всяка община, която има проблеми с качеството
на въздуха, но не е задължително зоните с ниски емисии в различните общини да имат едни и същи характеристики.
С приетите промени се дава възможност за въвеждане на временни забрани за обществено ползване на пътища, участъци
от пътища или определени зони от пътната мрежа. Това, според вносителя, ще доведе до ограничаване на движението на
замърсяващите превозни средства и ще намали емисиите от този източник, съответно - и концентрациите на фини прахови
частици в градовете в дните със завишени нива на замърсители в атмосферния въздух.
Всяка община ще може да приложи мярката след решение на съответния общински съвет, определяйки вида на найзамърсяващите превозни средства и реда за ограничаване на тяхното движение.
Според приетите текстове, при осъществяването на контрол, включително по спазване на мерките, забраните, кметовете
на общини или оправомощени от тях длъжностни лица ще могат да използват автоматизирани технически средства и
системи или други технически средства, както и ще имат достъп до данни от регистри, водени от Министерството на
вътрешните работи и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
√ Вноските за втора пенсия ще могат да се местят в НОИ от 1 до 5 години преди пенсиониране
Осигурените в универсален пенсионен фонд могат да прехвърлят вноските си във фонд "Пенсии" в НОИ с увеличена
осигурителна вноска за УПФ, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и навършват изискваната по
закон възраст. Това става възможно с гласуването на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване /КСО/.
Лицата, избрали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд в НОИ може да изберат да се върнат
обратно в частния, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и навършват изискуемата за тях възраст. НС
гласува още осигурителните плащания да се извършват от индивидуалните партиди във фондовете за допълнително
социално осигуряване и от фондовете за извършване на плащания.
В закона ясно се посочва кога трябва да стане прехвърлянето на вноските:
• От 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. смяната на фонда трябва да стане не по-късно от една година преди
навършването на пенсионна възраст;
• От 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. - не по-късно от две години;
• От 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. - не по-късно от три години;
• От 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. - не по-късно от четири години;
• След 1 януари 2038 г. - не по-късно от пет години преди навършване на пенсионна възраст.
Размерът на пенсиите и другите плащания при придобито право на пенсия се определя въз основа на средствата по
индивидуалната партида, натрупани към датата на определянето й, в зависимост от направените вноски и другите
постъпили средства по индивидуалната партида, доходите от тяхното инвестиране и от събраните такси и удръжки.
Когато размерът на средствата по индивидуалната партида към датата на определяне на плащането е по-малък от сумата
на брутния размер на преведените от НАП и НОИ осигурителни вноски, се допълва до тази сума със средства от резерва
на дружеството.
Поправките гласят още, че пенсионно-осигурителното дружество предоставя пожизнена пенсия без допълнителни
условия; пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане и пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане
на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст. Периодът на гарантирано изплащане на
пенсията може да бъде от две до 10 години в зависимост от избора на осигуреното лице. Срокът и размерът на
разсроченото плащане и размерът на пожизнената пенсия се определят в зависимост от избора на осигуреното лице, пише
БТА.
Пенсионно-осигурителното дружество изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост срещу прехвърляне във фонда
за изплащане на пожизнени пенсии на натрупаните средства по индивидуалната партида, гласуваха депутатите.
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За изплащане на допълнителните пожизнени пенсии за старост при осигуряване в универсален пенсионен фонд всяко
пенсионно-осигурително дружество, което управлява универсален пенсионен фонд, създава фонд за изплащане на
пожизнени пенсии.
Когато средствата по индивидуалната партида са недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за
старост в законовия определен размер, но надвишават трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж
и възраст към датата на определяне на стойността на средствата по партидата, осигуреното лице има право да ги получи
разсрочено.
Когато парите в индивидуалната партида са по-малко от трикратния размер на минималната пенсия, се изплащат на лицето
еднократно.
Минималният размер на капитала на пенсионно-осигурителното дружество е 7,5 млн. лв., определи парламентът. Той
трябва да е изцяло внесен с парични вноски към датата на подаване на заявлението за пенсионна лицензия, съответно
към датата на подаване на заявлението за вписване в търговския регистър - при последващо увеличаване на капитала.
Вноските в капитала на пенсионно-осигурителното дружество на учредителите и акционерите не може да се правят със
заемни средства, със средства с недоказан произход или със средства, получени в резултат на престъпна или друга
незаконна дейност. Дружеството е длъжно по всяко време да разполага с достатъчно собствени средства за покриване на
границата на платежоспособност. То поддържа най-малко 75 на сто от собствените средства, покриващи границата на
платежоспособност, във финансови инструменти и влогове в банки, които не са в производство по несъстоятелност.
Всички парични средства на фонда за допълнително пенсионно осигуряване и на фонда за извършване на плащания
постъпват в банката-попечител.
При придобиване право на допълнителна пенсия осигуреното лице има право да получи при поискване информация за
размера на натрупаните средства по индивидуалната му партида, прие още НС.
Пенсионноосигурителните дружества имат право да организират и да участват в програми за лоялни клиенти съвместно с
търговски вериги, финансови институции, оператори на комунални услуги и други лица в полза на пенсионерите и
осигурените лица.
√ МЗ публикува препоръки към личните лекари за ваксинирането по групи заболявания
Здравното министерство публикува вчера конкретни препоръки относно ваксинацията на рисковите групи от населението,
изготвени от експертните съвети към министъра на здравеопазването в различни области.
Те са изготвени в отговор на постъпилите от общопрактикуващи лекари въпроси, свързани с предстоящото им участие във
ваксинационната кампания. Препоръките са от експерти в различните медицински специалности и дават основни насоки,
но решението дали да препоръча ваксина на свой пациент или не остава на отделния лекар – личен лекар или специалист
въз основа на неговото състояние.
ОТ МЗ отбелязват, че се ангажират да уведомяват съсловните организации при всяка актуализация в кратките
характеристики на ваксините.
С препоръките за отделните групи заболявания можете да се запознаете на линковете, които следват:
Кардиология: https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/40
Трансфузионна хематология: https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/40
Трансплантология: https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/37
Ревматология: https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/36
Пвневмология и фтизиатрия: https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/35
Нефрология: https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/34
Клинична имунология:https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/33
Клинична алергология:https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/32
Гастроентерология: https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/31
Еднокринология и болестти на обмяната: https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/30
Кожни и венерически болести: https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/29
Акушерство и гинекология: https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/29
Хематология - 4 части:
1.https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/24
2. https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/25
3. https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/26
4. https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/27
√ Системата за електронни документи се използва вече по 2000 пъти дневно
Системата за сигурно електронно връчване на документи вече се използва средно по 2000 пъти дневно, показват данни на
Държавна агенция „Електронно управление“. За сравнение преди пандемията тя беше използвана за изпращането на не
повече от 500 документа дневно. Системата е основно средство, чрез което бизнесът и гражданите мога да комуникират
по електронен път с администрацията.
Удостоверяването на момента на изпращане и получаване на електронни документи, както и тяхното съдържание, се
извършва чрез Квалифициран електронен и времеви печат на ДАЕУ. Услугата е-препоръчана поща, която реализира ССЕВ
е електронен еквивалент на услугата препоръчана поща с обратна разписка.
Към настоящия момент регистрираните в ССЕВ потребители са 113 776. От тях 101 650 са физически лица, 1345 са
административни органи, 4909 лица, предоставящи обществени и осъществяващи публични функции и 5461 са фирми.
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Обменяните съобщения чрез Системата към момента са общо 742 781, като само през декември 2020 г. броят на
изпратените съобщения е 20 964.
√ Нова фишинг атака от името на министерството на туризма
Нова фишинг атака се разпространява от името на Министерството на туризма от снощи. Съобщенията идват от електронен
адрес: edoc@tourism.government.bg и приканват получателите да разгледат приложените изисквания и да изпратят
оферта с цена.
В прикачен към писмото файл се съдържа заплаха, представляваща троянски кон (a variant of MSIL/Kryptik.ZRH trojan), която
повечето антивирусни програми неутрализират автоматично. Това е класическа форма на "фишинг" атака, чрез която се
цели опит за кражба на лична информация в интернет - потребителски имена за достъп, пароли, банкови сметки и т. н.,
алармират от Министерството на туризма.
От ведомството съветват при получаване на имейл от посочената електронна поща, той да се отваря много внимателно и
в никакъв случай да не се отварят прикачените в писмото файлове. Ако вече сте го направили, сканирайте с антивирусна
програма или потърсете съдействие от IT специалист за преинсталиране на компютъра, на който са отваряни прикачените
файлове. Освен това, експертите от Министерството на туризма предупреждват чрез писмата да не се предоставя лична
информация, посочена по-нагоре.
√ Пленумът на ВСС реши как ще реформира съдилищата в страната
Пленумът на ВСС реши по кой модел ще се реформира картата на съдилищата в страната. В подкрепа на така наречения
"Модел 4" гласуваха 17 от членовете на съвета, а "против" бяха петима. Преди месец Съдийската колегия взе решение да
предложи за гласуване на Пленума точно този модел за реформа, като днес в негова подкрепа гласуваха и от
Прокурорската колегия, информира БТА.
Целта на реформата е по-добър достъп до правосъдие и изравняване на натовареността на магистратите. Моделът за
реформа най-общо представлява реорганизация на работата и структурата на различните видове съдилища. Предвиждат
се и законови промени.
Предвижда се Апелативните съдилища да бъдат основна втора инстанция, като там отидат да работят съдии от окръжен
съд.
Окръжните съдилища пък трябва да станат основна първа инстанция, като те ще отговарят за вcички гpaждaнcки,
нaкaзaтeлни и тъpгoвcки дeлa, освен подсъдните на районния съд.
В районните съдилища пък ще останат по-леките и бързи дела - заповедни производства, дeлaтa пo Ceмeйния кoдeкc и пo
Зaкoнa cpeщy дoмaшнoтo насилие и други. Те се превръщат в териториални отделения.
Предвижда се още преместване и на съдийския състав, като част от съдиите в районните съдилища, около половината, ще
отидат в окръжните, а част от тези в окръжните - в апелативните.
√ Американска фирма ще прави проект за нови реактори на АЕЦ "Козлодуй"
Американската компания NuScale Power съобщи, че ще пристъпи към анализиране на възможностите да бъдат
инсталирани малки модулни реактори на площадката на АЕЦ "Козлодуй". Компанията е публикувала вчера съобщението
на сайта си, от което става ясно, че то е в резултат на сключено споразумение в края на миналата година с атомната ни
централа.
Аналогично съобщение има и на сайта на АЕЦ "Козлодуй", в което също се посочва, че споразумението е сключено в края
на миналата година и е в изпълнение на "взетото на 14 октомври 2020 г. решение на Министерски съвет, като има за цел
да предостави необходимата информация, която да обоснове възможността за изграждането на нова ядрена мощност на
площадка АЕЦ „Козлодуй“, в контекста на постигане на целите на Европейския съюз за климатична неутралност до 2050 г.
и диверсификация на енергийните ресурси."
Не става ясно защо споразумението от миналата година се огласява сега.
В момента на българския АЕЦ функционират 2 реактора с по 1000 мегавата мощност всеки. Според сайта на NuScale Power
тя е разработила вариант на сигурни модулни реактори с мощност от 77 мегавата.
NuScale Power ще работи заедно с дъщерното дружество на атомната централа „АЕЦ Козлодуй – нови мощности“ за
създаването на график, икономически анализ, оценка на разходите, планиране, лицензиране и други. Целта на
сътрудничеството е да предостави необходимата информация, която да обоснове възможността за изграждането на нова
ядрена мощност на площадка АЕЦ „Козлодуй.
При наличие на съгласие компанията ще съдейства за лицензирането и други взаимно договорени дейности за
потенциално изграждане на техен проект в АЕЦ „Козлодуй“.
През 2019 г. NuScale Power подписа споразумение за евентуално изграждане на централа в Румъния, а през 2020 г. - и в
Украйна.
Компанията предвижда да е в състояние да достави първите малки модулни реактори по друг договор в САЩ през 2027 г.
Дружеството е получило за развитие на дейността си 226 млн. долара през 2013 г. от американското министерство на
енергетиката.
√ Гърция отчете третото най-голямо нарастване на държавен дълг в света през 2020 г.
Гърция отчете третото най-голямо увеличение на държавния дълг по отношение на брутния вътрешен продукт в света през
миналата година. Това е година, когато глобалният дълг скочи поради нарастването на публичния дълг, докато
нарастването на корпоративните просрочени задължения и таксите на домакинствата бе намалено благодарение на
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държавната подкрепа, сочат данни от проучване на Института за международни финанси (IIF), пише електронното издание
на вестник Kathimerini.
Политическият отговор на кризата от пандемията добави 24 трилиона щатски долара към планината на глобалния дълг
през 2020 г., достигайки до рекорд от 281,5 трилиона долара, надхвърляйки 355% от световния БВП. Този ръст е далеч поголям от този по време на финансовата криза от 2008 и 2009 г., отбелязва IIF, цитиран от Агенция "Фокус".
По отношение на Гърция институтът изчисли, че увеличението на дълга на домакинствата е достигнало умерени 2% на
годишна база, докато нарастването на корпоративните просрочени задължения (без кредитния сектор) е достигнало почти
10%. Основната част от увеличението се дължи на държавните заеми, което води до повишаване на съотношението на
общия дълг към БВП с почти 50 процентни пункта. Гърция отстъпва само на Франция и Испания, показват данните на IIF.
Тенденцията за нарастване на глобалния дълг се очаква да продължи през 2021 г., макар и с по-бавни темпове, се посочва
в доклада на IIF.
√ По-твърди, по-категорични - новата търговска стратегия на ЕС
Европейският съюз ще предприеме нов подход към международната търговия, който се основава на виждането, че блокът
трябва да може да отстоява по-напористо собствените си интереси и ценности, съобщава Си Ен Би Си.
Европейската комисия, която договаря търговски сделки от името на 27-те страни членки на ЕС, предложи в четвъртък нови
инструменти, които да помогнат на блока да стане „по-решителен“ играч в световната търговия. Регионът е най-големият
търговски партньор на 74 държави по света, като двустранната търговия представлява около 43% от растежа на брутния
вътрешен продукт на ЕС, сочат данни на Комисията.
„Предизвикателствата, пред които сме изправени, изискват нова стратегия за търговската политика на ЕС“,
коментира еврокомисарят по търговските въпроси Валдис Домбровскис
„Тя трябва да ни даде нужните инструменти, с които да можем да се защитим, когато се сблъскваме с нелоялни търговски
практики. Ние следваме курс, който е отворен, стратегически и решителен. Той подчертава способността на ЕС да прави
собствени избори и да оформя света около себе си“, добави той.
През последните години ЕС изпитва затруднения в прокарването на своята многостранна търговска програма.
Съединените щати под ръководството на Доналд Тръмп наложиха мита върху вноса на редица европейски продукти и
заплашиха да увеличат тарифите върху произведените в блока автомобили. През 2018 г. двете страни поеха ангажимента
за договаряне на ограничено търговско споразумение, което така и не се осъществи.
Съюзът също така е изправен и пред вътрешни разногласия. През 2019 г. ЕС постигна принципно търговско споразумение
със страните от Меркосур – Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, но сделката все още не е ратифицирана от
европейските законодатели, тъй като много от тях изразяват притеснения относно обезлесяването в Амазония.
Въпреки тези предизвикателства, Европейската комисия вярва, че е време за нов етап в развитието на международната
търговия, за да може тя да се справя по-добре с икономически шокове като тези, свързани с пандемията.
Новата по-решителна търговска политика на ЕС може да има последствия за Китай и Съединените щати.
Според главният икономист на Berenberg Холгер Шмидинг новата европейска позиция е вероятно е насочена „най-вече
към Китай“
„ЕС иска дa покаже, че може да отговаря със сила на заплахи отвън.“, коментира той, като добави, че в крайна сметка целта
на блока е да привлече САЩ на своя страна.
Като част от новия си план ЕС иска да реформира Световната търговска организация (СТО), включително да съживи
апелативния и орган, така че страните могат да разрешават споровете си под нейната егида. Предвидената реформа
включва още: повишаване на прозрачността на търговските практики на отделните страни членки, актуализиране на
правилата за цифрова търговия, по-строги изисквания за справяне с нарушенията при търговската надпрева и изграждане
на нова система за многостранни споразумения, с които не е нужно да бъде съгласен всеки член на СТО.
„Всичко зависи от посоката, в която те ще насочат своята решителност“, коментари Ерик Джоунс, професор от университета
„Джонс Хопкинс“ по отношение на начина, по който САЩ ще реагират на новата европейска политика.
„Администрацията на Байдън проявява видим интерес към възстановяването на трансатлантическите отношения като
инструмент за по-ефективно противодействие на Китай. Американската администрация е и привърженик на идеята за
реформиране на СТО“, добавя той.
„Ако ЕС фокусира решителността си върху американската търговска политика и технологичния сектор на страната, не се
оптимист по отношение на възможността това да не генерира ответна реакция“, казва още Джоунс.
Европейската комисия трябва да помисли и за нарастващото значение на Китай в европейската търговия. Тази седмица
стана ясно, че през 2020 г. азиатската страна е детронирала САЩ като най-големият търговски партньор на Европа.
През декември двете страни постигнаха инвестиционно споразумение, чиято основна цел бе да улесни работата на
европейските фирми в Китай.
„Настоящата криза не ни оставя други варианти, освен да работим ръка за ръка с нашите глобални партньори, включително
Китай“, заяви тогава Домбрвскис.
Всичките предложения на Европейската комисия за нов подход в търговската политика може да видите тук.
√ Пет катализатора на растеж, които ще помогнат на Европа да се измъкне от кризата
Мащабът на социалната криза след COVID още не е ясен. Пет катализатора за промяна ще помогнат на Европа да
излезе от кризата и да постигне по-справедлив и дългосрочно ориентиран икономически растеж.
Пандемията от COVID-19 извади на показ силите и устойчивостта на европейските икономики и общества пред една
здравна криза, която продължава да се отразява на стабилността на света. Мащабът на нейното влияние върху глобалната
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икономика все още не е установен. McKinsey изчислява на 59 милиона работните места в ЕС, които е възможно да бъдат
заплашени. Пандемията хвърли светлина и върху важни пропуски и задачи за бъдещето. Според доклада на Световния
икономически форум (СИФ) за глобалните рискове Global Risks Report 2021 ние сме далеч от края на кризата: заразните
болести и рисковете за средствата за препитание са двата основни повода за безпокойство в краткосрочен план.
Въпреки трудностите, сегашните трусове са и възможност за предефиниране на приоритетите за икономическото
възстановяване и за затвърждаване на положителните тенденции, които да допринесат за това европейските икономики
и общества да станат по-единни и устойчиви срещу бъдещите шокове. Пет катализатора ще помогнат на Европа да излезе
от кризата и да постигне по-справедлив и дългосрочно ориентиран икономически растеж:
1. Ускоряване на дигитализацията
Пандемията от новия коронавирус предизвика стремително ускоряване на дигитализацията във всички сфери на
обществото и икономиката, което повишава производителността и представлява ключов елемент за успеха и растежа в
бъдеще. Над 90% от компаниите използват по-често дистанционната работа и 60% са разработили своя система за покупки
или предлагане на услуги в интернет. Много лидери казаха, че са започнали да действат 20-25 пъти по-бързо, отколкото са
смятали за възможно преди кризата, включително като са осигурили аварийни варианти в снабдителните вериги,
подобрявайки сигурността на данните и увеличавайки употребата на нови технологии в управлението на операциите.
Не знаем в каква степен този "дигитален скок" ще повлече повишаване на производителността в дългосрочен план, тъй
като няма да разполагаме със съответните данни още няколко тримесечия. Ясно е обаче, че много компании и служители
няма да се върнат към начина си на работа отпреди пандемията.
2. Повишаване на устойчивостта на световните снабдителни вериги
Пандемията направи болезнено очевидна уязвимостта на световните снабдителни вериги: 73% от онези на върха на
веригите са имали проблеми със своята база доставчици, а 75% са се сблъскали с проблеми, свързани с производството и
дистрибуцията. Промишлените сектори, чиито снабдителни вериги наистина са световни, като самолетостроенето и
текстилът, проучват сега възможностите за изграждане на по-устойчива структура в рамките на своите усилия за
възстановяване. Водещите компании от инициативата Global Lighthouse Network на Световния икономически форум
показват как дигиталните операции отиват отвъд повишаването на производителността, за да постигнат устойчив и
рентабилен растеж. Те използват развиващи се технологии, които подкрепят техните бизнес цели - нещо, което вече е
задължително условие, за да стане всяка от тях водеща дигитална организация в своя отрасъл. Преразглеждането на
техните операции им позволява да спечелят напред във времето от своите инвестиции, тъй като се оказват в състояние да
отговорят на търсенето и на предлагането в случай на продължителни шокове в системата.
3. Ролята на частния сектор в създаването на една климатично неутрална икономика
Рисковете за околната среда, включително екстремните метеорологични явления, неуспешните действия в борбата за
защита на климата и щетите, причинени на природата от човека, са сред най-вероятните и могат да причинят най-тежки
вреди, се посочва в доклада. Това доказва необходимостта да се действа. В Европа кризата помогна на правителствата да
възприемат зеления преход като стратегия за икономическо възстановяване и растеж. Планът на ЕС за икономическо
възстановяване изисква от страните членки да дават най-малко 37% от наличните фондове за зеления преход - важен
принос към инвестициите, необходими за декарбонизиране на икономиката.
Анализ на McKinsey & Company лансира идеята, че парите за нужните инвестициите може да бъдат компенсирани чрез
икономии и че една икономика "с нулеви нетни емисии" би могла да генерира допълнителни 5 милиона работни места в
цяла Европа. Преминаването към устойчива икономика изглежда възможна, но изисква още сериозни ангажименти и
действия на всички, които имат отношение към въпроса.
При условие че големите икономики, регионите и компаниите от всички икономически отрасли си поставят цели за зелен
преход и нови стратегически приоритети, частният сектор играе главна роля за промяната. С течение на времето този
ангажимент ще позволи не само да бъдат намалени парниковите емисии от промишленото производство, но и, в подългосрочен план, да бъде променено поведението на потребителите, като им бъдат предложени нови възможности за
избор.
4. Нови умения за работните места на утрешния ден
Пандемията извади на показ, но и засили социалните неравенства в области като здравеопазването и образованието, като
има риск милиони хора сред най-уязвимите да останат извън борда. В отговор на икономическите последици от
пандемията, правителствата в Европа и Евразия обявиха безпрецедентни фискални мерки. Те са на обща стойност над 1,35
трилиона евро - сума, много по-голяма от помощта, предоставена по време на финансовата криза.
Тези намеси позволиха значително да бъдат смекчени икономическите последици от пандемията за хората, с проактивна
борба срещу тенденцията за засилване на неравенствата в Европа, а не с изчакватален подход. Тъй като държавните
финанси са подложени на все по-силен натиск, е необходимо тези инвестиции да бъдат запазени.
Освен това трябва да бъдат положени огромни усилия за усъвършенстване и преквалификация на много хора, за да може
поколения работници и служители да извлекат полза от растежа на сектори, свързани с устойчивата икономика и
дигитализацията. Според доклад на СИФ за бъдещето на работните места Future of Jobs Report 2020 ускоряването на
автоматизацията би могло да постави под заплаха 85 милиона работни места до 2025 г. и да генерира 97 милиона "работни
места на утрешния ден", с ново разпределение на труда между хората, машините и алгоритмите.
5. Партньорства и сътрудничество на световно равнище
COVID-19 постави началото на период, който би могъл да засили или разделенията, или многостранното сътрудничество.
Управлението на кризата през последните 11 месеца извади на показ предизвикателствата, които са некоординираните
действия на местно и национално равнище.

17

Европа защити многостранното сътрудничество в отговора на пандемията, в същия ред на мисли, доказа, че световното
сътрудничество е важен катализатор за промяна. Сега, когато ваксините са на път да станат достъпни в големи количества,
държавните ръководители и лидерите на частния сектор в цяла Европа трябва да скочат в неизвестното, като ускорят
преминаването от "управлението на кризата" към "създаването на нова нормалност", за да бъде постигната по-голяма
устойчивост срещу бъдещи световни шокове.
√ Американската търговска камара предупреждава за мащабни загуби при късане на връзките с Китай
Американската икономика може да загуби потенциален растеж в размер на 1 трлн. долара и дългосрочна глобална
конкурентоспособност, ако Белия дом реши да преследва рязко прекъсване на търговията с Китай. Това се казва в
публикуван в сряда доклад на организацията и Rhodium Group, цитиран от Си Ен Би Си.
Докато новият американски президент Джо Байдън изглежда готов да продължи да поддържа твърдата позиция на
предшественика си Доналд Тръмп по отношение на Китай, авторите на доклада акцентират върху огромната цена, която
може да струва на САЩ една всеобхватна, а не целенасочена, политика срещу Пекин.
Прогнозираните загуби според доклада са следните:
• До 2025 г. САЩ ще губят по 190 млрд. долара годишно при увеличение на митата върху целия внос от азиатската
страна до 25%. В рамките на десетилетието САЩ могат да изгубят потенциален растеж в размер на 1 трлн. долара
заради въвеждането на подобни тарифи.
• Ако САЩ продадат всичките си директни инвестиции в Китай, брутният вътрешен продукт на страната ще понесе
еднократен удар от 500 млрд. долара. Американските инвеститори ще изгубят капиталови печалби от 25 млрд.
долара на година.
• САЩ ще загубят между 15 млрд. и 30 млрд. долара годишно за изнесени услуги, ако китайските разходите за
туризъм и образование паднат наполовина в сравнение с периода преди пандемията.
Работата по доклада от 92 страни започва още през 2019 г. - преди пандемията от коронавирус да засегне световната
икономика
Отношенията между САЩ и Китай се влоши значително през последните три години под управлението на бившия
американски президент Доналд Тръмп, чиято администрация наложи редица мита върху вноса от Китай.
Загуба на глобална конкурентоспособност
Цената на раздяла между двете най-големи икономики в света делеч не свършва с непосредствените икономически
загуби.
Според доклада всеобхватните политики на САЩ по отношение на Китай ще засегнат и други страни, които може да
преосмислят отношенията си с Вашингтон. В доклада се отбелязва още, че това ще доведе до ръст на разходите на
американските бизнеси и ще намали конкурентоспособността им на световната сцена.
В доклада е обърнато специално внимание на ефектите от политиката на Вашингтон в сферите на авиацията,
полупроводниците, химикалите и медицинските устройства. Например, загубата на огромния китайски пазар за самолети
ще струва на САЩ 875 млрд. долара до 2038 г., отбелязват авторите на нализа.
Според тях, за да бъде изпълнени целите на националната сигурност, правителството на САЩ трябва да предприеме „потясно съобразени действия“, като например ограничаване на износа на конкретни технологични лицензи. Една пълна
забрана върху участието на американските компании на китайския пазар би имала значително по-големи последствия за
дългосрочната позиция на САЩ на световната сцена, се казва още в доклада.
„От критично значение е американските фирми за производство на чипове да запазят достъпа си до китайския пазар и да
могат да инвестират приходите от Китай в базираните в САЩ производствена дейност и научноизследователска и развойна
дейност, за да запазят лидерската си позиция в света и да позволят на САЩ да определя стандартите в бъдеще“, отбелязват
от Американската търговска камара и Rhodium Group.
√ Петролът поевтиня с повече от процент в ранната търговия
Цените на петрола се понижиха с над един процент в ранната търговия в петък на фона на опасенията, че възобновяването
на работата на рафинериите в Тексас ще отнеме време, както и заради очакванията, че ОПЕК+ ще увеличи добива, предаде
Ройтерс.
„Пазарът имаше нужда от корекция, като знаците, че енергийната ситуация в Тексас започва да се нормализира,
предоставиха нужния катализатор“, коментира Вандара Хари от Vanda Insights
Към 8:30 часа българско време цената на сорта Брент се понижи с 0,65 долара, или 1,02%, до 63,28 долара за барел, докато
американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,74 долара, или 1,22%, до 59,78 долара за барел. И двата бенчмарка
достигнаха 13-месечни върхове в четвъртък на фона на ситуацията в Тексас. Анализаторите изчисляват, че заради
студеното време е бил спрян около една трета от добива на САЩ.
Липсата на търсене от страна на рафинериите в Тексас вероятно ще доведе до ръст на запасите от суров петрол, въпреки
че производството е ограничено с 3,5 млн. барела на ден, коментират от ANZ.
Междувременно Енергийна информационна администрация на САЩ съобщи, че запасите на суров петрол са паднали с 7,3
млн. барела до 461,8 млн. барела в седмицата до 12 февруари. Това е най-ниското ниво от месец март насам.
В четвъртък САЩ съобщиха, че са готови да преговарят с Иран за връщането на двете страни към споразумението от 2015
г., чиято цел е да попречи на Техеран да придобие ядрено оръжие.
Макар че размразяването на отношенията може да доведе до отмяна на санкциите, наложени от Тръмп, анализаторите не
очакват скоро да бъдат премахнати ограниченията върху износа на петрол от Иран.
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Правителството на Байдън в знак на добра воля облекчи също строгите ограничения за пътуване на иранските дипломати,
работещи в централата на ООН
„Пътят ще бъде дълъг“, коментира Вандара Хари, визирайки възможността за затопляне на отношенията между Вашингтон
и Техеран.
√ Спад на европейските борси на фона на разочароващи корпоративни отчети
Водещите европейски борсови индекси регистрираха понижения в ранната търговия в четвъртък на фона на
разочароващите финансови отчети на Airbus и Orange, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 1,13 пункта, или 0,27%, до 414,97 пункта. Бенчмаркът достигна
едногодишен връх през тази седмица, след като оптимизмът около възстановяването на световната икономка подкрепи
енергийният и банковия сектор. Очакванията за ръст на инфлацията обаче предизвикаха опасения, че централните банки
може да започнат да затягат паричната си политика.
Немският бенчмарк DAX се понижи с 11,21 пункта, или 0,08%, до 13 898,06 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса
FTSE 100 изтри 43,55 пункта от стойността си, или 0,65%, достигайки ниво от 6 667,35 пункта. Френският измерител CAC 40
се понижи с 20,1 пункта, или 0,35%, до 5 745,74 пункта.
Днес доходността по европейските държавни облигации и тези на САЩ се отдръпна малко след публикуването на
протоколите от последното заседание на Федералния резерв на САЩ, които показаха, че централната банка смята да
поддържа хлабавата си политика.
Инвеститорите очакват протоколите от януарското заседание на Европейската централна банка, които ще бъдат
публикувани днес.
Индексът на банковият сектор - SX7P, който обикновено следва доходността на държавните облигации, падна с 1,36%,
след като предходната сесия достигна едногодишен връх.
„Макар че потенциалът за приемане на нов голям пакет от стимули повдигна опасения за ръст на инфлацията, ние смятаме,
че увеличението ще бъде само преходно“, коментира Марк Хефели от UBS Global Wealth Management.
На пазара се отрази и новата серия корпоративни отчети, които този път разочароваха инвеститорите.
Акциите на производителя на самолети Aribus поевтиняха с 3,65%, след като компанията отечте нетна загуба от 1,1 млрд.
евро за 2020 г. Цената на книжата на Orange падна с 3,47%, след като най-големият телеком във Франция обяви спад а
основната оперативна печалба през четвъртото тримесечие.
Акциите на Barclays поевтиняха с 3,53%, въпреки че британската банка поднови изплащането на дивиденти на акционери
след дълга пауза.
Анализаторите очакват спад на печалбите на компаниите от STOXX 600 през четвъртото тримесечие с 20%, след като
миналата седмица прогнозата бе за спад от 18,2%, сочат данни на Refinitiv. Очаква се печалбите да се възстановят с 43%
през първото тримесечие на 2021 г.
Смесени резултати на Уолстрийт
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса не успяха да намерят единна посока в сряда, като показателят на
чипове Dow Jones Industrial Average достигна нов рекорден връх, докато Nasdaq и S&P 500 записаха понижения, предаде
Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 90,27 пункта, или 0,29%, до 31 613,02 пункта.. Широкообхватният измерител
Standard & Poor’s 500 се понижи с 1,26 пункта, или 0,03%, до 3 931,33 пункта, следвайки загуби в технологичния сектор.
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете спад от 82 пункта, или 0,58%, до 13 965,5 пункта, като акциите
на Apple поевтиняха с 1,76%.
Dow бе подкрепен от поскъпването на акциите на телекомуникационния оператор Verizon с 5,24%, след като стана ясно,
че инвеститорската компания Berkshire Hathaway е придобила сериозен дял в телекома. Фирмата на Уорън Бъфет е купила
акции на Verizon на стойност над 8 млрд. долара през последното тримесечие на 2020 г., което прави телекома една от
шестте най-големи инвестиции на конгломерата.
Акциите на Chevron скочиха с 3%, че компанията на Бъфет е увеличала дела си и в петролния гигант.
Загубите на S&P 500 бяха ограничени, след като протоколите от последното заседание на Федералния резерв на САЩ
показаха, че хлабавата политична политика на банката ще остана в сила за по-дълго време, тъй като икономиката на
страната все още е далеч от нивата си от преди пандемията.
„Участниците в заседанието отбелязаха, че икономическите условия са далеч от по-дългосрочните цели на Комитета по
паричната политика и че позицията на Фед ще подкрепяща , докато тези цели не бъдат постигнати“, се казва в протоколите.
За търговците, които са изразяват опасения от затягане на паричната политика на Фед, централната банка съобщи, че
програмата за изкупуване на облигации ще продължи с настоящото темпо, докато не бъде постигнат „значителен
напредък“ по двойния мандат на централната банка за ценова стабилност и пълна заетост.
На пазарите се отразиха икономическите данни и очакванията за ръст на инфлацията. Продажбите на дребно в САЩ са
нараснали с 5,3% през януари, докато прогнозата на Dow Jones бе за ръст от 1,2%. Този скок в потребителските разходи
може да засили допълнително очакванията за инфлация, които допринесоха за повишаване на доходността по държавните
ценни книжа.
В сряда доходността по 10-годишните американски облигации достигна едногодишен връх от 133%, докато тази по 30годишните дцк отстъпи от най-високото си ниво от февруари, но остана над прага от 2%.
Мнозина на Уолстрийт смятат, че по-високата доходност може да накара инвеститорите да пренасочат вниманието си от
рисковите активи към облигациите, които може да забави растежа на компаниите, възползвали се от ниските лихви.
Спад в Азия
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Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно понижения, следвайки подновяването
на търговията на пазарите в континентален Китай след празниците по случай Лунната Нова година, предаде VOA.
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 56,1 пункта, или 0,19%, до 30 236,09 пункта.
Континенталният китайски бенчмарк Shanghai Composite напредна с 20,27 пункта, или 0,55%, до 3 675,36 пункта, докато
по-малкият показател Shenzhen Composite отчете спад от 10,15 пункта, или 0,41%, до 2 450,39 пункта. Хонконгският
измерител Hang Seng изтри 489,67 пункта от стойността си, или 1,58%, завършвайки сесията при ниво от 30 595,27 пункта.
Южнокорейският индекс Kospi отчете спад от 47,07 или 1,5%, до 3 086,66 пункта.
В Австралия бенчмаркът ASX200 се повиши с 0,7 пункта, или 0,01%, до 6 885,9 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете
спад от 0,16 пункта, или 0,03%, до 499,60 пункта. BGBX40 се понижи с 0,12 пункта, или 0,11%, до 110,99 пункта. BGTR30
регистрира спад от 1,60 пункта, или 0,30%, до 535,30 пункта. BGREIT се задържа на ниво от 144,01 пункта.
Cross.bg
√ Държавният глава Румен Радев: Всяко поколение води своята битка за България
Всяко поколение и всеки от нас води своята битка за България. Понякога шумно, понякога тихо. Невинаги заедно, често
сами. На всеки от нас се пада дял от съдбата на България, дори когато е далеч или когато нуждата го е прогонила от
Родината. Но успехът зависи, както казва Апостолът, „от дружните наши усилия". С тези думи държавният глава Румен
Радев изпраща своето послание към българите по случай навършването на 148 години от гибелта на Васил Левски.
По думите на държавния глава блянът за чистата и свята република никога не умира: „Това е идеал, може би непостижим,
но вдъхновяващ и пътеводен. Той е спасителната нишка към изхода от всяка безизходица. Той е вдъхновението за
надмогване на всяко историческо безвремие, за надвиването на нашите страхове и пороци, за победата над унинието и
примирението".
В своето послание Румен Радев посочва, че от век и половина обетът, който Дякона дава на народа, го превръща в символ
на възрожденската ни мечта за свободна и независима, но и просветлена, саможертвена, братска и благородна България.
Към нея сме длъжни винаги да се стремим, но често я предаваме, забравяме и за нея рядко сме достойни, заявява
държавният глава: „Онази извисена България, която съкрушава нашественици, помага на слабите, равнява се с културните
върхове на света, но която - уви! - често се примирява с беззаконието и се поддава на унинието".
Президентът напомня, че на скръбната годишнина от смъртта на Васил Левски не се събираме, за да склоним глави, а за
да ги изправим. „Днес това се случва. Българите осъзнахме, че дела трябват, а не думи. Дано водачите на обществото ни
осмислят думите на Левски, че „интригата спира хода на народната работа".", заявява държавният глава в посланието си.
Цитирайки вечните думи на Апостола „Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние го обръщаме",
държавният глава подчертава силата и жизнената важност на единството за българския народ. „Твърде дълго то нас
обръщаше. Сега е моментът всички ние, с дружните наши усилия, да обърнем времето", посочва държавният глава Румен
Радев.
Президентът напомня за признанието на Апостола в предсмъртната му изповед - че някога е напуснал манастира с
призванието да изпълнява друга, по-належаща, по-висока и по-свещена служба към поробеното Отечество. „Поклон пред
паметта на Васил Иванов Кунчев, онзи българин от Карлово, който събуди народа и ни води и днес в трудните битки за
свобода и достойнство. За чиста и свята Република", призовава още държавният глава.
√ Вицепрезидентът Йотова: 148 години по-късно заветът на Левски не е изпълнен
Много думи са излишни. Аз съм от хората, които не само на този ден, а винаги, когато минавам покрай този паметник, се
вглеждам в тези очи, на този барелеф и според мен така трябва да го прави всеки българин и всеки да се съизмерва с този
образ и това, което ни остави като завет. Това заяви пред БНТ вицепрезидентът Илияна Йотова, която поднесе цветя на
паметника на Апостола на свободата в София.
За съжаление, 148 години по-късно заветът на Левски не е изпълнен. Свободата я имаме, но остава въпросът за вътрешната
ни свобода - доколко сме силни, доколко неговото дело е преди всичко, както той ни завеща, доколко сме допуснали
достойни българи да ни управляват, така че да бъдем равни с европейските народи, имаме още много да работим в тази
посока, каза още вицепрезидентът.
Живеем в едно време, в което много зависи как и накъде ще тръгне България, допълни Илияна Йотова.
√ 7 министри на парламентарен контрол
Седем министри ще участват в парламентарния контрол днес, предаде БГНЕС.
Първа на въпроси ще отговаря Деница Сачева, министър на труда и социалната политика. към нея има отправени две
питания - относно работата от разстояние и относно публична продажба на помещения на Бюро по труда - гр. Шумен.
Втори ще отговаря само на един въпрос Христо Терзийски, министър на вътрешните работи. Към него отправеното питане
е за административната сграда на Първа районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе.
Следват въпроси към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, Костадин Ангелов, министър на
здравеопазването, Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, Теменужка Петкова,
министър на енергетиката. Последен на въпроси ще отговаря Росен Желязков, министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за масовото нарушаване на транспортните схеми в автобусния превоз.
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√ С военни ритуали отбелязват 148 години от гибелта на Апостола
Представителни военни подразделения от всички гарнизони на страната ще проведат военни ритуали за отбелязването на
148 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски в различни населени места.
С поредица от събития и на 19 февруари граждани и гости на родния град на Васил Левски Карлово ще се преклонят пред
паметта на Апостола.
На 19 февруари от 09.00 часа в църквата „Света Богородица" ще бъде отслужена архиерейска Света литургия и панихида.
От 11.00 часа отново на площад „Васил Левски" ще се проведе митинг-поклонение, който ще завърши с поднасяне на
гирлянд, венци и цветя пред паметника от представители на държавната и местна власт, военнопатриотични организации
и родолюбиви българи. Поклонението ще продължи с шествие до Национален музей „Васил Левски".
На 19 февруари от 11.00 ч ще се извършат ритуали по поднасяне на венци в Плевен и в Шумен с участието на
военнослужещи от гарнизоните.
От 11.00 ч в Благоевград военнослужещи от Бригадното командване ще участват в ритуал по полагане на венци и цветя в
знак на признателност към живота и делото на Апостола на площад „Васил Левски" пред неговия паметник.
От 10.00 ч в Белене с участието на военнослужещи от военното формирование 28 880 ще се състои ритуалът по поднасяне
на цветя пред паметната плоча на Васил Левски в двора на едноименното училище в града.
От 12.00 военнослужещи от 4-ти артилерийски полк в Асеновград ще поднесат венци и цветя пред паметника на Апостола
в града.
Военнослужещи от Военноморските сили (ВМС) ще проведат военните ритуали във Варна и в Бургас. От 10.00 ч във Варна
ще се състои ритуалът за поднасяне на цветя и поклонение на паметната плоча на Апостола в кв. „Левски". От 11.00 ч.
почетен караул ще участва във военния ритуал за поднасяне на венци и цветя на паметника на Васил Левски в морската
градина.
От 11.00 ч в гр. Бургас почетен караул от ВМС ще участва в общоградското поклонение и военния ритуал за поднасяне на
венци и цветя на паметника на Васил Левски, в морската градина на гр. Бургас.
В Пловдив с участието на представителни военни подразделения - почетна рота, военен духов оркестър и венценосци от
11.00 ч ще се проведе военен ритуал на паметника на Васил Левски на алеята на Бунарджика. Преди това от 10.00 ч ще
бъде отслужена панихида в храм „Свети Свети Петър и Павел".
√ Русия: Натовските другари все по-активно си търсят враг
"Натовските другари все по-активно си търсят враг". С тези думи говорителят на руското министерство на външните работи
Мария Захарова коментира огласената от генералния секретар на Алианса Йенс Столтенберг концепция за възпиране на
Русия и Китай, съобщи БНР.
По време на традиционния си седмичен брифинг Захарова обвини Алианса, че е пренебрегвал през годините руските
предложения за нормализиране на отношенията: "Нееднократно през годините предлагахме инициативи, насочени към
намирането на изход от тази криза. Например, намаляване на напрежението, създаване на истински равноправна система
за европейска и евроатлантическа сигурност. Всичко остана без каквато и да било ясна реакция. А дейността на създадения
през 2002г. комитет Русия-НАТО беше замразена помните по чия инициатива. Не по руска".
Захарова разкритикува и скорошните американско-турски военни учения в Черно море. Тя определи като провокативни
изявленията на Пентагона и Държавния департамент, че маневрите спомагат за укрепването на сигурността в Европа: "За
всички е очевидно, че ученията са насочени срещу Русия. Протичат до самите граници на нашата страна, а по-конкретно в близост до нашето черноморско крайбрежие и по този начин застрашават мира и стабилността", добавяйки, че Шести
флот на САЩ изглежда е "нетърпелив да намери враг в Черно море, но напразно прави това".
Обясненията на Вашингтон, че ученията помагат за европейската сигурност "звучат провокативно", отбеляза Захарова,
подчертавайки, че вместо това САЩ трябва да повлияят на Киев по отношение на изпълнението на споразуменията от
Минск, за да се укрепи сигурността на стария континент.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
Кой ще ремонтира дупките в асфалта на Лъвов мост?;
По зрителски сигнал: Блок в Русе се наводнява при всеки дъжд заради некачествено асфалтирана улица;
Избори в пандемията - позициите на ДПС;
Как ще може да се получава втората пенсия?;
С „голи ръце" в горящата сграда. Как инспектор Явор Генов стана един от пожарникарите на годината?;
148 години от гибелта на Васил Левски. Как четем заветите на Апостола днес?;
Нова телевизия, „Здравей България"
Ексклузивно: Още разкрития за зъболекаря, когото арестуваха след разследване на NOVA. Как е мамил с хиляди
левове и в Гърция?;
Кой ще се ваксинира в четвъртата фаза на имунизацията у нас? Гостува директорът на Агенцията по лекарствата и
член на Националния ваксинационен щаб Богдан Кирилов;
Строежът на „Алепу" - незаконен според съда. На живо - ще бъде ли премахнат?;
Възрастен шофьор блъсна патрулка, а патрулката - 13-годишно дете. Какво е състоянието му и как се е стигнало
до катастрофата в Ловеч?;
Защо се нацепи асфалтът на „Лъвов мост" и има ли опасност за пътя?;
В памет на Апостола. Как България ще отбележи 148 години от гибелта на Васил Левски?
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√ Преглед на печата
в. 24 часа - 188 лв. от вноските за втора пенсия се губят през 2020 г.;
в. Монитор - Изследване на Националния център за опазване на общественото здраве показва: Минахме на
антидепресанти, но бягаме от психиатър;
в. Монитор - Главният архитект на "Триадица" подава оставка;
в. Телеграф - Свинското измести хляба на трапезата;
в. Труд - Сложна схема за втората пенсия;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Втората пенсия поне 45 лв. наесен, но само 20% от първите 17 000 жени ще я получат;
в. 24 часа - Ваксинират пенсионери и хронично болни по-рано;
в. 24 часа - Потребителите не са "закрепостени" към ЕРП, могат да се присъединяват и към електропреносната мрежа;
в. 24 часа - Бойко Борисов поиска от Гърция газовата връзка да я има в края на 2021 г.;
в. 24 часа - Окончателно: От юни 2022 г. ограничават цапащите коли;
в. Телеграф - Лавини в планините, 15 градуса в градовете;
в. Труд - 300 лв. за технически паспорт на дома ни;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Мирослава Радева, социолог: Тези избори са непредвидими - ключово е ще излязат ли младите на 4 април;
в. Монитор - Проф. ЧАВДАР КОЛЕВ, председател на Българското дружество по земна механика и геотехническо
инженерство (БДЗМГИ): Специалистите, разбиращи от свлачища, са малко;
в. Телеграф - Началникът на отдел "Пътна полиция" в ГДНП комисар Звезделин Колев: Купуваме още 159 камери за
скорост;
в. Труд - Дешка Кротева, най-известната стопанка на къща за гости в Разложко, пред "Труд": Семейството вече е нищо, а
без него светът ще загине;
в. Сега - Светльо Витков: Избирателят би трябвало да се гнуси от пребоядисаните партии;
Водещи анализи
в. 24 часа - Кой развали чорбата?;
в. Монитор - Опазване от щама на обезумяването;
в. Телеграф - Ваксината е паспорт към свободата;
в. Труд - Хвърлиха Навални в мравуняка напразно;
в. Сега - Дайте им, не ги мъчете;
в. Сега - Още 5 недомислици в програмите за подкрепа на хората и бизнеса;
в. Сега - В леглото на ГЕРБ се прави само любов, не война.
√ Предстоящи събития в страната на 19 февруари
София
От 8.15 ч. пред паметника на Васил Левски вицепрезидентът Илияна Йотова ще поднесе цветя по повод 148годишнината от гибелта на Апостола на свободата. В 17.00 часа вицепрезидентът ще присъства на традиционната
панихида в храм „Света София".
От 9.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
От 10.00 часа във Военномедицинска академия ще бъде осветен барелеф в памет на о.з. генерал-майор членкореспондент проф. Йовчо Топалов, д.м.н. в Клиника по съдова хирургия на ВМА.
От 17.40 часа от храм „Света София - Премъдрост Божия" ще тръгне литийно шествие до паметника на Апостола
на свободата.
От 18.00 часа пред паметника на Васил Левски ще се състои възпоменателна церемония по повод 148 години от
обесването на Апостола на свободата.
От 19.00 часа в Камерна зала „България" ще се състои концерт на „София квартет".
***
Асеновград
От 12.00 часа пред паметника на Васил Левски ще се състои ритуал по поднасяне на венци и цветя по повод 148
години от гибелта на Апостола на свободата.
***
Белене
От 10.00 часа в ОУ „Васил Левски" ще се проведе ритуал по поднасяне на цветя пред паметната плоча на
Апостола на свободата.
***
Благоевград
От 11.00 часа на площад „Васил Левски" военнослужещи от Бригадното командване ще участват в ритуал по
полагане на венци и цветя в знак на признателност към живота и делото
на Апостола на свободата.
***
Бургас
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От 11.00 часа в Гробищния парк ще се проведе поклонение по повод кончината на един от най-добрите бургаски
медицински специалисти - д-р Петър Митков.
От 11.30 часа пред паметника на Васил Левски в Морската градина ще бъде отслужена заупокойна молитва и
отдадена почит към паметта на българския революционер и патриот.

***
Варна
От 10.00 часа в кв. „Левски" ще се проведе ритуал по полагане на венци и цветя на паметната плоча на Васил
Левски.
От 11.00 часа в Морската градина почетен караул ще участва във военния ритуал за поднасяне на венци и цветя
на паметника на Васил Левски.
***
Видин
От 9.45 ч. кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков и заместник-кметът Борислава Борисова ще поднесат венец
пред паметника на Васил Левски в града по повод отбелязването на 148 години от гибелта на Апостола на
свободата.
От 10.30 часа в залата на Общинския съвет ще се проведе заседание на постоянните комисии по финанси и
бюджет, по общинска собственост, общински дружества и предприятия, приватизация и следприватизационен
контрол и по европейски фондове, проекти и международно сътрудничество.
От 11.30 часа в залата на Общинския съвет ще се проведе заседание на постоянните комисии по законност, местно
самоуправление, нормативна уредба, етика и охрана на обществения ред, по образование, наука и култура и по
здравеопазване, социални дейности и социална политика.
От 13.30 часа в залата на Общинския съвет ще се проведе заседание на постоянните комисии по териториално и
селищно устройство и организация на движението, по земеделие, гори и опазване на околната среда и за работа
с децата, младежта, спорта и туризма.
***
Добрич
От 15.00 часа в Регионална библиотека „Дора Габе" ще се проведе образователен онлайн урок с презентация и
представяне на дигиталното издание на тефтерчето на Васил Левски с ученици от СУ „Любен Каравелов" по
повод 148 години от гибелта на Апостола на българската свобода.
***
Дългопол
От 10.00 часа пред паметника на Васил Левски в центъра на града ще се проведе възпоменание по случай 148
години от обесването на Апостола на свободата.
***
Казанлък
От 11.00 часа в детския отдел на ОБ „Искра" ще бъде изнесена презентация за детската аудитория „Апостолът на
Свободата" по повод 148 години от гибелта на Васил Левски.
***
Карлово
От 09.00 часа в църквата „Света Богородица" ще бъде отслужена Архиерейска света Литургия и панихида по
повод 148 години от гибелта на Васил Левски.
От 11.00 часа на площад „Васил Левски" ще се проведе митинг-поклонение, който ще завърши с поднасяне на
гирлянд, венци и цветя пред паметника на Апостола на свободата. Поклонението ще продължи с шествие до
Национален музей „Васил Левски".
***
Кюстендил
От 9.30 часа в Осоговска планина ще се проведат ски-алпийски дисциплини в рамките на Олимпийския зимен
младежки фестивал.
От 13.30 часа в Осоговска планина ще се проведе откриване на Олимпийския зимен младежки фестивал и
награждаване на алпийците. В 14.00 часа е предвидено провеждане на сноуборд спускания.
***
Ловеч
От 8.30 часа от ХГ „Проф. Теофан Сокеров" ще потегли походът „По стъпките на Апостола" до Къкринското ханче
по повод 148 години от гибелта на Васил Левски.
От 10.30 часа в историческата местност Пази мост ще се състои гражданско поклонение по повод 148 години от
гибелта на Васил Левски.
От 11.00 часа пред паметника на Васил Левски в Къкринско ханче ще се състои поклонение по повод 148 години
от гибелта на Апостола на свободата.
От 16.00 часа в РБ „Проф. Беню Цонев" ще се бъдат наградени победителите от конкурс за мултимедийна
презентация на тема „Дела трябват, а не думи" и онлайн рецитал „Поклон, Апостоле!".
***
Плевен
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От 11.00 часа пред паметника на Васил Левски ще се състои ритуал по поднасяне на венци по повод 148 години
от гибелта на Апостола на свободата.

***
Пловдив
От 10.00 часа в храм „Свети свети Петър и Павел" ще бъде отслужена панихида по повод 148 години от гибелта на
Васил Левски.
От 11.00 часа на паметника на Васил Левски на алеята на Бунарджика ще се проведе военен ритуал по повод 148
години от гибелта на Апостола на свободата.
От 17.00 часа чрез платформата Zoom ще се проведе събитие, посветено на храната и готвенето.
От 19.00 часа в Дом на културата „Борис Христов" ще се състои концерт на с участието на солисти-зрелостници от
НУМТИ „Добрин Петков" и оркестъра на Държавна опера - Пловдив.
***
Стара Загора
От 19.00 часа в Оперния театър ще бъде представена операта „Замъкът на херцога Синята брада".
***
Търговище
От 10.30 часа в храм „Св. Йоан Рилски" ще бъде отслужена панихида в памет на Васил Левски.
От 10.50 часа пред барелефа на Васил Левски кметът на Общината д-р Дарин Димитров ще поднесе венец по
повод 148 години от гибелта на Апостола на свободата.
***
Шумен
От 11.00 часа пред паметника на Васил Левски на пл. „Освобождение" ще се състои ритуал по поднасяне на
венци по повод 148 години от гибелта на Апостола на свободата.
От 19.00 часа в голяма зала на ДКТ „Васил Друмев" ще се състои премиера на спектакъла „Мосю Журден" по
Молиер.
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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