Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

БНТ
√ Кампанията "Изберете българското": Да извадим успеха на нашите фирми от анонимност
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в партньорство с Асоциацията на
индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България, Българската стопанска камара и Българската национална телевизия като медиен партньор
обединиха сили в инициативата "Твоят избор има значение".
Как продължава кампанията разказаха д-р Бойко Таков - изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия, и Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал - гости в
студиото на "Денят започва".
"Твърде рано е за равносметка, но като цяло кампанията се движи доста добре - завъртяхме всички клипчета в ефира
на БНТ и социалните мрежи, като се радват на широка подкрепа и гледаемост. Надяваме се съвсем скоро да отчетем
резултатите", каза д-р Таков.
Той припомни данните на НСИ за миналата година, според които спадът на износа е около 8%, а на вноса - 10. Въпреки
това спадът не е фрапантен, а основните ни търговски партньори остават страните от ЕС.
"Идеята на кампанията е поне малко да смекчи загубите, които нашите производители и износители претърпяха
през 2020", подчерта д-р Таков.
Васил Велев съобщи, че през тази година ще произведем и изнесем продукция за около 60 млрд. лева - това е малко
повече от половината БВП, които ще бъде произведен.
"Две-трети от тези 60 млрд. - 40 млрд. лева, ще изнесем в ЕС - това е един много взискателен и капризен пазар. Това
е достатъчна гаранция за добро качество на произведената продукция", каза той.
Според него проблемът с качеството на българската продукция вече не стои толкова остро, след като пазара беше залят с
"некачествена турска, китайска и друга стока".
"Българското вече е търсено осъзнато", подчерта той.
Велев заяви, че Асоциацията на индустриалния капитал в България се е включила в кампанията с желание да обърне
внимание на обществеността върху успешните български компании.
"Да извадим успеха от анонимност и това е част от тази кампания", призова той.
Когато купуваме българска стока, за всеки 2 лева, които даваме, 1 лев отива за заплата на работниците или за пенсии,
добави Велев.
Какво още казаха гостите в студиото - вижте във видеото.
БНР
√ АИКБ представя Национална карта на недекларираната заетост
Асоциацията на индустриалния капитал в България ще представи Национална карта на недекларираната заетост. Проектът
е част от усилията за подобряване достъпа до заетост и ограничаването на сивите практики при наемния труд.
Националната карта, изготвена от експерти на бизнесасоциацията, съдържа огромна по обем информация за нагласите на
работодателите и наетите към проявите на недекларираната заетост; оценка на нейния дял; уязвимост на отделните
възрастови групи към сивите практики, както и оценка на рисковете, които крият новите форми на заетост и тяхната
приложимост по браншове.
Картата е единствената по рода си не само на национално, но и на европейско равнище и е разработена на основата на
проведени две национално представителни проучвания сред работодатели и персонал като дава ясна картина за
проявленията на недекларираната заетост.
Националната карта ще бъде представена в рамките на дискусия с участието на представители на държавната
администрация, браншови и граждански организации, работодатели и заети лица.
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√ Национална карта на недекларираната заетост представя АИКБ
Проектът е част от усилията за подобряване достъпа до заетост и ограничаването на сивите практики при
наемния труд
Асоциация на индустриалния капитал в България ще представи Национална карта на недекларираната заетост, предаде
БНР. Проектът е част от усилията за подобряване достъпа до заетост и ограничаването на сивите практики при наемния
труд.
Националната карта е изготвена от експерти на бизнес асоциацията и съдържа огромна по обем информация за нагласите
на работодателите и наетите към проявите на недекларираната заетост, оценка на нейния дял, уязвимост на отделните
възрастови групи към сивите практики, както и оценка на рисковете които крият новите форми на заетост и тяхната
приложимост по браншове.
Картата е единствената по рода си не само на национално, но и на европейско равнище и е разработена на основата на
проведени две национално-представителни проучвания сред работодатели и персонал като дава ясна картина за
проявленията на недекларираната заетост.
Националната карта ще бъде представена в рамките на дискусия с участието на представители на държавната
администрация. браншови и граждански организации, работодатели и заети лица.
АИКБ
√ Работодатели, юристи и браншови експерти обсъдиха мерки за ограничаване на недекларираната заетост
Работодатели, юристи, работници и браншови експерти обсъдиха 51 мерки за ограничаване и превенция на
недекларираната заетост в рамките на 3 семинара, които Асоциация на индустриалния капитал в България проведе по
проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и
превенция на недекларираната заетост“. Основната цел на обсъжданията е най-добрите и ефективни, според участниците
мерки, да бъдат предложени на компетентните органи и да придобият нормативен характер.
Представените мерки отразяват европейския опит за противодействие на този тип сиви практики, но са внимателно
преценени от гледна точка на тяхната релевантност спрямо българските социално-икономически условия. Те са разделени
в три големи групи. Първата група има за цел създаване на нормативни и административни предпоставки за ограничаване
и превенция на недекларираната заетост. Чрез втората група ще се търси повишаване степента на спазване на трудовото
и осигурителното законодателство. А последната е с фокус върху повишаването на данъчната дисциплина на населението
като цяло, и в частност на работодателите и наетите лица.
Основен акцент по време на дискусиите беше поставен върху по-широкото въвеждане на ваучерното заплащане в няколко
пилотни отрасъла, сред които „Строителство“, „Озеленяване“, „Дърводобив“, „Развлекателен бизнес“ и „Рекламни
дейности“, както и върху подобряването на процедурите за сключване на еднодневни договори, случайната и
платформена заетост.
Като изключително ключова мярка беше посочено премахването на административното определяне на минималната
работна заплата, която да бъде заменена от минимална заплата, договаряна по икономически дейности. Участниците в
семинарите считат, че архаичната практика определяне на класове за прослужено време трябва да бъде заменена с поефективни стимули на заплащане, основани на повишаване на производителността и отчитане на приноса на работника и
служителя. Беше посочено, че чуждестранните компании в България трудно разпознават подобни начисления и самите те
имат различни инструменти за оценка и поощряване на служителите си.
Под фокуса на обсъжданията попаднаха още осъвременяването на трудовото и осигурителното законодателство и
повишаването на информираността на населението, работодателите и работниците за вредите от сивите практики и
недекларираната заетост и изграждане на нетърпимост към тях.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Борисов: Неблагоприятно политическо развитие е сегашната коалиция да не управлява
Несигурният резултат от изборите ще влоши положителната перспектива на рейтинга на България, коментира в събота
премиерът Бойко Борисов. Повод стана информацията на международната кредитна агенция "Фич", която повиши
перспективата от стабилна на положителна пред дългосрочния кредитен рейтинг на страната ни в чуждестранна и местна
валута.
Според премиера щом най-големите агенции в света са подредили България като положителна и стабилна, и то в
пандемична обстановка, значи оценяват действията на кабинета, доброто икономическо развитие на страната и
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политическата стабилност. Определи като лъжа твърденията на опонентите му, че управляващите са довели държавата до
разруха.
"Изпълнението на приходите надмина ревизираните бюджетни цели, отчасти благодарение на събирането на
данъците, както и на по-слабо от очакваното икономическо свиване. Това е в отговор на онези, които казват, че
мерките ни 60:40 , 80:20 не работели", заяви Борисов.
Премиерът коментира и посочения от кредитната агенция фактор - неблагоприятни политически събития, които може да
доведат до понижаване на рейтинга.
"Факторите, които биха могли да доведат до понижаване на рейтинга, са неблагоприятни, а неблагоприятно
политическо развитие е сегашната коалиция да не управлява, защото сегашната коалиция получава стабилна,
положителна перспектива. Неблагоприятно означава - идват други и спираме да си говорим за такива неща и после
пак си хапем ръцете и се питаме що направихме така, що върнахме държавата назад, що така, що иначе...", заяви
Борисов.
Той припомни, че при тройната коалиция фондовете са били спрени. Препоръча на експертите в президентството и
Народното събрание да прочетат анализа на "Фич".
"Нашето управление намалява, въпреки пандемията, макроикономическите рискове, които произлизат от
пандемията с COVID-19, подкрепена е от по-устойчива икономика, пак към експертите на президента Радев", заяви
Бойко Борисов.
В обновеното училище "Васил Левски" в Бургас премиерът обвърза високата оценка на рейтинговата агенция с добрата
подготовка на учителите. Поинтересува се ваксинират ли се преподавателите и каза, че процесът трябва да се ускори.
"Балтов, Мутафчйиски, Ангелов съм ги оставил да контролират лично поставянето на ваксините. Вчера имахме 14
000. Аз съм убеден, че днес ще минем 15 000 на ден. Това са хора, които почват да дишат, да ходят свободно, да спрат
да се страхуват.
Премиерът инспектира и изграждането на спортна зала "Арена Бургас". Инвестицията на държавата възлиза на общо 57
млн. лв. Единствената зала у нас, която отговаря на световната федерация по лека атлетика. Борисов провери и строежа
на северния обход на Бургас, който осигурява транзитен път от магистрала „Тракия" за Слънчев бряг. Изтъкна, че с
изграждането на участъка ще се избегнат задръстванията в Бургас.
√ Димитър Димитров, ЦИК: Една карта за машинно гласуване не може да бъде използвана последователно
Всеки, избрал да гласува машинно, ще получава смарт карта, която не е ползвана от гласуващия преди него.
Софтуерът така е направен, че да не се ползва една карта последователно, за да не се появяват съмнения. Това заяви
в "Денят започва с Георги Любенов" говорителят на ЦИК Димитър Димитров.
Той обясни, че картата отключва достъпа на гласоподавателя, а по думите му относно дезинфекцията има по-просто
решение - ще се ползват ръкавици.
"Машинното гласуване не е по-трудно от работата с банкомат. Ще се появи едно указание, което ще поясни как да
се гласува. Пред себе си гласуващият ще има един екран, на който може да избира опция, която да продължите и така
ще стигнете до края - където ще бъде изписан вашият глас и вие трябва да го потвърдите, ще получите разписка,
която ще отиде в кутия", обясни говорителят на ЦИК.
Димитров уточни, че технологията, която е описана в изборния кодекс предполага точно такъв начин - "в който вие
получавате купон - разпечатка, върху който е отбелязан вашият вот и за всеки случай за установяване евентуално на
вторична проверка оставяте този отпечатък в една не много голяма затворена кутия и е възможно на някакъв случаен
принцип да се извърши проверка".
По думите му е възможно е да има трудност за членовете на секционните комисии, защото те ще работят с много имена и
разпечатката ще бъде много дълга.
"Комисията получава разпечатка от машината, ако броеше тези купони, тя би вършила работата, която е да се
броят хартиени бюлетини. Идеята е да се улесни или да бъде малко по-сигурно или независимо самото преброяване",
подчерта Димитров.
Говорителят на ЦИК каза, че подготовката за изборите се движи в график. Димитров подчерта, че важно от утре комисиите
да регистрират инициативни кабинети, тъй като е възможно да има независими кандидати.
"31 партиите участват на изборите, като към тях могат да се добавят независими кандидати, но тяхната
регистрация е в районните комисии. На практика днес трябва да приключат консултациите при кметовете за
съставите на секционните комисии", каза говорителят на ЦИК.
Партиите са тези, които правят изборите, те назначават всички състави от ЦИК до всяка една секционна комисия, така че
разчитаме на тяхното съдействие, подчерта той.
Възможно е регистрирала се за изборите партия да се откаже да участва.
"Със сигурност има една съдебна процедура за партия, която беше в абривиатурата си ЧЕСТ - тя е подала жалба срещу
отказа да бъде регистрирана и евентуално съдебното решение може да доведе до задължителна регистрация", каза
Димитров.
По думите му партиите за изборите на 4 април са "малко повече" и това се дължи на по-малкото участие на коалиции,
"защото обикновено партиите се коалират в по-широки формати".
Според Димитров избирателната активност няма да бъде значително по-ниска.
"Мерките, свързани с ваксинацията на членовете на секционните избирателни комисии, може би ще дадат някаква
сигурност на хората, които ще отидат да гласуват", каза говорителят на ЦИК.
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Относно охраната на машините за гласуване Димитров отбеляза, че полицията по принцип има задължение да охранява
целия изборен процес.
"Но тази охрана беше предшествана от това, че МВР направи оценка на помещението, в което се намират
машините, както и ДАНС, но като цяло тогава, когато държавата стане собственик на всички тези 9 600
устройства, тогава тя ще има истинското задължение. В момента машините все още са на доставчика. Ще станат
собственост на държавата малко след изборите", подчерта говорителят на ЦИК.
Той обясни, че машините са закупени, но предаването става, след като мине "едно гласуване" и след като бъде оценена
тяхната надеждност.
Относно превенцията от коронавирусна инфекция Атанасов каза, че всяка комисия ще получи химикалки и те ще се
дезинфекцират.
"Добре е да се използват служебните химикалки, тъй като те осигуряват синия цвят, иначе ако се допусне всеки да
ползва собствена химикалка могат да се получат спорове около действителността на вота, тъй като знакът, с
който избирателят отбелязва своето гласуване, трябва да бъде със син цвят и по определен начин поставен върху
бюлетината", каза говорителят на ЦИК.
√ В Русенско настояват пчеларството да бъде извадено от сектор "Животновъдство”
Русенски пчелари също ще подкрепят протестните искания на колегите си в страната. Но според тях освен
нерегламентираното пръскане с пестициди и високата смъртност при пчелите, има и още нерешени от години
проблеми.
Медвед Мехмедов отглежда над 300 кошера в землището на русенското село Каран Върбовка. През последните години се
е насочил към биопчеларството. Притеснен е как ще опази пчелите си и тази година. Според него пръсканията с продукти
за растителна защита през деня трябва да се забранят.
“На земеделците пръсканията да стават нощно време, да може поне да не улавят летящата пчела, както беше
законът отначало, да се пръска сутрин в 10.00 -11.00 ч. и следобедно пръскане, пчеларите нямат никаква възможност
да приберат тези пчели”, заяви той.
Освен това липсват достатъчно добре оборудвани лаборатории, които да изследват меда за замърсявания.
“Единствено изследват за водно съдържание, за захариди, да няма някакви примеси, но не могат да изследват вида на
меда какъв е - акация, липа, слънчоглед, букет и т.н.”, допълни Медвед.
Пчеларите настояват и да има борса за мед, за да избегнат монопола на търговците, които се занимават с изкупуването му
от производителите.
“Монополът е тези, които имат цехове, казват, определят една цена и ще бъде на тази цена! Ако искаш, си продавай
стоката, ако искаш не! Или казва: Нямам нужда от мед и ти сгъваш ръце! Хората, които се занимават само с
пчеларство, които се изхранват, за тях проблемът е пагубен. Държавата пасува за пчеларството”, каза още Медвед.
От бранша смятат, че пчеларството трябва да бъде извадено от сектор “Животновъдство” и да бъде отделно, както е при
производителите на копринена буба.
√ Гърция е пред двустранни споразумения с няколко държави за ваксинационен сертификат
Великобритания, САЩ, Австралия, Сърбия, Русия, Украйна, Китай, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия
са държавите, с които Гърция вече обсъжда на двустранно ниво сертификата за ваксинация, според гръцкия министър
на туризма Харис Теохарис.
В интервю за гръцкия електронен вестник „Политика“ Теохарис заяви, че дигиталният сертификат за ваксинация на
двустранно ниво „ще бъде един от основните инструменти, чрез който можем да отворим потока от туристи към различни
страни“.
"При настоящите обстоятелства такива двустранни споразумения са необходими. Възнамеряваме да разширим „модела
на Израел“ с най-важните туристически страни за нас, според техния план. Поради това ние съставихме списък с държави,
с които вече се консултираме, така че да можем за кратко време да бъдем в състояние да определим формата, вида и
начина на проверка на автентичността на тези сертификати", каза Теохарис.
По отношение на възможността за споразумение в рамките на ЕС, гръцкият министър на туризма обясни, че е
положително, че гръцкото предложение печели все повече и повече съюзници в Съюза и подчерта, че Гърция си запазва
правото сертификата за ваксинация да бъде алтернатива на отрицателния тест.
"За да изчистим заблудите, трябва да изясним, че този сертификат няма същите характеристики като вид паспорт, така че
не става въпрос за задължителна ваксинация за тези, които искат да пътуват. Напротив, целта е да се премахне част от
бюрокрацията, като например отрицателният тест преди заминаването. Що се отнася до дискусиите относно личните
данни, най-простият отговор е най-убедителен. Няма задължение да се покаже потвърждение за ваксинация, винаги има
алтернатива с отрицателен тест за всеки, който иска да пътува", обясни министърът на туризма на Гърция.
БНР
√ Нова процедура за подбор на проекти в подкрепа на малки предприятия
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" отваря процедура за подбор на проекти в подкрепа на малки
предприятия с оборот над 500 000 лв. Целта е да се помогне за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е повече от 78 млн. лв.
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По новата процедура в подкрепа на малкия бизнес ще се допускат само проекти на кандидати, които са регистрирани
преди 1 януари 2019 година, работили са поне 2 години преди настъпването на пандемията и имат минимум две
приключени финансови години преди обявяването на процедурата.
Новата мярка ще бъде отворена за кандидатстване в информационната система за управление и наблюдение на
структурните инструменти на Европейския съюз в България малко преди обяд. Крайният срок за подаване на
предложенията изтича на 15 март. Подаването на проектите се извършва изцяло по електронен път.
Финансовата подкрепа е от Европейския фонд за регионално развитие и включва близо 12 милиона лева национално
съфинансиране.
Повече от 700 милиона лева част от антикризисния пакет, изпълняван от Министерството на икономиката, вече са
достигнали до българските предприятия. Парите са по процедурите за микро- и малки предприятия, за транспортния
сектор, за малките и средни предприятия от туристическия сектор, както и по съвместната процедура с Националната
агенция за приходите, по която изплащането на средствата продължава.
√ Дълг за 200 милиона лева ще бъде предложен на втория за годината аукцион
Дълг за 200 милиона лева, под формата на държавни ценни книжа, ще бъде предложен на втория за годината аукцион.
Този път съкровищните облигации са със срочност пет години и се предлагат при нулев лихвен процент.
През февруари миналата година първият аукцион за годината бе за 5-годишни съкровищни облигации, които бяха с
фиксиран лихвен процент от 0,01 на сто и при акуциона бе постигната отрицателна доходност. Този път финансовото
министерство предлага дълг от 200 милиона лева като 5-годишни съкровищни облигации с нулев лихвен процент. Това
обаче ще бъде втората за годината емисия, като точно преди седмица дълг от 300 милиона лева бе поет отново на
вътрешния пазар при сериозен инвеститорски интерес. Ако и днес поръчките бъдат одобрени в предложения обем, общо
новият дълг ще нарастне до половин милиард лева. Припомням, че по закон новият дълг не може да надвишава четири
милиарда и 500 милиона лева.
Днешната емисия е първата, след като Фич повиши перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на страната ни от
стабилна към положителна.
√ Деница Сачева: Най-късно до 2 март имената в листите на ГЕРБ ще са известни
Партньорите ни в настоящия кабинет са приемливи за нова коалиция, заяви тя
Интервю на Силвия Великова с Деница Сачева в ''Политически НЕкоректно''
"Най-късно до 2 март всички имена в листите на ГЕРБ ще са известни". Това заяви в предаването "Политически НЕкоректно"
Деница Сачева - социален министър и областен координатор на ГЕРБ за Добрич. По думите ѝ ситуацията е трудна заради
пандемията и затова са нужни знаещи и можещи хора, които веднага да влязат в час и да започнат да предлагат решения
на проблемите:
"Да са млади и неопетнени хора, за които не може да има съмнение в почтеността им", подчерта тя, обяснявайки
аргументите за посочване на хората, които ще влязат в партийните листи за предстоящите парламентарни избори на 4
април.
Сачева подчерта, че реденето на листи е екипна дейност в ГЕРБ и мнението на областните координатори и на
Изпълнителното бюро има значение.
"Лицата, които ще бъдат в листите, ще бъдат достатъчно ясна заявка за това каква промяна сме готови да наложим",
категорична беше тя и потвърди, че очакването е лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да води листа:
"Партията, която спечели изборите, най-нормално е да направи правителство и премиер да бъде лидерът ѝ. Това е
принципът. Но какво ще се случи на 5, 6, 7 април... Решенията ще се вземат в дните след изборите".
ДПС и БСП не се разглеждат като евентуални партньори в бъдещо управление, заяви Деница Сачева и определи
коалиционните партньори на ГЕРБ в настоящото управление (ВМРО и НФСБ - б.р.) като приемливи за нова коалиция:
"Не виждам в момента с кого от новите (политически формации - б.р.) бихме могли да влизаме в коалиция. А и те самите
също категорично отричат ГЕРБ като възможен коалиционен партньор".
По думите ѝ единствената причина вицепремиерът Томислав Дончев не е координатор по подготовката на изборите е
това, че той ще бъде кандидат за народен представител:
"ГЕРБ за първи път организира парламентарни избори и трябва да се избегнат каквито и да било конотации за конфликт
на интереси".
Деница Сачева обясни, че няма законово изискване действащите министри да излизат в отпуска, ако са кандидати в
предстоящата кампания, защото трябва да бъде осигурена непрекъсваемост на изпълнителната власт:
"Аз ще бъда в отпуска в по-голямата част от кампанията, но за някои решения ще трябва да се върна, защото трябва да има
непрекъсваемост на мерките 60:40, 80:20 и за други постановления на Министерския съвет".
Служебно правителство, което да ревизира управлението на ГЕРБ, не плаши управляващите:
"Не мисля, че създаваме след себе си каквито и да било факти за притеснение", подчерта Сачева.
Във връзка с критиките, които е отправяла към ГЕРБ и премиера Бойко Борисов, преди да влезе в правителството и в
партията, Деница Сачева заяви, че нещата се развиват, а и от ГЕРБ са си тръгнали много хора. Тя добави, че свободно и
убедено може да защитава сегашните политики в социалната сфера и в областта на образованието.
"Представяте ли си, ако в момента имахме служебно правителство, как щяха да бъдат реализирани една голяма част от
мерките, значителна част от които се реализират чрез законодателството", каза още министър Сачева и подчерта,
че необходимостта от действащ парламент е бил основният ѝ аргумент, с който е защитавала смисъла от оставането на
кабинета "Борисов 3" на власт въпреки активните протести през лятото, които настояваха за оставката на премиера:
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"Това е и върховенството на закона - едно избрано правителство да завърши мандата си. ... Смятам, че мнението ми от
лятото доказа правотата си в хода на законодателния процес и на мерките, които се взеха по-късно".
Според Деница Сачева няма въпроси в парламента, на които да не са получени ясни отговори, дори и от премиера Бойко
Борисов:
"Не мисля, че има въпроси, на които ние не отговаряме. Даваме цялата информация, която е необходима".
Премиерът не взема еднолични решения по отношение на мерките, категорична беше министър Сачева:
"Ние се събираме всяка седмица, разговаряме и специално мерките за 24 лева и за 75:0 са предложения на
Министерството на социалната политика. Включително и 50 лева за пенсионерите бяха въпрос на обща дискусия, на която
присъствахме с министрите на финансите и здравеопазването, както и вицепремиерът Томислав Дончев. Напоследък дори
всеки понеделник се събираме и коментираме мерките".
Като фетиш определи тя джипката, с която премиерът обикаля страната, и каза, че се е возила в нея:
"Ние, които работим в правителството, не мислим, че това заслужава коментар в такава степен".
Интервюто на Силвия Великова с Деница Сачева в предаването "Политически НЕкоректно" можете да чуете от звуковия
файл.
√ Очакваме по-малко туристи през 2021-ва, отколкото през 2019-а година
Входящият туристопоток от чужбина през летен сезон 2021 ще бъде по нисък от сезон 2019, като се очаква вътрешният
туризъм да е малко под равнището от 2019 г. и близо до постигнатите резултати през 2020 г. Това прогнозира
вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова по време на третото заседание на Консултативния съвет по
туризъм, което се проведе онлайн.
Според Мариана Николова, има потенциал за привличане на още български гости, които традиционно почиват в чужбина.
Очаква се сравнително голям интерес към малките курорти, както и към морския и спа-туризма. Все по-често ще се търсят
места за настаняване с малък капацитет, като къщи за гости.
Прогнозните данни за двете морки летища за периода май-октомври 2021-ва година показват, че около 5000 кацания се
очакват на летище Варна и около 7000 кацания на летище Бургас, което представлява спад в размер на 6% и на 21% спрямо
същия период на 2019-та година, сочат данните на Министерството на туризма.
Предприетите мерки за стабилизиране на сектора, както и визия за дигитална трансформация в туризма, бяха представени
още в рамките на заседанието от министър Марияна Николова.
Целта на годишната програма за национална туристическа реклама за настоящата година е да се наложи положителен
имидж на България като безопасна, сигурна и спокойна дестинация.
Тази година утвърденият бюджет възлиза на 17 милиона лева, като фокусът в таргетирането е поставен върху вътрешния
туризъм, съседните страни и европейски и други пазари, които са традиционно целеви пазари за входящ туризъм и от
които има възможности за пътуване, посочват още от ведомството.
√ Значителен спад на туризма във Великотърновско
Близо 30 на сто от хотелите и къщите за гости във Великотърновско са затворили, а хотелиерите отчитат около 70% помалко нощувки.
Само 84 туристически леглови бази са работили към края на миналата година в региона, сочат данните на Териториалното
статистическо бюро във Велико Търново. Хотелиерите отчитат едва 7,6% заетост на легловата база при средно ниво за
страната 9,9 на сто. Най-потърпевшите от срива в туризма са къщите за гости, коментира хотелиерът Владимира Тончева:
„Няма хора, българи за по една вечер, преминаващи. Много трудно може да се свържат сметките. Вижда се краят на един
бизнес“.
Приходите от нощувки в област Велико Търново през декември миналата година са 352 хиляди лева или със 70 на сто помалко от година по-рано.
√ Троян дава 150 000 лева в подкрепа на туризма
Община Троян ще вложи тази година над 150 хиляди лева за развитие на туризма в региона. Програмата за развитие на
туризма в Троян беше приета от местния общинския съвет.
Част от средствата за финансовото осигуряване на Програмата за развитие на туризма в община Троян ще бъдат за
изграждане на инфраструктура около водопад Лопушница, създаване на атракционна зона в местността "Турлата" и
обособяване на къмпинг за кемпери и каравани в близост до мотополигона.
Традиционно финансова подкрепа чрез Програмата ще получат културните институции в общината и организаторите на
утвърдени празници и фестивали. Планирани са и Празник на традиционните храни и пролетен занаятчийски базар.
Въпреки пандемията миналата година Троян запазва своето добро позициониране на вътрешния туристически пазар.
По данни от Единната система за туристическа информация реализираните нощувки в общината през 2020 г са над 107
хиляди, или 54 хиляди души, като основният туристопоток е концентриран в Троян и селата Чифлик, Орешак и Шипково.
√ Ограниченията за пристигащите в Гърция с полети от чужбина се удължават до 8 март
Гърция удължи до 8 март ограниченията за пристигащите с полети от чужбина, както и изискванията за самоизолация.
Всички пристигащи с чуждестранни полети трябва да представят негативен PCR тест, направен най-много 72 часа преди
полета. Те трябва да спазват и 7-дневна карантина, след като се настанят.
След едноседмичната изолация за пътниците от Великобритания се изисква и PCR тест.
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На гръцките летища ще бъдат извършвани тестове на пристигащи на произволен принцип, а в случай че се окажат
положителни - налага се 14-дневна карантина.
Забранени са полети от страни извън Европейския съюз и извън Шенгенската зона - с някои изключения. До 8 март остават
забранени и полетите между Гърция и Турция. А всички полети от и до Албания и от и до Република Северна Македония
ще се извършват само от едно международно летище в Атина. Полетите от и до Русия пък ще се извършват само на
летищата в Атина, Солун и Ираклион.
√ Спад на услугите в еврозоната, но ръст на промишлеността
Бизнес активността в еврозоната се е свила и през февруари, след като карантинните мерки затрудниха доминиращия
сектор на услугите. Заводската дейност обаче отчита най-натоварения си месец от три години, предаде "Ройтерс", като се
позова на ключово проучване.
На фона на все още високите нива на зараза правителства насърчават гражданите да останат вкъщи и затвориха голяма
част от хотелиерско-ресторантьорския бизнес на континента, докато фабриките до голяма степен останаха отворени.
Композитният индекс на мениджърите по доставките (PMI - Пи Ем Ай), следен от компанията Ай Ейч Ес Маркит (IHS Markit),
се е повишил до 48,1 пункта този месец спрямо 47,8 пункта през януари, но остава под прага от 50 пункта. Той разделя
растежа от свиването.
Анализаторите очакваха 48 пункта.
Отчасти резултатът се дължи обаче на довършване на стари поръчки, уточнява "Ройтерс".
"Продължаващите локдаун мерки за Covid-19 нанесоха допълнителен удар върху сектора на услугите в еврозоната през
февруари, увеличавайки вероятността БВП отново да спадне през първото тримесечие", коментира Крис Уилямсън, главен
бизнес икономист в "Ай Ейч Ес Маркит".
Индексът на услугите се е понижил от 45,4 пункта на 44,7 пункта, доста под средната прогноза за 45,9 пункта (според анкета
на "Ройтерс").
С ускоряването на ваксинационните програми, което поражда надежди за връщане към някаква форма на нормалност,
оптимизмът за тази година рязко се подобри. Индексът на бизнес очакванията за услугите е скочил до най-високото си
равнище от април 2018 година.
Силното търсене на промишлени стоки е тласнало "Пи Ем Ай" в този сектор до 57,7 пункта - най-високо от февруари 2018
година и доста над прогнозната оценка (54,3 пункта). Индексът на продукцията е скочил от 54,6 на 57,5 пункта.
Индексът на новите поръчки също рязко се е повишил и заводите са наели допълнителен персонал за първи път от близо
две години. Индексът на заетостта се е покачил от 49,4 пункта до 50,9 пункта.
√ Фон дер Лайен: ЕС и САЩ трябва да създадат правилник за цифровата икономика
Шарл Мишел: ЕС и САЩ трябва да насърчават взаимния обмен на данни
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи в петък Европейският съюз, заедно със САЩ,
трябва да си сътрудничат за създаването на "правилник за цифровата икономика", който да е валиден в световен мащаб и
да се основава на "демократични ценности, човешки права, плурализъм и защита на личния живот".
"Ние просто не можем да оставим решения, които оказват огромно влияние върху нашата демокрация, на компютърни
програми без никакъв човешки надзор или на управителните съвети в Силициевата долина", подчерта фон дер Лайен по
време на конференцията по сигурността в Мюнхен.
Тя също така отбеляза, че решението на "Фейсбук" (Facebook) за австралийското законодателство за публикуване на
новини, според което потребителите в Австралия няма да могат да споделят новини, е продукт на дерегулирания
дигитален свят.
На същата конференцията за сигурност в Мюнхен председателят на Европейския съвет Шарл Мишел заяви, че
Европейският съюз и Съединените щати трябва да насърчават взаимния обмен на данни като част от техния процес на
"цифров преход".
В допълнение към сътрудничеството на цифровия фронт двете страни трябва да се съсредоточат и върху развитието на
икономическо сътрудничество, подчерта той. Сега Брюксел и Вашингтон се нуждаят от "нов основополагащ пакт", който
ще се основава на "ценности, просперитет и влияние", отбеляза европейският лидер.
Това е "ключово време" както за ЕС, така и за САЩ и за техния жизненоважен съюз, подчерта още той.
√ ЕС решава за допълнителни санкции срещу Русия
Министрите на външните работи от ЕС ще обсъждат действията си срещу Русия на днешното заседание в Брюксел.
Министрите се събират, след като руският съд потвърди решението за 2 години и половина ефективна присъда на руския
опозиционен лидер Алексей Навални и след визитата на върховния представител по външната политика Жозеп Борел в
Москва, на която ЕС бе наречен "ненадежден партньор" по време на съвместната пресконференция с руския външен
министър Сергей Лавров.
Не е ясно дали министрите ще стигнат до решение за налагане на допълнителни санкции срещу руски представители по
новия санкционен режим, нито дали Борел ще се възползва от правото си да направи предложения в тази насока.
Това, което стана ясно от дипломатически източници, е, че на прицел няма да попадат руски олигарси, за което настояваха
Навални и най-близките му съратници пред Европарламента в края на миналата година.
Предвиден е и видеоконферентен разговор в рамките на два часа с държавния секретар Антъни Блинкънн, с когото
министрите ще обсъдят трансатлантическите връзки, кризата с коронавируса, мултилатерализма, сътрудничеството в
областта на сигурността и отбраната.
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√ САЩ наложиха санкции срещу руски кораб и корабопритежател заради „Северен поток 2“
Американското правителство наложи в петък нови санкции срещу руския кораб „Фортуна“ и компаниятакорабопритежател „КВТ-Рус“ заради работата по газопровода „Северен поток-2“, съобщи АП, цитирана от БТА.
Санкциите бяха оповестени в доклад, внесен в Конгреса от Държавния департамент късно в петък. „От доста време ние
казваме ясно, че Северен поток-2 е лоша сделка и компаниите рискуват да им бъдат наложени санкции, ако са замесени“,
каза говорителят на Държавния департамент Нед Прайс преди внасянето на доклада.
От републиканците в Конгреса обаче отправиха критика към доклада, като казаха, че той повтаря вече наложени санкции
от правителството на бившия президент Доналд Тръмп и не споменава никакви допълнителни компании, участващи в
проекта.
√ Парламентът в Грузия ще гласува състава на новото правителство
Парламентът в Грузия ще гласува състава на новото правителство на премиера Иракли Гари-башвили. Той вече беше
министър-председател в периода 2013-2015 година.
Сега промените във втория му кабинет са минимални. Постовете си запазват всички министри - с изключение на тези на
отбраната и на регионалното развитие.
Основните насоки в програмата на правителството ще бъдат интеграцията в ЕС и НАТО, както и стремежът към мирното
решаване на конфликтите в региона.
Опозицията няма да подкрепи новия кабинет, но управляващата партия, която има 90 депутати , е уверена, че гласуването
ще мине без проблем.
√ В СТО започва нова ера, решение за Китай е ключ към прогреса
Интервю на Марта Младенова с проф. Лизандра Флох и Холгер Хестермайер в предаването „Събота 150“
В Световната търговска организация започва нова ера, а началото е поставено от новия генерален директор Нгози
Оконджо-Ивеала. Нигерийката, която е едно от най-разпознаваемите имена в света на икономиката и финансите, оглави
може би най-нереформираната международна икономическа организация, между чиито държави членки има множество
конфликти. Експертите виждат лъч надежда в подкрепата, която Оконджо-Ивеала получи от Съединените щати държавата, която практически блокира най-важното звено в търговската организация, а именно апелативния орган.
Вашингтон и Брюксел смениха тона в търговските послания помежду си, което придава и нов смисъл на въпроса - как ще
изглежда глобалната търговия след кризата от Covid-19?
Новият генерален директор на Световната търговска организация притежава множество качества, но сега най-много ѝ
трябва смелост и решителност. В това са категорични всички, които познават проблемите на учредената през 1995 година
организация.
„Новият генерален директор на Световната търговска организация Оконджо-Ивеала се изправя пред няколко
предизвикателства. Мисля, че трябва да ги разделим на дългосрочни и краткосрочни. В краткосрочен план посрещането
на Covid кризата, както и възстановяването на доверието и лидерството на организацията са най-важните ѝ задачи.
Настоящата криза е много голямо предизвикателство, но също и възможност да се демонстрира значението на търговията
и на наднационалните преговори, за да се справим с кризата“. Това коментира в интервю за предаването „Събота 150”
проф. Лизандра Флох от Института за икономически изследвания в Мюнхен.
Според нея следват предизвикателствата в средносрочен и дългосрочен план.
„Например, трябва да се възстанови дискусионният начин на решаване на спорове. От декември 2019 година апелативният
орган практически вече не функционира, с което се подкопава функцията на мултилатералния подход към търговията.
Апелативният орган трябва да бъде реформиран. Има и други задачи, свързани например с таксата върху въглеродните
емисии, преговорите по търговските тарифи. Също така трябва да бъде поставен много по-силен фокус върху отварянето
на пазара в търговските системи“.
И още - субсидиите за риболова са стар проблем на Световната търговска организация, по който почти няма движение.
Дигиталната търговия и зелените политики са сред новите сфери, по които базираната в Женева организация досега бе
сравнително дистанцирана. Наследените проблеми са изключително много, но има един позитив, който новият генерален
директор придоби още преди окончателното си избиране, а именно - подкрепата на Съединените щати:
„Подкрепата от администрацията на Байдън е предпоставка за почти сигурен успех. Писмото, което американският
търговски представител изпрати в подкрепа на д-р Оконджо-Ивеала, е сигурен сигнал, че Съединените щати искат да
работят със Световната търговска организация. За да проведе реформи, генералният директор трябва да може да разчита
на подкрепата на всички членове на организацията. Според мен нейните способности и опит като световен лидер са
ключови, тъй като има напрежение между страните членки на организацията. В случая тя се явява пазител на мира и това
е много важна нейна характеристика“.
Всъщност, най-важната - категоричен е Холгер Хестермайер, който преподава търговско право в Кингс Колидж в Лондон:
„Анонсът, че Съединените щати подкрепят д-р Нгози Оконджо-Ивеала е значителен прогрес, но за съжаление
правомощията на генералния директор на Световната търговска организация са сравнително ограничени. Както бившият
ѝ директор не се уморяваше да повтаря, това е организация, управлявана от членовете си. Ако те не постигнат консенсус,
няма как да има напредък. Именно сега новият лидер на организацията трябва да демонстрира дипломатическите си
умения в практически аспект, за да постигне някакъв консенсус по ключовите търговски въпроси, които сега са под сянката
на кризата от Covid-19“.
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Когато и да се вдигне тази сянка, тя ще разкрие един много различен свят, включително и при глобалните търговски вериги
и геополитическите отношения, скрити зад тях. Най-важна е оста Вашингтон - Брюксел - Пекин:
„Европейският съюз и Световната търговска организация трябва да приемат обоснованите критики към китайските
търговски практики, отправени от Съединените щати. Например, защитата на интелектуалните права и свободният достъп
до пазара са и в европейски интерес. Също така съвсем наскоро публикуваната европейска търговска стратегия
подчертава, че честната търговия с Китай е един от основните приоритети на Брюксел“, коментира проф. Флох, според
която партньорството при преодоляването на проблемите с нечестните практики на Китай могат да бъдат в основата на
сближаване на Вашингтон и Брюксел, но не трябва да се разчита единствено на тази карта в разиграването, защото тя не е
със сигурност печеливша:
„Отношенията между Съединените щати и Европейския съюз няма непременно да станат по-лесни при управлението на
президента Байдън. През последните четири години с Тръмп в Белия дом се налагаха правни отстъпки от страна на
Европейския съюз и Китай, тъй като бе напълно ясно, че няма как да се постигне резултат на наднационално ниво. Сега е
различно. Байдън изисква ясна позиция на Европейския съюз по отношение на Китай. Байдън бе ясен, че ще има твърд
подход към Пекин и е готов да работи дългосрочно в тази посока... Мисля, че Европейският съюз и Съединените щати имат
съгласие по съществуването на проблема, но не са открили съвместен подход в намирането на решение. Смятам, че при
администрацията на Байдън това би било възможно. Но трябва да признаем, че за да бъде постигнато решение, на
плещите на Европейския съюз пада бремето да работи конструктивно със Съединените щати в рамките на Световната
търговска организация. Убеден съм, че ако бъде постигнато съгласие между партньорите, наистина може да се стигне до
решение“.
Къде всъщност е проблемът с китайските търговски практики и защо Световната търговска организация не ги реши за 20годишното членство на Пекин в нея?
„Постигането на решение за Китай е от изключителна важност за прогреса на Световната търговска организация.
Проблемът тук е, че Китай е част организацията, а в споразумението за присъединяване е записано, че страната е длъжна
да уеднакви практиките си с тези на западните страни. Това така и не се случи. В същото време организацията е много
бедна откъм възможности, за да се справи със система, каквато е китайската. Основният проблем е, че държавата и
предприятията са толкова обвързани помежду си, че е много трудно да бъде идентифициран първоизточникът на
субсидиите“, категоричен е Холгер Хестермайер, който обърна внимание и на не съвсем далновидните действия от страна
на Брюксел:
„Проблемът тук е в инвестиционното споразумение, което Европейският съюз сключи с Китай в навечерието на
встъпването в длъжност на новата американска администрация. Това може да бъде възприето като оскърбително. Ето
защо сега Европейският съюз трябва да убеди Съединените щати, че това е просто една политика на Брюксел и няма нищо
оскърбително или дори нападателно срещу Вашингтон. Трябва да е ясно, че спрямо Китай освен подходът на
сътрудничество, може да се прибегне и към конфронтация, но Европейският съюз предпочита да намери баланса между
двете“.
Като че ли Джо Байдън протегна джентълменска ръка към Брюксел, поне ако погледнем екологичните цели на програмата
му. Достатъчно ли е това и за следваща стъпка в подобряването на отношенията с Европейския съюз? Лизандра Флох:
„Байдън обяви по време на кампанията си, че иска да даде тласък на по-дълбока интеграция с Европа. Въпреки това засега
надеждата да се постигнат някакви търговски споразумения в краткосрочен план е изключително малка. Подходът на
Байдън също е протекционистки, а в програмата на демократите е записано, че няма да пристъпят към никакви търговски
споразумения преди да подобрят американската конкурентоспособност. Специално сега заради кризата с коронавируса
вътрешните политики ще бъдат приоритет за новата американска администрация. Политиката „купувай американското”,
която съществуваше и при Барак Обама, може да доведе до конфликти. Всичко зависи от начина, по който тази политика
ще бъде приложена“.
Теза, напълно подкрепена и от Холгер Хестермайер. И все пак:
„Възможна ли е малка сделка? Например, възможен ли е напредък по въпроса за стоманата и тарифите, наложени от
администрацията на Тръмп заради националната сигурност? Тук е възможно да се стигне до някакъв прогрес. Освен това
администрацията на Байдън трябва да бъде много внимателна, защото политиката „Америка на първо място” изобщо не
бе лишена от популярност. Всъщност, първите стъпки на новия президент изобщо не са в посока на многостранната
търговия, а отново поставят американското на първо място“.
Ако в краткосрочен план всичко отвъд подобряване на тона на преговорите изглежда твърде оптимистично, има ли място
за надежда за прогрес в дългосрочен план?
„Остават значителни проблеми в отношенията между Европейския съюз и Съединените щати и по още една причина, а
именно - че двете партньорски страни имат много различни идеи за това как трябва да изглеждат някои сфери на
търговията. Мисля, че отвъд позитивното звучене на тона между Европейския съюз и Съединените щати, когато погледнем
детайлите, ще открием още проблеми. Това ще ограничи осъществяването на амбициите, които откриваме в позитивния
тон и нагласите ни за прогрес в отношенията“, допълни Холгер Хестермайер.
Монитор
√ Какво се случи със заплатите в България и Румъния в пандемията
Въпреки затварянето и увеличаването на безработицата до многогодишен връх, още към средата на миналата година
заплатите в България са започнали да се покачват. Това сочат данните на Националния статистически институт (НОИ).
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Всъщност през юни индексът на номиналната средна заплата (2019 г. = 100 пункта) е достигнала равнище от 107,8 пункта,
което е по-висока стойност от пика си от ноември 2019 г. (107,3 пункта).
Същевременно реалната средна заплата се възстановява даже с още по-бърз темп, след като между ноември и февруари
миналата година изгуби цели 4,2, понижавайки се до 101,1 пункта, като по този начин все пак остана малко над средното
за предкризисната 2019 г.
Тези феномени са в унисон с анализа ми на данните за заплатите в страната, публикувани от Министерството на финансите
през октомври. Тогава информацията на ведомството показа, че се наблюдава понижаване на броя на хората, получаващи
възнаграждение около минималната работна заплата, т.е. към 560 лв.

Именно нискоквалифицираните в България понесоха по-сериозния удар на пазара на труда, а в последствие - и от
свиването на парите, изпращани от чужбина.
За сметка на това данните показаха също, че кохортите от хора, подаващи данъчни декларации за възнаграждения,
надвишаващи минималната работна заплата, се увеличават. Казано иначе, повече хора получаваха по-високи заплати през
кризисната 2020 г., отколкото при предкризисната 2019 г.
Същевременно от юни до края на годината средната работна заплата общо продължава да расте - от 1355 лв. до 1468 лв.
към края на декември.
Разбира се, благодарение на административните повишения на възнагражденията в бюрокрацията, чиито заплати бяха
изстреляни с 25% от управляващите, държавните служители приключват годината с едни гърди напред пред частния сектор
- 1628 спрямо 1415 лв.
От Statista правят сравнение със заплатите в Румъния, където след относително възстановяване между май и юли, след
този месец възнагражденията отново са надолу през август. Така в северната ни съседка те се задържат под равнището от
ноември 2019 г., когато беше достигнат предишния им пик.
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√ Трупаме касови бележки в телефона
Електронните продавачи захвърлят касовите апарати
При плащане за стока или услуга онлайн потребителите ще получават касовите си бележки по електронен път. Така
фискалните бонове ще се трупат в личните ни имейли, в дадено мобилно приложение или друга платформа, избрана от
конкретния онлайн магазин. Такива промени в отчитането на електронната търговия се обсъждат между Националната
агенция по приходите (НАП) и бизнеса.
Работата по проект за софтуерна фискализация продължава, като все още предстои да се изгладят някои неясноти.
„Електронната търговия работи по специфичен начин - тя е неприсъствена, не предполага физически обект, тя е
автоматизирана в огромната си част, където
софтуер следи наличностите от стоки
обновява ги, управлява процеса по избирането на стоката, нейното изпращане - чрез куриер или по друг начин, има
автоматични плащания. Това е различно от конвенционалната физическа търговия, с която сме свикнали. Понеже се е
променила тази среда, трябва да се промени и моделът, по който се отчитат продажбите”, разясни говорителят на
агенцията Росен Бъчваров за „Монитор”. Цялостната идея е регистрираните в НАП електронни магазини, които наброяват
около 20 000, да имат възможност изцяло по електронен път да изпращат към и да получават от приходното ведомство
фискална информация. „Това ще става чрез софтуерен модул чрез интернет”, обясни Бъчваров. Така
отпада необходимостта от хартиени фискални бонове
съответно от касови апарати. След това същата тази бележка ще се изпраща отново по електронен път, но към клиента,
закупил стоката или услугата. Това ще доведе до изсветляване на икономиката и до алтернативен доброволен метод за
отчитане на продажби.
Реално сега се търси златната среда между модерно технологично решение, което да улесни е-бизнеса, и такова, което да
гарантира на НАП, че законът ще бъде спазен. В обхвата на проекта попадат поръчки, направени и заплатени онлайн, но
получени на място в магазин. Ако се поръча онлайн, но се плати във физически магазин, това остава извън идеята, защото
само по себе си не е дистанционна продажба. Към момента проектът ще се прилага само за е-търговията, но по думите на
Бъчваров, ако има достатъчно голям интерес и ако се намали щетата за фиска, то може да се мисли за разширяване на
модела в други икономически сектори.
√ Всеки 4 от 10 лева в е-търговията невидим за данъчните
Близо 70 на сто от онлайн търговците рискови за фиска
Всеки 4 от 10 лв. в електронната търговия остава невидим за данъчните служби. На практика около 40% от приходите от едоставки остават извън зоркия поглед на Националната агенция по приходите (НАП) и в резултат се ощетява хазната. Това
стана ясно от данни на НАП, предоставени за „Монитор”.
Анализите и проверките на данъчните показват, че почти 70%, или по-точно 68%, от е-търговците у нас са рискови.
Очаквано най-голям дял сред рисковите търговци имат физическите лица (без едноличните търговци), които са с 80%
резултат. На второ място са едноличните търговци (ЕТ) с около 60%, а трети са юридическите лица с под 20 на сто дял. От
друга страна, именно
фирмите са с най-голям дял на укрити приходи
от онлайн продажби. Втори след тях са ЕТ, а последни - физическите лица без ЕТ. По данни на куриерските фирми, които
декларират пред НАП какви суми изплащат на свои клиенти за изпратени пакети с наложен платеж, включително пощенски
паричен превод, най-често търгуваните по интернет стоки са спортни стоки, облекло и обувки (14%), следвани от
компютри, мобилни телефони и др. електроника (около 13%) и от лекарства, козметика, фармацевтични стоки (12,5%).
Реално най-голям дял имат стоките в категория „Други” (близо 20%). Проведени анкети показват подобни резултати с тази
разлика, че на трето място по онлайн покупки са книги, вестници, канцеларски стоки с около 13 на сто дял. Логично, точно
тези групи стоки са търгувани от рисковите търговци
заедно с части и принадлежности за автомобили. С цел намаляване фискалната щета за хазната, която вече наближава 300
000 000 лв. годишно, данъчните предприемат редица мерки като проверки, ревизии, телефонни кампании. С тях рязко се
повишава броят на лицата, които доброволно декларират такива приходи. Извършените през 2018 г. проверки на етърговци са 1750, а ревизиите - 357 броя. Установените задължения са на стойност 27,1 млрд. лв., като от тях доброволно
са декларирани и внесени близо 2,9 млрд. лв. На следващата година са извършени 1669 проверки и 629 ревизии.
Установените задължения са 24,2 млрд. лв., но доброволно внесените остават нищожно ниски - 1,9 млрд. лв. По време на
редовната комуникационна кампания през 2020 г. пък са инициирани над 216 000 обаждания сред 9268 лица.
Извършените проверки са 241, от които 65 са установени нарушения и са образувани административно-наказателни
производства. Основните проверявани сегменти са доставките на храна и хранителни продукти по домовете, онлайн
магазините и лицата, търгуващи чрез платформи за обяви или социални мрежи. От НАП изтъкват още, че много разчитат
на сигнали от граждани, ползващи услугите на е-търговци и куриерски фирми, но при доставката на поръчаната стока не
са получили касова бележка.
И все пак данните за периода 2014-2019 г. показват, че наред с броя интернет търговци, който се покачва от 58 500 до 90
800, се увеличават рисковите магазини на пазара - от 37 100 през 2014 г. до 61 100 през 2019 г. Съответно
потенциалните щети също растат от едва 93,7 млн. лв. на 240 млн. лв.
през 2019 г.
Данните на статистиката у нас показват, че онлайн търговията в България се разраства. Дори преди пандемията все повече
хора предпочитаха да пазаруват през телефона или компютъра си. По време на наложената карантина през пролетта на
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2020 г. е-търговците отбелязаха значителен ръст в поръчките, тъй като всички обекти бяха затворени и потребителите не
смееха да излизат навън в пандемичната обстановка.
От НАП за периода април-юни 2020 г. отчитат, че са направени близо 350 000 доставки на онлайн стоки. Изплатените суми
пък достигат 3,5 млрд. лв. За сравнение, само година по-рано показателят е малко над 3 млрд. лв. за съответно 300 000
доставки. През 2018 г. пък доставките са под 250 000, а изплатените суми - около 2,3-2,4 млрд. лв.
Всъщност работата на данъчните по управление на риска в сегмента на електронната търговия започва още през 2014 г.,
когато основната цел е да се изчисли разликата между декларираното и това, което реално има като постъпления при етърговците. В обхвата на проверките на приходната агенция оттогава до ден-днешен влизат класическите електронни
магазини, е-търговските центрове, в които има различни магазини и каталози, онлайн борсите и акционите, е-каталозите
и т. нар. пазари при трето лице, в който фирми използват трето лице, което да се грижи за присъствието им онлайн.
За пет години: четворно повече магазини въртят бизнес в нета
Броят на регистрираните електронни магазини е четири пъти по-голям спрямо 2015 г. Съгласно изискванията на Наредба
Н-18, по-позната като наредбата за касовите апарати, електронните търговци трябва да декларират своята дейност пред
приходното ведомство. Последните данни на НАП сочат, че през 2015 г. регистрираните онлайн търговци са под 5000, на
следващата година те стигат тази бройка, а през 2017 г. скачат на над 6000. Най-значителен ръст има в периода 2018-2019
г., когато техният брой се покачва от около 11 000 на близо 17 000 търговци, които влизат в регистрите на НАП. Така стигаме
и до 2020 г., когато регистрираните магазини в онлайн пространството са вече близо 20 000 броя.
√ Шефът на отдел „Киберпрестъпност“ пред "Телеграф": Обират ни в нета по 5 схеми
Хакери плъзнаха в най-големия сайт за обяви у нас, точат сметки през платформа за плащане
Българи горят с по Е10 хил. за мними коли от Европа, африканци завличат дами с „романтичен колет“, само за ден в ГДБОП
са получени 70 сигнала за кибер измами, пише в днешния си брой в. "Телеграф".
Измамници ни обират парите в интернет по 5 схеми. Това разкри пред „Телеграф“ шефът на „Киберпрестъпност“ в ГДБОП
Владимир Димитров. По думите му само за един ден миналата седмица - сряда, в отдела са постъпили 70 сигнала за
злоупотреби в нета.
„Те касаят широк кръг от киберпрестъпления, 19 от тях за фишинг сайт, при който вместо да си продадеш стария лаптоп
или ски за 800 лв., ти източват цялата карта“, обясни още киберполицай №1.
Разплащане
Първата схема, по която горят много хора, е свързана с пазаруване в една от най-големите платформи за безплатни обяви
у нас. В нея са плъзнали хакери, които насочват продавачите към фишинг сайт за уж сигурно и бързо разплащане.
„Например човек си продава мобилния телефон и е сложил цена от 700 лв. Измамниците гледат какви контакти е дал, има
ли вайбър или имейл. Свързват се с него и му обясняват, че много са харесали телефона му, ще го купят, като в същото
време му казват, че бързо, даже още сега ще си вземе парите през нова опция за сигурно разплащане. Дават му адреса на
фишинг сайта, човекът кликва там, въвежда си номера на банковата карта, име и фамилия, датата на валидност и кода. И
докато чака да си вземе 700-те лева за телефона, му източват картата“, обясниха киберексперти. Обичайно хакерите си
пазаруват техника от други онлайн магазини или захранват различни банкови сметки с откраднатите пари.
Возила
Втората схема, по която българи масово са завличани в нета, е свързана с купуването на кола от Европа. Хиляди нашенци
избират возила от Германия, Англия, Швейцария, като предпочитат да гледат обявите в един от най-големите немски
сайтове. Там обаче също се подвизават измамници - в случая организирана престъпна група от Северна Африка, която
създава фалшиви обяви. „Виждаш колата - изглежда перфектно, на малко километри е, уникална цена. Започва
комуникация между потенциалния клиент и уж германеца в чат приложение. Измамниците му изпращат дори фалшива
снимка на собственика на автомобила, за да изглежда по-легитимна продажбата“, разказаха антимафиоти от
„Киберпрестъпност“. Обичайно уговорката е возилото да се прати с куриерска фирма, а клиентът, ако я хареса, да я плати
тогава. Дотук всичко изглежда наред, но измамниците атакуват след това. Например обясняват, че избраният автомобил
ще пристигне в Русе. След 4 дни клиентът получава в имейл или в чат снимка, че колата е на автовоз, готова да тръгне към
него, документите са обработени, но за да се освободи, клиентът трябва да изпрати копие на плащане към банката.
Бандитите заливат буквално българина с фотоси, като му пробутват и копие на мним паспорт на собственика. Запленен от
возилото, българинът плаща и смята, че щом е по банков път, няма проблем. „Клиентите не обръщат внимание, че
сметката, в която превеждат, е в Португалия или Англия. Сумите, които изпращат, тръгват от 9000-10 000 евро. Те обаче
пристигат при финансови мулета, които бързо или ги теглят, или ги прехвърлят в други сметки“, обясни комисар Димитров.
По думите му всяка седмица има по 1-2 пострадали от България по тази схема.
Любов
Третата най-разпространена схема за измама в нета е свързана с любовта. Обичайно мъже се свързват по Фейсбук или
другите социални мрежи с дами, които демонстрират по-висок стандарт на живот. Обясняват им се в любов, вричат им се
във вечна вярност и щом са сигурни, че мадамата е хлътнала, пускат въдицата. Обясняват, че искат да изпратят колет със
скъп подарък. Дамите често отказвали, но това не спирало измамниците. Хакерите заливали жените със снимки на мнимия
подарък. След 2-3 дни въпросната жертва получава мейл от уж транспортна фирма, че стоката е задържана в Унгария или
Гърция, на митницата и трябва 2000 лв., за да се обмити подаръкът. Наивните дами пращали парите по банкова сметка отново в Португалия, Малайзия или Англия. След още 7 дни хакерите, които са наясно, че дал ли си веднъж, ще дадеш и
втори път, отново се свързват с жертвата. Пишат, че „скъпият подарък“ е спрян например в Швейцария, а вътре има 80 000
евро. Жените полудявали от щастие и незабавно превеждали по 8-9000 евро уж за освобождаване на пратката. „Има
жертви, които са стигали до теглене на бързи кредити или са залагали вещите си, за да си вземат несъществуващия
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подарък“, поясни шефът на отдел „Киберпрестъпност“ в ГДБОП. Всяка седмица по 1-2 жени от страната са лъгани по тази
схема с „романтичния колет“.
Компрометиране
Антимафиотите разкриват, че най-сериозната схема за източване на пари онлайн е чрез компрометиране на IBAN на
компании. Всяка седмица по една фирма олеква с по 40-50 000 лв. по този метод, сочат данните на ГДБОП. При тази схема
хакерите успяват да влязат в мейла на фирмата, наблюдават с кого се води комуникация, какви поръчки се правят, как
става разплащането. Обикновено зад този вид компрометирани стоят също ОПГ-та от Северна Африка. Вече веднъж успели
да влязат в мейла на счетоводителя например, хакерите започват да водят кореспонденция от негово име и пренасочват
плащанията към свои сметки. Киберченгета споделят, че в момента най-атакувани са компании, които внасят медицински
техники, реагенти, с лични предпазни средства срещу коронавирус. „Обикновено този вид организирани престъпни групи,
които проникват чрез мейла, не си правят труда да се захващат, ако оборотът е под 15 000 евро“, допълват антимафиоти.
Мераклии
Петата схема, по която се обират най-много пари в нета, но по-рядко, е свързана с т.нар. инвестиционни измами. Хакери
звънят на човек и му предлагат да се включи в нова инвестиционна платформа. Мамят, че ще търгуват например акции на
„Спейс екс“, „Амазон“, „Майкрософт“, винаги дават известни гиганти, за да зарибят жертвата. Измамниците предлагат на
клиента да даде отдалечен достъп до компютъра си на финансовите брокери и сам да вижда как забогатява. Карат човека
да си отвори банкова сметка, твърдят, че клиентите им са милионери, дори няколко от тях си купили яхти. Първата
инвестиция обичайно е 200 евро. Българинът, мераклия да натрупа пачки, плаща. Звънят му пак и обясняват, че срещу тези
пари са купили акции за 20 000 евро. Следват серия обаждания и исканите суми нарастват. Ако клиентът поиска да си вземе
парите, започват да го въртят, че трябват такси за освобождаване и т.н., за да му секне ентуасизмът. „Такива измамници
са звънели на мен, на други полицаи, на съдии, на бизнесмени, на всякакви хора. Трябва много да се внимава“, обясни
шефът на „Киберпрестъпност“. По думите му имало преди време мъж, който изгорял с рекордните суми от 500 000 лв.
„Всяка седмица имаме по 1 такъв случай. Хората изгарят с по 20-30 000 лв.“, обясниха още антимафиотите.
√ Лондон и Париж облекчават режима за шофьорите на тирове
Шофьорите на товарни камиони, които се завръщат от Великобритания във Франция, вече няма да са длъжни да си правят
тест за коронавирус, ако са прекарали по-малко от 48 часа в страната. Това съобщи британският министър на транспорта
Грант Шапс, цитиран от Ройтерс.
През декември Париж изиска от Лондон водачите на камиони, пътуващи от Обединеното кралство за Франция, да
представят на границата отрицателен тест за вируса. Причината за искането бе да се ограничи проникването в континента
на по-заразния щам на вируса, открит първо в графство Кент, Южна Англия.
"Споразумяхме се за повече гъвкавост в тестването на превозвачите", написа Шапс в "Туитър". По думите му тази вечер от
23 ч. по Гринуич от шофьорите, пребивавали по-малко от две денонощия на британска територия, няма да се изисква тест
за коронавирус.
√ Лагард предупреди правителствата за мерките за коронавируса
Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че най-големият й страх не е, че Европейският съюз
ще натрупа „планина от дългове“, а че правителствата могат „брутално“ да намалят стимулиращите мерки. Такива
програми, добави тя, трябва да бъдат “постепенно” и внимателно намалени.
“Това е най-трудният, най-сюблимният момент, когато трябва да се направят оценки”, каза Лагард пред Си Ен Ен.
Някои политици се притесняват, че страните ще задлъжнеят твърде много за подкрепа на икономиката тази година, но
Лагард не мисли така.
Правителствата са отделили милиарди долари помощ през последната година за смекчаване на икономическия шок,
причинен от пандемията Covid-19, с подкрепата на централни банки като ЕЦБ. Европейските лидери също така одобриха
пакет за икономическо възстановяване в размер на 1,8 милиарда евро и бюджет за подпомагане на икономиките на ЕС
след кризата.
Лагард обаче подчертава, че дори когато икономиката започне да се подобрява и възстановява, политиците не трябва да
оттеглят подкрепата си твърде рано. В последната си прогноза, публикувана през декември, ЕЦБ прогнозира, че
европейската икономика ще нарасне с 3,9% през 2021 г., като производството ще достигне нива отпреди пандемия до
средата на 2022 г. Лагард отбеляза, че подобни прогнози до голяма степен зависят от ваксинацията, която протича бавно
в Европейския съюз. Като напомняне е спорът между лидерите на ЕС и AstraZeneca миналия месец, след като
производителят на ваксини заяви, че ще достави по-малко дози от обещаното.
„Имаме ваксини, с все повече всяка седмица, което е добре. Те се произвеждат, разпространяват. Но хората все още не са
ваксинирани. Ще отнеме известно време, докато се сдобием с колективен имунитет, който сам по себе си няма да бъде
задоволителен, тъй като се появяват нови щамове”, каза Лагард.
Другият ключ, според Лагард, би бил прилагането на програмите за помощ. Докато фискалните правила на ЕС са
облекчени, по-богатите държави-членки отпускат пари, а Брюксел отпуска заеми на затруднени страни като Италия и
Испания.
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Мениджър
√ Безопасният труд при работа от вкъщи ще влезе в закон
Предстоят законодателни промени, с които ще се регламентира трудовата злополука при работа в домашна среда. Това
обяви министърът на труда и социалната политика Деница Сачева по време на парламентарния контрол.
Законодателни промени ще регламентират здравословните и безопасни условия на труд, както и въвеждане на правото
на откъсване от работната среда. Очаква се директива, а европарламентът вече призна правото на откъсване на трудещите
след края на работния ден и призова за последващи действия.
Наблюденията на социалното министерство показват, че има слабо нарастване на работните места в дистанционна форма.
"В различните региони и икономически дейности гъвкавата заетост е между 5 и 10 процента - най-вече в IT сектора,
дребното производство, търговията, в областта на услугите - счетоводни, консултантски, обучителни", каза министър
Сачева.
Нормативните промени около регламентирането на здравословните и безопасни условия на труд ще бъдат направени
след дискусия с работодатели и синдикати. "Правилата за прилагане на работата от разстояние трябва да гарантират както
производителността, така и добавената стойност на труда. По отношение на техническото оборудване и поддръжка на
работното място има предложения комуналните услуги да бъдат за сметка на служителя, а техническото оборудване като
компютри, скенери, принтери да се осигурят от работодателите", заяви Сачева.
Социалният министър отчете, че паралелно с възможностите да се извършва работа от разстояние и през изминалата, и
през тази година са заложили обучения по дигитални умения, за да може да гарантират по-добра реализация на пазара на
труда. През 2020 г. по различни програми на Националния план за действие по заетостта общо над 2500 безработни и
заети са преминали обучение за компютърни умения, а други 400 са обучени за дигитални компетентности.
През 2021 г. са предвидени още 11 600 да преминат такива обучения по Националния план за насърчаване на заетостта,
за който са отделени 83 милиона лева, посочи Сачева.
Тя припомни, че работата от разстояние е регламентирана от Кодекса на труда още през 2011 г. През миналата година с
антикризисното законодателството се прие работодателите да могат да възлагат извършването на дистанционна работа
без да променят работното време, възнагражденията, длъжностите на служителите и др.
√ Теменужка Петкова завещава на следващото управление енергетика на печалба
Българският енергиен холдинг /БЕХ/ работи на печалба, ще оставим на следващото управление сектора на енергетиката в
стабилно състояние. Това заяви по време на парламентарния контрол министърът на енергетиката Теменужка Петкова в
отговор на въпрос на народния представител Жельо Бойчев относно ревизиите на разходите на държавните дружества в
енергетиката.
Основен показател за дейността на дружествата се финансовите им резултати, посочи Петкова. "През 2014 г. Националната
електрическа компания /НЕК/ е на нетна загуба от 586 509 000 лева, докато през 2020 г. е на печалба от 16 659 000 лева.
През 2014 г. Електроенергийният системен оператор /ЕСО/ е на печалба от 19 633 000 лева, а през 2020 г. ЕСО е на печалба
от 55 981 000 лева. През 2014 г. АЕЦ "Козлодуй" е на печалба от 88 милиона лева, а през 2020 г. е с печалба от 277 627 000
лева. "Булгаргаз" отчита подобрение във финансовия резултат, като през 2014 г. е на печалба от 7 151 000 лева, а през
миналата година - 42 392 000 лева. "Булгартрансгаз" през 2014 г. има печалба от 75 690 000 лева, докато през миналата
година - печалба от 81 303 000 лева", обясни енергийният министър.
Консолидираният финансов резултат на дружества на БЕХ за 2014 година показва печалба от 29 503 000 лева, а за 2020
година печалбата е от 295 315 000 лева, посочи още Петкова.
"Наистина ТЕЦ "Марица Изток 2" и "Мини Марица Изток" са на загуба, но това не е резултат на лошото им управление, а
заради покачване на цените на въглеродните емисии", допълни министърът на енергетиката.
Тя коментира и проекта за Интерконектор Гърция - България. "Същинската част по неговата работа започна декември 2015
г. От този период до настоящия момент се извървя изключително важна и тежка процедура, свързана с осигуряването на
финансирането, защото знаете, че такива проекти отнемат много сериозен ресурс. Българското правителство предостави
държавна гаранция в размер на 110 млн. евро, от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" бяха
осигурени 39 млн. евро. за този проект, 45 млн. по Европейската пограма за свързаност. Така че всичко това, което
трябваше да бъде направено по отношение на финансирането, ние го направихме. Към настоящият момент е разчистено
трасе от 170 км, от общо 182 км . трасе. 128 км са разнесените тръби по трасето, 101 км са заварените тръби. От тук нататък
продължават дейностите по ръчното и машинното заваряване. Да, вие сте прав, договорът трябваше да приключи края на
месец април 2020 г., но с оглед на пандемията, безспорно ще наложи промяна в този срок, която не може да продължи
по-дълго от края на 2021 г.", подчерта Петкова.
√ Fitch повиши перспективата пред рейтинга BBB на България
Международната рейтингова агенция Fitch Ratings повиши перспективата от стабилна на положителна пред дългосрочния
кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута, съобщи пресцентърът на финансовото министерство.
Рейтингът ‘BBB’ се потвърждава.
Положителната перспектива отразява намалението на макроикономическите рискове, които произлизат от пандемията с
COVID-19, подкрепена от по-устойчива икономика и стабилна рамка на политиката, както и продължаващ постепенен
процес към приемане на еврото. Според рейтинговата агенция краткосрочните негативни рискове, произлизащи от
пандемията и несигурният резултат от изборите, до голяма степен се компенсират от перспективите за значително
финансиране на инвестициите от ЕС и ангажираността за макроикономическа и фискална стабилност, подкрепена от
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дългосрочното функциониране на режим на паричен съвет и участието на България в Механизма на обменните валутни
курсове II (ERM II).
България ще бъде един от основните бенефициенти на трансфери от ЕС през следващите години, включително 16,6 млрд.
евро (27 % от БВП за 2020 г.) през следващата многогодишна финансова рамка (2021-2027 г.) и 7,5 млрд. евро (12 % от БВП)
безвъзмездни средства от ЕС по механизма следващо поколение (NGEU). Въпреки предизвикателството да се усвои
толкова голямо количество средства, Fitch Ratings вярва, че това ще повиши икономическия растеж от прогнозираните 3 %
през 2021 г. на 4-5 % през периода 2022-2025 година.
Рейтингът на България е подкрепен от нейните силни външни и фискални баланси и надеждната политическа рамка от
членството в ЕС и дългогодишното функциониране на режима на паричен съвет. Оценката е ограничена от малко пониските нива на доход в сравнение с медианата на държавите с рейтинг „BBB“ и неблагоприятните демографски данни,
които могат да ограничат растежа и да повлияят на публичните финанси в дългосрочен план. Индикаторите за управление
са малко над тези на държавите, избрани за сравнение.
Въпреки негативните последици от пандемията, благодарение на дългосрочната благоразумна фискална политика,
индикаторите за публичните финанси остават по-добри в сравнение с другите държави със същия рейтинг, както и спрямо
държавите от ЕС. Рейтинговата агенция оценява бюджетния дефицит (на начислена основа) на 4 % от БВП през 2020 г. (в
сравнение с медианата от 6,9 % за държавите със сходен рейтинг), повлиян най-вече от свързаните с COVID-19 мерки за
разходи от около 3 % от БВП. Изпълнението на приходите надмина ревизираните бюджетни цели, отчасти благодарение
на подобрения в събирането на данъци, както и на по-слабо от очакваното икономическо свиване.
Основните фактори, които биха могли да доведат до повишаване на рейтинга, са: напредък към присъединяването към
еврозоната; подобряване на потенциала за растеж на икономиката, водещо до по-бързо сближаване на нивата на
доходите до това на държавите с по-висок рейтинг. Фактори, които биха могли да доведат до понижаване на рейтинга, са:
неблагоприятни политически развития, които да намалят доверието в икономическото възстановяване; продължително
нарастване на публичния дълг; материализиране на условни задължения в баланса на държавния бюджет или по-слаби
перспективи за растеж.
√ ЦИК заличи регистрациите на две партии за участие в изборите
Централната избирателна комисия заличи регистрациите на две партии за участие в парламентарния вот на 4 април. Това
са "Чест" и "Свобода". Двете формации подадоха документи малко преди 17 часа на 17 февруари и бяха регистрирани в
условия на незавършена процедура. Проверките на документите им са показали, че тези партии нямат валидни 2500
подписа от избиратели, подкрепящи техните регистрации.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му. ЦИК ще възстанови на всяка една от партиите внесения безлихвен депозит в размер на
2500 лева за участие в изборите в 7-дневен срок от влизане в сила на решението на ЦИК за заличаване на регистрацията.
Припомняме, че срокът за подаване на документи за ригестрация в Централната избирателна комисия приключи на 17
януари, като общо 31 партии и 8 коалиции успяха да внесат навреме своите документи. Шест партии не бяха допуснати за
участие в изборите. Това са "България на труда и разума", "Национално движение за стабилност и възход" /НДСВ/,
"Бригада", Движение "Напред България", "Съюз за отечеството" и "Средна Европейска класа". Отказите са заради липса на
документи, непълноти и представени подписи без електронен вариант. Отхвърлените ще могат в 3-дневен срок да
обжалват решението на ЦИК.
На 22 февруари изтича срокът, в който печатните медии, онлайн новинарските услуги и електронните медии, с изключение
на БНР и БНТ, трябва да представят своите условия и цени, тарифи, които ще бъдат предлагани на партиите, коалициите и
инициативните комитети в предизборната кампания трябва да бъдат представени на ЦИК и Сметната палата.
√ Марияна Николова: Вече започна сертифицирането и изпитването на машините за изборите
Отговорните институции вече започнаха работа по сертифицирането и изпитването на машините. Всички участници в
процеса искаме да бъдем сигурни в тяхната експлоатация и надеждност и аз вярвам, че и трите сертифициращи и
изпитващи органа - Държавна агенция „Електронно управление“, Български институт по стандартизация и Български
институт по метрология, ще свършат отговорно своята работа. Това заяви вицепремиерът и министър на туризма Марияна
Николова в предаването „Неделя 150“ по БНР. Когато проверката на машините приключи, ще се направи демонстрация на
начина, по който се действа с тях и се отчитат резултатите, допълни тя.
Вицепремиерът сподели още, че не трябва да има притеснения за това как се съхраняват те, тъй като се прави всичко
необходимо то да се обезпечи напълно. Министър Николова коментира, че качествата на машините не се променят от
факта дали са в държавен или в частен склад, когато те се охраняват от жандармерията. И допълни, че това е митнически
склад, следователно се намира под специален разпоредителен режим, определен от държавата. До него няма и не се
допуска неоторизиран достъп, бе категорична вицепремиерът.
Относно здравният протокол за провеждането на изборите министърът сподели, че той вече е утвърден. Важни са както
здравето и живота на хората, така и свободният избор, сподели вицепремиерът. И уточни, че е важно гражданите да се
чувстват защитени и спокойни, когато отиват да подадат своя глас. По думите ѝ вече тече и ваксинацията на членовете на
изборните комисии.
Вицепремиерът коментира и развитието на сектор туризъм. В последните седмици ситуацията в отрасъла се подобри
значително, каза тя. И цитира данни, според които от 1 декември 2020 г. до средата на февруари 2021 г. в местата за
настаняване в България са пренощували над 550 хил. Туристи. От тях българските туристи са над 480 хил., а чуждестранните
гости близо 70 хил., като те са предимно от Румъния, Турция, Украйна, Германия, Сърбия.
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По думите на министър Николова възстановяването на свободен туристопоток и безопасно, и безпроблемно пътуване е в
основата на осъществяването на туристически дейности и е важно да се предприемат действия за сключване на двустранни
споразумения за установяване на „зелени коридори“ с редица ключови за България пазари като Израел, Турция, Русия,
Гърция, Полша, Украйна, Молдова, Чехия, Словакия, Германия и Великобритания.
√ Министър Ангелов: Обмисляме възможността и през работните дни, в определен часови диапазон, да осигурим
„зелени коридори“ за ваксинация срещу COVID-19
„Желаещите да бъдат имунизирани срещу коронавирусната инфекция са хиляди. Затова обмисляме възможността и през
работните дни, в определен часови диапазон, да осигурим „зелени коридори“ за ваксинация.“ Това съобщи пред медии
министърът на здравеопазването, който на място се запозна със създадената организация и процеса по ваксинация в
УМБАЛ „Александровска“. В момента в лечебното заведение работят два ваксинационни пункта и два мобилни екипа, като
днес, 22 февруари, ще бъдат разкрити още четири стационарни пункта за ваксинация.
Вчера Министерството на здравеопазването даде допълнителни указания към 28-те регионални здравни инспекции, за да
може на местата с много желаещи, да се работи извънредно, а при необходимост - и денонощно. Целта е на всеки
гражданин, който иска да получи ваксина, да бъде осигурен бърз достъп. По тази причина на заместникминистрите на здравеопазването и главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев е разпоредено да посетят
ваксинационни пунктове в страната и да съдействат за оптимизацията на процеса.
„Благодаря на всички, които повярваха в науката и организацията и избраха ваксината. На скептичните ще кажа: Българи,
надеждата е във вашите ръце, решението е ваше. Моля, повярвайте на науката и на лекарите“, апелира проф. Ангелов.
От трети март ще заработи електронният регистър, чрез който гражданите ще заявяват в кой от близо 320-те
ваксинационни кабинети в страната, кога и с каква ваксина желаят да бъдат имунизирани. Изборът на ваксина е обвързан
с наличните в страната количества от съответните лекарствени продукти, което означава – със спазването графика на
доставките от страна на производителите. Това обясни здравният министър в отговор на журналистически въпрос относно
стартирането на „електронната регистратура“.
Проф. Ангелов опроверга тиражираните публично мнения за ниската ефикасност на оксфордската ваксина: „Категорично
не е вярно. Ваксината на Astra Zeneca дава достатъчно добри резултати и предпазва на 100% от развитие на тежко
заболяване, което означава, че медицинският ефект с тази ваксина, както и с всички останали, ще бъде постигнат.“
√ Зам.-министър Николова: С евросредства строим граничен пункт „Клепало“
В периода до 2027 г. ще инвестираме с 50% повече средства за развитие на граничните региони на България и Република
Северна Македония по програмата за трансгранично сътрудничество спрямо ресурса от малко над 19 млн. евро, който
вложихме по настоящата. Като правителство положихме усилия за увеличение на бюджета като знак за разширяване на
подкрепата си към териториите, които са важни за нас. Това каза в предаването „Брюксел 1“ на телевизия „България он
еър“ заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.
Планира се около 9 млн.евро да бъдат насочени за изграждането на граничен пункт „Клепало“ между Струмяни и Берово,
обявен за стратегически проект и за двете страни. Така ще се подобри свързаността между двете държави, ще се улесни
стокооборота и ще насърчи туристическият обмен. Проектът предвижда изграждането на цялата необходима
инфраструктура, включително част от довеждащите пътища. По новата програма малките и средни предприятия в
граничните територии ще получат директна помощ в общ размер на 2,5 млн.евро. Така бизнесът ще има грантово
финансиране за ново оборудване, модернизация на производството и мерки за повишаване на конкурентоспособността.
Средствата ще се отпускат по облекчен административен процес.
Деница Николова отчете, че между България и Република Северна Македония по линия на трансграничното
сътрудничество има 17-годишно партньорство. За този период са реализирани 230 съвместни проекта, като 60 от тях са по
предприсъединителните програми на ЕС, а останалите 170 са изпълнени в рамките на двата програмни периода от 2007 г.
до момента. „От 2014 г. сме договорили над 19 млн. евро. Имаме 65% разплащане на средствата, което означава, че
проектите са успешно договорени и се изпълняват в сроковете и с целите, които са заложени. Програмата подкрепя и
подобряване на околната среда в регионите, развитие на туризма, културата и др.
Според зам.-министър Николова в следващите години по програмата трябва да се наблегне в развитието на
икономическия потенциал и подкрепата за работещите предприятия, които създават работни места, заетост и могат да
повишат стандарта на живот и доходите на хората.
√ Пенсионните дружества у нас с повече разходи при управлението на собствени средства, отколкото приходи
Частните пенсионни дружества в България отчитат повече разходи за управлението на собствени средства, отколкото
приходи, генерирани от това управление. Това показват отчетните данни за 2020 г., които бяха наскоро публикувани от
Комисията за финансов надзор.
Приходите от управление на собствени средства от пенсионните дружества за 2020 г. възлизат на 20,9 млн. лв. Но
разходите, които дружествата са отчели при управлението на средствата, са повече от техните приходи – 21,5 млн. лв.
Всъщност негативната разлика идва най-вече от дейността на две дружества. ЦКБ-Сила имат през 2020 г. 2,9 млн. лв. повече
разходи за управление на собствени средства, отколкото приходи, а ДСК-Родина – 137 хил. лв. повече разходи. Всички
останали дружества излизат на плюс, макар и неголям, в тази дейност. Така или иначе през 2019 г. дружествата сумарно
са генерирали нетни приходи от 5,5 млн. лв. от управлението на собствени средства, докато през 2020 г. тази стойност е
негативна и възлиза на -530 хил. лв.
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Най-големите приходи дружествата генерират от такси. Те са събрали 178 млн. лв. такси през 2020 г., което е с 5% повече
в сравнение с 2019 г.
Пенсионните дружества удържат два типа основни такси. Едната е максимум 3,75% удръжка от всяка една направена
осигурителна вноска. По нея приходите възлизат на 64 млн. лв.
Другата е инвестиционна такса, възлизаща на 10% от реализирания доход от инвестирането на средствата през годината,
като по нея приходите са 113 млн. лв.
Така нетния финансов резултат на пенсионните дружества за 2020 г. е 58,4 млн. лв., което е 8% ръст на годишна база.
Представяне на пенсионните фондове през 2020 г. (млн. лв.)

Печалба
за 2020
г.

Приходи
от такси

Нетни
приходи от
управление
на
собствени
средства

Доверие

18.16

43.58

0.22

4,262.29

Съгласие

3.66

19.38

1.01

1,893.84

ДСК-Родина

10.90

31.05

-0.14

3,045.69

Алианц
България

18.30

37.86

0.75

3,893.51

Ен Ен

4.21

18.67

0.04

1,862.55

ЦКБ-Сила

2.36

16.67

-2.90

1,585.55

Бъдеще

0.64

5.32

0.07

418.68

Топлина

-0.30

3.04

0.40

261.80

Пенсионен
осигурителен
институт

0.49

2.34

0.02

182.77

ОБЩО

58.43

177.91

-0.53

17,406.67

Обща
сума на
активите

Източник: КФН
√ Само за 50 дни са глобени около 20 000 шофьори за невалидна винетка
Само за 50 дни има близо 20 000 глобени шофьори за невалидна винетка, a наложените санкции са в размер на над 2
милиона и половина лева, предава Нова.
И още – рекорден брой винетки са закупени от началото на годината досега - 855 000. От АПИ отчитат, че те са на стойност
от 67 милиона лева.
"От началото на годината са събрани средства, наложени с глоби по електронен фиш в размер на един милион и половина
лева. Глобите, които са събрани като компенсаторни такси от автомобилите на терен са в размер на един милион лева",
обясни проф. Олег Асенов, член на Управителния съвет на АПИ.
√ Чуждестранните инвестиции намалели наполовина през миналата година
Преките чуждестранни инвестиции в България са намалели наполовина през 2020 г., показват последните данни на БНБ. В
рамките на миналата година преките чуждестранни инвестиции у нас са възлизали на 572 млн. евро, което е с 50,1% помалко в сравнение с 2019 г.
Най-голям принос за по-слабия резултат имат инвестициите под формата на дялов капитал. През миналата година този тип
финансов поток е отрицателен и възлиза на 986 млн. евро. Това означава, че чуждестранни компании са продали своите
дялове или апортни вноски в капитала на български компании. Това обаче е тенденция, която се вижда още през 2019 г.,
но се е задълбочила през миналата година. През 2019 г. дяловият капитал също е отрицателен, но възлиза на -341 млн.
евро.
Направените инвестиции под формата на реинвестирана печалба възлизат на 623 млн. евро, което е с цели 8 пъти повече
26% в сравнение с година по-рано.
Подобрение има и в отчетите за предоставяните дългови инструменти. През 2020 г. инвестициите под формата на дълг са
възлизали на 925 млн. евро, докато през 2019 г. са били отрицателни -255 млн. евро.
Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен и възлиза на 1,8 млн. евро, докато
през миналата година е бил положителен 5,8 млн. евро.
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Най-големите нетни инвестиции са от Австрия (303 млн. евро), Германия (295 млн. евро) и Швейцария (207 млн. евро).
√ ЕС заделя допълнителни 7 млн. евро за ваксинация в страните от Западните Балкани
Европейският съюз в партньорство със Световната здравна организация е задействал нов регионален проект на стойност
над 7 милиона евро за подкрепа на сигурната и ефикасна имунизация на населението в страните от Западните Балкани,
предаде Танюг.
Източници от Европейската комисия посочват, че този проект ще помогне на страните от региона да се подготвят за
ефикасно снабдяване и прилагане на ваксините срещу COVID-19, включително получените от системата КОВАКС и чрез
механизма на ЕС за споделяне на ваксините с държавите извън съюза.
Комисарят по разширяването Оливер Вархей съобщи, че този проект е допълнение към пакета от 70 милиона евро за
подпомагане на достъпа до ваксини в региона и снабдяване с необходимото оборудване за съхранение на ваксините. "С
този нов проект в подкрепа на имунизационната кампания в Западните Балкани ЕС продължава да изпълнява своя
ангажимент за подпомагане на партньорите в борбата с пандемията", каза Вархей, цитиран от БТА.
Европейската комисия уточни, че общият пакет помощи на ЕС за Западните Балкани за отговор на пандемията в момента
надхвърля 3,3 милиарда евро. Той включва подкрепата за снабдяване с оборудване, средносрочна и дългосрочна помощ
за здравната система и икономиката на страните от региона, подкрепа на предприятията чрез местни банки,
макрофинансова помощ под формата на кредити от Европейската инвестиционна банка.
√ Страните от Г-7 ще отпуснат 7,5 млрд. долара за глобална ваксинационна кампания
Страните от Г-7 обещаха общо 7,5 млрд. долара за глобалната ваксинационна кампания срещу COVID-19, предаде Франс
прес. В изявление, разпространено след виртуалната среща на върха на групата, тя потвърждава своята подкрепа за един
справедлив достъп до ваксини. С обещаните предния ден още 4 млрд. долара, помощта на Г-7 за глобалната
ваксинационна кампания възлиза на общо 7,5 млрд. долара.
След срещата германската канцлерка Ангела Меркел каза, че може да се наложи Германия и други страни да дадат някои
от запасите си от ваксини за развиващите се държави, тъй като само ваксинирането на цялото население на планетата ще
сложи край на пандемията, предаде Ройтерс.
Германия вече отпусна 600 милиона евро за борбата срещу коронавирусната пандемия. Страната обаче ще отпусне
допълнителни 1,5 млрд. евро за програмата за ваксини КОВАКС, за Световната здравна организация (СЗО) и за други
структури, като парите ще са за финансиране на ваксини, медикаменти и тестове. От тези пари 500 милиона евро ще отидат
за изследвания на ваксините, съобщи на виртуалната среща на върха на Г-7 германският министър на финансите Олаф
Шолц.
"ЕС ще удвои финансовия си принос за КОВАКС до 1 милиард евро. Освен това съюзът ще отпусне и 100 милиона евро за
подкрепа на ваксинационните кампании в Африка в партньорство с Африканските центрове за контрол и превенция на
заболяванията", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
САЩ обещаха на срещата на върха на Г-7 4 милиарда долара за КОВАКС - механизъм по линия на ООН, създаден с цел да
се осигурят тази година ваксини срещу COVID-19 за населението на близо 200 страни и територии по света.
При откриването на срещата на Г-7 британският премиер Борис Джонсън заяви, че трябва да се осигури масова ваксинация
на световното население. "Това е глобална пандемия и всички трябва да напредват с ваксинирането заедно, защото не е
от никаква полза дадена страна да е изпреварила другите във ваксинирането", каза той.
√ Еврото остана над прага от 1,21 долара
Еврото днес остана над прага от 1,21 долара, който прехвърли в петък, информираха германски финансови издания.
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2120 долара.
Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,2139 долара.
√ Бавното възстановяване на производството в САЩ подкрепи цените на петрола
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия днес, след като бавното възстановяване на производството на суров
петрол в САЩ породи опасения около предлагането в момент, в който търсенето започна да излиза от дупката, в която
попадна заради пандемията.
Към 8:30 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,94 долара, или 1,49%, до 63,85 долара за барел, докато
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,88 долара, или 1,49%, до 60,12 долара за барел.
Необичайно студеното време в Тексас и в щатите на Големите равнини предизвика принудително спиране на
производство на суров петрол, равняващо се на 4 млн. барела на ден.
Работниците от петролната индустрия в тези щати ще имат нужда от няколко дни, за да размразят машините, да
рестартират системите и да подновят добива на петрол и газ.
„Докато три четвърти от шистовата индустрия е на пауза, вероятността за бързо възстановяване на работата е ниска“,
коментират от ANZ.
„В по-дългосрочен план, спадът на капиталовите разходи сред американските компании за шистов петрол през тази година
ще задържи сондажната дейност на по-ограничени нива, което означава, че продукцията ще бъде на по-ниско равнище от
това преди пандемията“, добавят от ANZ.
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√ Спад на европейските борси на фона на разочароващи корпоративни отчети
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия в петък на фона на
данните за промишлената активност в Еврозоната, предаде Ройтерс
Според проучването на IHS Markit, индексът на мениджърите по доставките PMI за промишления сектор на Еврозоната е
достигнал 57,7 пункта през февруари спрямо 54,8 пункта през януари – най-високото равнище от 2018 г. насам. Границата
от 50 пункта разделя свиването от растежа. Същевременно с това обаче PMI индексът в сектора на услугите се понижи до
44,7 пункта през февруари спрямо 45,4 пункта през януари – най-слабият резултат от три месеца. Композитният индекс на
мениджърите по доставките е нараснал до 48,1 пункта през февруари от 47,8 пункта през януари.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 4,16 пункта, или 0,06%, до 6 621,31 пункта. Въпреки това бенчмаркът
е на път да завърши седмицата с малък спад, слагайки край на серията от две поредни седмици на ръст.
Немският бенчмарк DAX се напредна с 89,65 пункта, или 0,65%, до 13 976,58 пункта, след като германският промишленият
PMI скочи до 60,6 пункта през февруари от 57,1 пункта през януари, достигайки най-високата си стойност от 36 месеца,
Френският измерител CAC 40 се повиши с 38,73 пункта, или 0,68%, до 5 767,06 пункта, след като показателя за промишления
сектор в страната нарасна с 3,4 пункта до 55 пункта.
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 записа ръст от 4,16 пункта, или 0,06%, до 6 621,31 пункта, въпреки че
продажбите на дребно във Великобритания се сринаха с 8,2% през януари в сравнение с декември, а паундът прескочи
прага от 1,40 долара – достигайки най-високата си стойност спрямо зелените пари от близо 3 години.
Публикуваните вчера протоколи от януарското заседание на Европейската централна банка показаха, че от финансовата
институция изразяват опасения относно силата на еврото, но не се притесняват от ръста на доходността по държавните
облигации.
На корпоративния фронт, акциите на Hermes скочиха с 5,33%, след като производителят на луксозни стоки отчете силно
възстановяване на продажбите през четвъртото тримесечие.
Цената на книжата на Renault падна с 4,52%, след като френският производител на автомобили отчете рекордна загуба от
8 млрд. евро през 2020 г.
Акциите на Danone и Allianz поскъпнаха съответно с 4,28% и 1,48%, след като двете представиха оптимистични прогнози за
търговията.
Понижения в САЩ
Американските борсови индекси регистрираха понижения в четвъртък, след като инвеститорите бяха обезкуражени от полошите от очакваното данните за пазара на труда в САЩ и от прогнозата за печалба на Walmart, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се понижи със 119,68 пункта, или 0,38%, до 31 493,34 пункта, падайки от рекордния си
връх. По-рано индексът на сините чипове бе изтрил 300 пункта от стойността си. Широкообхватният измерител Standard &
Poor’s 500 отчете спад от 17,36 пункта, или 0,44%, до 3 913,97 пункта, записвайки трета поредна сесия на загуба. Индексът
на високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи със 100,14 пункта, или 0,72%, до 13 865,36 пункта.
Акциите на Walmaert поевтиняха с 6,48%, след като финансовия отчет на търговеца на дребно за последното тримесечие
не отговори на очакванията на Уолстрийт. За тримесечието до 31 януари компанията отчете загуба от 2,09 трлн. долара,
или 74 цента за акция, в сравнение с печалба от 4,14 млрд. или 1,45 доларa за акция, през същия период на миналата
година.
Цената на книжата на Apple се понижи с 0,86%, като от началото на седмицата стойността на технологичният гигант е
паднала с 0,42%, след като инвеститорите решиха да приберат печалбите си на фона на ръста на доходността на
държавните ценни книжа. Акциите на Tesla поевтиняха с 1,35%, като от началото на седмицата стойността на компанията
на Илон Мъск е паднала с 3,3%.
„акциите поевтиняват във всички сектори, като водещите имена понасят най-големи щети заради ръста на доходността на
облигациите“, коментира Адам Крисафули, основател на Vital Knowledge.
Междувременно Министерството на труда съобщи, че броят на заявленията за помощ при безработица е достигнал 861
хил. през последната седмица – най-високото ниво от месец и над прогнозата на Dow Jones за 773 хил. заявления.
„Това не е посоката, в която искате да вървят заявленията за помощ при безработица, но трябва да се вземе предвид, че
това може да бъде просто малка спънка по пътя, тъй като темпото на ваксинация се ускорява и новите случаи на заразени
с COVID-19 намаляват в цялата страна“, коментира Майк Ловенгард, вицепрезидент на E-Trade.
Разнопосочна търговия в Азия
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати на фона на загубите на
Уолстрийт.
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 218,17 пункта, или 0,72%, до 30 017,92 пункта.
В континентален Китай индексът Shanghai Composite напредна с 20,81 пункта, или 0,58%, до 3 696,17 пункта, докато помалкият показател Shenzhen Composite отчете ръст от 18,27 пункта, или 0,75 пункта, до 2 468,66 пункта.. Хонконгският
измерител Hang Seng се повиши с 49,46 пункта, или 0,16%, до 30 644,73 пункта.
Южнокорейският индекс Kospi напредна с 20,96 пункта, или 0,68%, до 3 108,62 пункта.
В Австралия бенчмаркът ASX200 регистрира спад от 92,1 пункта, или 1,34%, до 6 793,8 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк
SOFIX отчете спад от 0,54 пункта, или 0,11%, до 499,99 пункта. BGBX40 напредна с 0,14 пункта, или 0,13% до 111,20 пункта.
BGTR30 се понижи с 0,10 пункта, или 0,02%, до 536,64 пункта. BGREIT записа спад от 0,41 пункта, или 0,29%, до 143,29
пункта.
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Cross.bg
√ СЗО: Пандемията ще приключи през 2022 г.
Пандемията ще приключи през 2022 година. Това заяви регионалният директор на Световната здравна организация за
Европа.
Според Ханс Клуге и тази година коронавирусът ще доминира в дневния ред на обществото, но ще бъде по-управляем.
По думите му най-лошото вече е минало, защото и лекари, и учени разполагат с информация.
Ханс Клуге обаче предупреди, че гаранции как ще се развие пандемията не могат да бъдат дадени. Един от основните
фактори за справянето с нея, е ваксинирането, допълни регионалният директор на СЗО.
Поетапно започва облекчаване на мерките във Великобритания, учениците се връщат в клас в Германия, Испания започва
масово тестване на учители.
В Гърция започват подготовка за летния туристически сезон - в страната ще се влиза с ваксинационен паспорт или
отрицателен PCR.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
Всичко за ваксините Гост: Богдан Петрунов;
Недоволство;
Бизнесът и кризата;
Пчеларски неволи;
В омагьосан кръг;
БТВ, "Тази сутрин "
Опашки и масова имунизация в цялата страна - ще има ли ваксини за всички желаещи?;
Пенсионери с оръжие срещу постоянните набези на крадци. На живо - как се справят хората в монтанско село?;
След фаталния инцидент с дете в столицата - проверяват има ли незаконни павилиони във Враца?;
„Чети етикета" - разделяме се с пластмасовите чаши и прибори. С какво ще бъдат заменени?;
Ексклузивно: Преди старта на новия сериал на bTV „Белези" - актрисите Анастасия Лютова и Вера Йорданова за
неразрешимия конфликт между две сестри;
Нова телевизия, „Здравей, България"
Питай за ваксините Гост: Доц. Ангел Кунчев;
Още ужилени;
Като две капки вода.
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Димитър Ганев, политолог: ДПС вече има формула как да е в управлението, без да е в коалиция;
в. Труд - Пари за нормална втора пенсия има за 18 месеца;
в. Телеграф - Шефът на "Киберпрестъпност" в ГДБОП разкри пред "Телеграф": Обират ни в нета по 5 схеми;
в. Монитор - Всеки 4 от 10 лева в е-търговията невидим за данъчните;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - 4 часа вейпинг убиват хамстер;
в. 24 часа - Кабинетите за имунизация стават денонощни, отварят нови, записват електронно;
в. Труд - Ваксинират ни денонощно срещу CОVID-19;
в. Труд - Изгубихме 880 млн. евро емигрантски пари;
в. Телеграф - Жандармерията пази машините за вота;
в. Телеграф - Ваксинираме се денонощно срещу COVID;
в. Монитор - Машинният вот - със смарт карта;
в. Монитор - Скок на кандидати за учители;
Водещи интервюта
в. Труд - Омбудсманът Диана Ковачева пред "Труд": Настояваме малките матури да се отменят;
в. Телеграф - Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите: Внимавайте да не
пазарувате от робот;
в. Монитор - Николай Миндов, председател на Асоциацията на екскурзоводите в България: 8 от 10 екскурзоводи не са
работили през 2020 г.;
Водещи анализи
в. 24 часа - Насоки на предизборната ориентация;
в. Труд - До 9,3 млрд. лв. е загубата на БВП заради кризата;
в. Телеграф - Бързата печалба в нета - сигурен знак за измама;
в. Монитор - Онлайн гризачите на хазната.
√ Предстоящи събития в страната на 22 февруари
София
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От 11.00 ч. 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".
От 13.30 ч. чрез платформата Webex КНСБ ще представи Меморандум за социално-икономическото развитие на
България за 2021-2025 г.

***
Аксаково
От 14.00 ч. в Община Аксаково ще се проведат консултации за сформиране съставите на секционните избирателни
комисии (СИК) на територията общината, за произвеждане на изборите за народни представители за Народно
събрание на 4 април 2021 г.
***
Бургас
От 10.00 ч. до 17.00 ч. на кариера „Горно Езерово" ще се извършат контролирани взривни работи.
От 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Бургас ще се проведат консултациите за състава на СИК в Бургас.
От 12.00 ч. в УМБАЛ „Света Марина" - Варна министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов ще даде
старт на работата на последно поколение компютърен томограф в лечебното заведение.
***
Добрич
От 8.00 ч. в Професионалната гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост ще се проведе
неформално обучение „Как да си намерим подходяща работа?".
От 9.00 ч. чрез платформата Zoom ще се проведе онлайн дискусия „Роботика".
От 13.00 ч. в зала 108 в сградата на общинската администрация ще бъдат определени съставите на секционните
избирателни комисии в община Добричка.
От 14.50 ч. в зала 3 на Младежки център - Добрич ще се състои беседа за Левски с младежи от Професионална
гимназия по туризъм „П. К. Яворов" - Добрич.
От 17.30 ч. в офиса на ПП ГЕРБ - Добрич депутатът Калин Вельов ще даде пресконференция на тема "Какво още за
културата".
***
Варна
От 10.00 ч. в Юнашкия салон ще се проведат консултации за сформиране на съставите на секционните избирателни
комисии (СИК) за произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.
***
Видин
От 11.00 ч. в залата на 6 ет. в сградата на Общинската администрация кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков
ще проведе консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии (СИК).
***
Пловдив
От 16.00 ч. в сградата на община Пловдив кметът Здравко Димитров свиква консултации за сформиране състава
на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Пловдив за изборите за народни
представители на 4 април.
***
Сливен
От 11.00 ч. в зала 105 на Община Сливен ще се проведат консултации за съставите на секционните избирателни
комисии в Сливен.
***
Стара Загора
От 12.00 ч. в зала 1 в Община Стара Загора пресконференция ще даде председателят на Общински съвет - Стара
Загора Мария Динева.
***
Шумен
От 10.00 ч. в зала 363 в сградата на общинската администрация ще се проведат консултации за състава на
секционните избирателни комисии.
***
Ямбол
От 10.00 ч. в зала 107 в сградата на Общинска администрация Ямбол ще се проведат консултации за определяне
съставите на секционните избирателни комисии в Ямбол.
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.

21

