Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ Планът за възстановяване: От нищото с още много въпроси
Нужен е измeритeл на рeaлнaтa кoнвeргeнция нa cтрaнaтa cпрямo cрeднoeврoпeйcкитe рaвнищa нa дoхoди и БВП и
тoй дa бъдe вoдeщ в цялaтa прoгрaмa
Националният план за възстановяване и устойчивост в новия си вид е по-приемлив за бизнеса и експертните общности, но
са нужни повече усилия и визия за развитието на индустрията, енергетиката, науката и технологиите, социалната сфера,
образованието и здравеопазването, както и прецизиране на финансовите ресурси, за които ще кандидатства страната ни
за финансиране от специализираните фондове на ЕС. Това е общият извод, който може да бъде направен от становищата
на организации, браншови камари и обединения по новата версия на плана, изготвен от експертите на вицепремиера
Томислав Дончев.
Работодателските организации вече представиха своята позиция по плана по време на заседание на Икономическия и
социален съвет. "Ние предлагаме за технологична модернизация, за иновации, цифровизации и роботизация и енергийна
ефективност на съществуващите предприятия да бъдат заделени 1,3 млрд. лева. Тези пари можеше да дойдат по линия на
намаляване на грантовете, предвидени за енергийна ефективност на сградите", обясни пред Dir.bg Васил Велев,
председател на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) и заместник-председател на ИСС.
Той припомни, че настояването на бизнеса е програмата за енергийна ефективност да бъде преправена генерално. "Цялата
програма сега е за 2,5 млрд. лева, но ние предложихме тя да не е изцяло на грантово финансиране. В случая грантовете
може да са до около 20% например, коментира Велев. Той добави, че подобни проекти се изплащат от реализираните
икономии, те следва да бъдат приоритетно финансирани посредством предоставянето на нисколихвени, дългосрочни
кредити, които да бъдат връщани от постигнатите икономии при енергопотребление.
Според председателя на АИКБ, страната ни в момента може да се възползва от кредити за енергийна ефективност за около
8 млрд. лева. Този ресурс, заедно с грантовете за енергийна ефективност в плана, може да доведе до 9 млрд. лева
инвестиции у нас и това да бъде допълнителен стимул за развитие на икономиката.
В становището си от АИКБ припомниха, че предложението за инвестиции от 1,3 млрд. лева за иновации и роботизация
отново не е прието изцяло. В обновения План за възстановяване тези инвестиции са разделени в три фонда, с общ 900
млн. лева за подобни инициативи.
"Другото ни предложение бе за 700 млн. лв. за насърчаване на изграждането на системи за съхранение на енергия от ВЕИ
за собствени нужди в предприятията. Това е нужно основно за насърчаване на самостоятелното производство на енергия.
Тези инвестиции ще помогнат на ЕСО да балансира по-добре енергийната система", пояснява Велев.
Очакванията на бизнеса са при новите ВЕИ проекти да се предвижда при всеки соларен парк поне 20% от капацитета му
да бъде резервиран чрез система за съхранение на енергия - тоест към всеки фотоволтаичен парк да има батерии за
съхранение. Тези батерии са скъпа инвестиция и могат да се подкрепят чрез Плана за възстановяване. Подобна подкрепа
ще помогне много и на индустрията, която ще има собствени енергийни източници и ще потребява по-малко енергия.
С подобно вложение ще се заместят отчасти и въглищните централи, а бизнесът сам ще произвежда значима част от
енергията, която му е необходима. Така няма да има нужда от голямо развитие на електропреносната мрежа и найважното - ще се постигнат целите на ЕС за 55% намаляване на вредните емисии през 2030 г., смята Васил Велев. По думите
му в сега предложения План има три фонда за общо 900 млн. лв. и там се предвижда пилотна схема за изграждане на
подобна централа. Когато се окаже, че подобна централа е много успешна за бизнеса, не е ясно как ще се финансират
всички последващи проекти, добави Велев.
От ИСС също така са загрижени за пазара на труда и смятат, че в Плана за възстановяване са необходими 500 млн. лева за
подкрепа. Тук става въпрос за квалификация, преквалификация и създаване на цифрови умения в подкрепа на заетостта.
Сега са предвидени известни средства, но не и в размера, който сме поискали, обясняват експертите на Съвета.
Според тях е необходимо да се приоритизират инвестиционни проекти с по-висока готовност за реализиране с оглед
времевите хоризонти на Плана за възстановяване, от една страна, но и да се създават работни места и да укрепва
икономическата и социалната устойчивост на България, от друга страна
Важно предложение на бизнеса, изразено в становището на ИСС, е в плaнa дa ce включи oбoбщeн измeритeл, кoйтo дa
oтрaзявa рeaлнaтa cтeпeн нa кoнвeргeнция нa cтрaнaтa cпрямo cрeднoeврoпeйcкитe рaвнищa нa дoхoди и БВП и тoй дa
бъдe вoдeщ eлeмeнт в цялaтa прoгрaмa. От съвета настояват също така да се уcкoри рeaлизaциятa нa Плaнa зa
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възcтaнoвявaнe и уcтoйчивocт, кaтo той ce oбвържe c цeлитe нa вce oщe нeприeтия нaциoнaлeн плaн зa рaзвитиe "Бългaрия
2030".
План от нищото и с още много въпроси
Мнението на бизнеса бе взето предвид в новия план, но и коригираният документ си остана нещо като апокрифна дейност.
Някак си от нищото се появи първият вариант на плана, нямаше обществени обсъждания и дори кореспонденция със
заинтересовани лица, за да се определят приоритети, проекти, визии и мерки, обясни за Dir.bg и икономистът Калоян
Стайков.
"Между първия и втория вариант се вижда подобрение в някои от елементите на плана. Част от предложенията на бизнеса
бяха взети предвид, но остават още слабости. Например сега имаме повече подробности за проекти, които се предлагат,
но не е ясно на базата на каква обосновка са избрани тези проекти. Така не е ясно дали има предварителен анализ за
ползите и слабостите на подобни проекти. Не е ясно и дали няма и по-добри проекти от предложените, от гледна точка на
ефективност и ефикасност, за да получиш повече за всеки изхарчен лев", добави експертът на Института за пазарна
икономика.
Друг голям проблем е, че самият план все още не предлага конкретни реформи. В него е записано например изготвяне на
пътна карта или екшън план или че ще се променя съществуващ закон. "Това са мерки, но не и цели", пояснява Стайков.
По думите му цели могат да бъдат например, че до пет години държавата планира да има определен процент ИКТ
специалисти. Или, че "до 10 г. ще имаме определен дял на зелена енергия в икономиката".
Третият сериозен проблем в преработения план е липсата на връзки между него и другите държавни стратегически
документи. "Пример за това е липсата на връзка с документи в сферата на енергетиката - не се вижда как точно Планът за
възстановяване и устойчивост взима предвид стратегическите цели от Интегрирания национален план "Климат
Енергетика", предложената Енергийна стратегия, новите законопроекти за ВиК услугите и други подобни проекти. Тоест
имаме няколко стратегически документа, които са самостоятелни и не си говорят помежду си", пояснява икономистът на
ИПИ.
Идеята на целия механизъм за възстановяване и устойчивост е да финансира реформи и да подпомогне по някакъв начин
прехода на икономиката от сегашното ѝ състояние към базирано повече на дигитални услуги, иновации, зелена и
нисковъглеродна икономика. Това са двата стълба в самия план - или реформи, или преход на икономиката. На практика
тези стратегически документи предлагат точно реформа. И някак си на този фон не се вижда връзка между документите,
добави Стайков.
"Последният най-голям проблем за мен е, че голяма част от средствата е планирано да започнат да се харчат през 2024 г.
Тоест ние едновременно искаме да се възстановим от настоящата криза, да започнем някакъв преход, ама след 4 години.
И също така да направим реформи, но след четири години. Това няма как да се случи. Сега трябва да ги има проектите и
да започне работа по тях. Сега е моментът за възстановяване - голямата част от средствата трябва да се изхарчат още в
първите години след кризата - 2021 и 2022 г. А не да чакаме да започнат големите харчове през 2024 г., когато икономиката
вече ще се е възстановила и ще е тръгнала по някакъв път на развитие. Тогава ще е късно за подобна помощ", категоричен
е икономистът. Той припомни, че през 2024 г. на практика ще е минал и половината период до 2030 г., а ние тогава вече
трябва да имаме реални резултати.
Като цяло мнението на експертите е, че работата по Плана за възстановяване трябва да започне веднага, без много бавене,
за да може европейските средства да дойдат в подкрепа на икономиката ни. Въпросът е дали политиците ще имат воля
наистина да помогнат на бизнеса мащабно, макар и в навечерието на избори за нови народни представители.
Investor.bg
√ ИСС: Приоритет е възстановяване на икономиката и по-високи доходи
За промени в Кодекса на труда заради дистанционната работа и защита на уязвимите групи, ще настоява
„гражданският парламент“, посочи Зорница Русинова
Промени в Кодекса на труда, свързани с прилагането на дистанционната работа и защита на уязвимите групи в процеса
на дигитализация. За това ще настояват от Икономическия и социален съвет (ИСС), който обединява различни
организации на гражданското общество в България.
„Трите приоритета до 2025 г. са Европейският зелен пакт и устойчивото развитие, Технологичната трансформация и
дигитализацията на икономиката и обществото и Европейският стълб на социалните права - Европейският план за действие
за ЕССП и проекцията му за първия национален план на България“, обяви председателят на ИСС Зорница Русинова.
Тя уточни, че ИСС прие стратегически документ за дейността си през следващите четири години.
Русинова обясни, че този мандат на т.нар. "граждански парламент" се различава от предишните, защото започна в
усложнена икономическа и социална обстановка, причинена от коронавируса.
По думите й основната цел на дейността на ИСС е да помогне за по-бързото възстановяване на икономиката и за
повишаване на доходите на българските граждани. Тя потвърди, че трите основни приоритета са приети с пълен консенсус
от работодатели, синдикати и граждански организации, представени в ИСС. Това съгласие, според нея, показва силата и
волята им да работят за по-зелена, по-цифрова, и по-умна България и Европа.
Пленарната сесия на ИСС вече прие и План за дейността на Съвета за 2021 г.
Основните теми от него представиха зам.-председателите на ИСС Васил Велев, Пламен Димитров и Лидия Шулева.
Васил Велев от АИКБ, представител на групата на работодателите, подчерта, че предвидените в Плана становища за
икономическите последици от разпространението на COVID 19, както и за стратегията на ЕС за либерализация и интеграция
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на енергийната система, са навременни и ще допринесат да се намерят решения, свързани с повишаване на
конкурентоспособността на бизнеса, със здравната защита на хората и с подкрепата на уязвимите групи.
Той подчерта, че предложенията на ИСС може да се насочат към законодателни промени, които да помогнат държавата
ни да бъде по-добре подготвена при посрещане на евентуални кризи в бъдеще.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров, представител на групата на работниците, акцентира върху темата за доходните
и неравенства, икономическите политики и превенцията, както и върху становище на ИСС за професионалното обучение,
квалификация и преквалификация.
„За синдикатите, но и за работодателите е важно също ИСС да се произнесе за териториалните планове и справедливия
преход, свързан със изпълнението на Зелената сделка. В тази връзка Планът за действие за въвеждане на Европейския
стълб за социалните права е водеща тема за 2021 г. за ИСС“, коментира синдикалистът.
Зам.-председателят на ИСС Лидия Шулева, като представител на гражданските организации, добави към важните в Плана
теми - Споразумението за партньорство и оперативните програми, както и Стратегическия план за развитие на
земеделието и селските райони, по които трябва да се търси консенсус и да се прилага граждански мониторинг за
изпълнението им.
ТВ Европа
√ АИКБ предлага работещите в частния сектор да плащат 100% от своите осигуровки
Хората са съгласни за извършват нерегламентирана заетост поради ниския размер на възнагражденията, но също така и
заради недоверието в пенсионната система и държавата като орган, който осигурява публичните услуги. Основните
проблеми, който водят до намаляване на доверието са незавършената реформа на пенсионната система, често
променящите се нормативни изисквания и условия за пенсиониране и много ниските пенсии, коментира в предаването
„Темите“ Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциация на индустриалния капитал в България.
Според него е трудно е да изчислиш процент на нещо, което е скрито. „Нашият композитен индекс „икономика на светло“
за 2019 г. е почти 79%, което означава сивата част на икономиката е около 21%. В този композитен индекс има подиндекс
„недекларирана заетост“, който показва около 25% недекларирана заетост“, заяви още Добрин Иванов.
По тази причина от АИКБ предлага работещите в частния сектор да плащат 100% от своите осигуровки. Иванов заяви, че
това ще стане като работодателят сключва трудов договор със служителя си, където е записано брутното възнаграждение
с включени в него осигуровки. По думите на госта обаче приемането на това предложение в никакъв случай не требва да
става за сметка на работника, а законодателството да гарантира, че нетното възнаграждение няма да бъде променено.
За повече информация вижте видеото.
Параграф 22
√ АИКБ: Недеклариран труд има и в държавната администрация
Недекларираната трудова заетост обхваща нови отрасли, като информационните технологии и дори навлиза в
държавното управление. Това заяви пред БГНЕС Росица Стелиянова, директор на „Програми и проекти“ в Асоциацията на
индустриалния капитал в България /АИКБ/. „Недекларираната трудова заетост се наблюдава в доста отрасли.
Традиционно това са селско стопанство, строителството и туризма, но в проучванията, които направихме се
появяват и нови сектори. Това са информационните технологии. Може би това се дължи на навлизането на нови
форми на заетост в българската икономика, особено след въвеждането на извънредното положение. Прави
впечатление също така държавното управление, въпреки че там не се очаква да има
недекларирана трудова заетост“, отбеляза Стелиянова.
Според нея това се дължи на факта, че извънредният труд започва да се осъзнава като форма на недекларирана заетост.
До момента голяма част от работниците и работодателите на се го възприемали като такава форма. АИКБ представи
Национална карта на недекларираната заетост в страната. Според работодателите нивото на недекларираната заетост е
по-ниско – 25,3%, а според работниците малко по-високо – 32,9%. Положителна тенденция е, че през последните 5-6
години икономиката продължава да изсветлява и най-вероятно тази тенденция ще се запази.
Проучванията, които АИКБ са направили, показват, че и работодатели, и работници имат недостатъчна информация и
представа както за формите на недекларирана заетост, така и за новите форми на заетост. „Тъй като новите форми до
голяма степен не са регламентирани в националното ни законодателство, това води до сиви практики без самите
хора да ги осъзнават“, заяви Росица Стелиянова и даде следния пример: „Много млади хора работят като фрийлансъри
през много и различни електронни платформи, приемайки различни задачи и поръчки. Те работят без договор, не се
осигуряват, получават парите директно по банковата си сметка, нищо не влиза в осигурителната система. След 3040 години ще навършат пенсионна възраст и ще получават ниски пенсии“.
Проучванията също така показват, че и работодателите, и работниците настояват за по-добра регулация включително
реални наказания както за некоректните работодатели, така и за некоректните заети лица. „Много често се споделя, че
самите работници, които ползват някакви социални придобивки, предпочитат да работят без договор. Това се
наблюдава в строителството“, уточни Стелиянова.
Пандемията от коронавирус се отразила както положително, така и отрицателно на нивата на
недекларирана заетост. „Положително, защото българските работодатели осъзнаха, че може да се работи
дистанционно и в това няма нищо лошо. Въведоха се нови технологии в организацията на работата. Много фирми
инвестираха в такива технологии. Това отвори вратата за новите форми на заетост, но липсата на регулация

3

повлия негативно. Всички имаме познати, които казват, че от вкъщи работят повече. Те сядат пред компютъра и
работят, не правят обедна почивка или друга пауза. Задачите се поставят непрекъснато, това води до появата на
недекларирана заетост и трябва да бъде урегулирана под някаква форма“, категорична е Росица Стелиянова.
Economic.bg
√ COVID мерките изтриха над 5 хил. работни места за февруари
Само за изминалата седмица извън пазара на труда са останали 1400 души
Mepĸитe, c ĸoитo пpaвитeлcтвoтo ce бopи дa cпpe paзпpocтpaнeниeтo нa СОVІD-19, ocтaвиxa oщe 5627 дyши бeз paбoтa пpeз
изминaлaтa ceдмицa, coчaт дaннитe нa Haциoнaлнaтa cтaтиcтичecĸa cлyжбa (HCИ). Cпopeд тяx зaпoчнaлитe paбoтa в
пepиoдa 15-21 фeвpyapи ca 4214 дyши, a извън пaзapa нa тpyдa ca ocтaнaли 1413. И добавяйки се към всички други,
останали без paбoтa oт нaчaлoтo нa тoзи мeceц, общият брой e 5596 дyши.
Cитyaциятa c бeзpaбoтицaтa y нac пpoдължaвa дa ce зaдълбoчaвa. Oт нaчaлoтo нa пaндeмиятa дo ceгa нoвopeгиcтpиpaнитe
бeзpaбoтни в бюpaтa пo тpyдa ca 435 615 дyши, a зaпoчнaлитe paбoтa ca 265 306. Toвa oзнaчaвa, чe зa пocлeднитe 12 мeceцa
ocтaнaлитe бeз paбoтa ca мaлĸo нaд 170 xил. дyши.
Haй-мнoгo бeзpaбoтни пpeз минaлaтa ceдмицa ca peгиcтpиpaни в Coфия (464), Блaгoeвгpaд (456), Πлoвдив (446) и Coфия
oблacт – 301 дyши.
Bъпpeĸи лoшитe иĸoнoмичecĸи пocлeдcтвия, ĸoитo пpeдизвиĸa СОVІD ĸpизaтa oт Acoциaция нa индycтpиaлния ĸaпитaл в
Бългapия (AИKБ) зaявиxa, чe блaгoдapeниe нa нeя ce ocвeти eдин „зaтъмнeн ceĸтop“ и нeдeĸлapиpaнaтa зaeтocт pязĸo e
нaмaлялa.
Mapинeлa Πeтpoвa, зaмecтниĸ-миниcтъp нa финaнcитe, зaяви, чe гoлямa чacт oт бизнeca y нac e бил пpинyдeн дa дeĸлapиpa
cлyжитeлитe cи, зa дa имa възмoжнocттa дa ce възпoлзвa oт пpaвитeлcтвeнитe cтимyли.
По данни на АИКБ пет са най-често срещаните форми на недекларирана заетост - работа без договор, работата с договор
с фиктивни клаузи и допълнително доплащане на необлагаема сума в брой, прикрити трудови договори, фалшива
самонаетост и извънреден труд без заплащане. Ceĸтopитe, ĸoитo нaй-чecтo ce възпoлзвaт oт тeзи „възмoжнocти“ ca
„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Строителство“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Транспорт,
складиране и пощи“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.
Πo-paнo през деня coциaлният миниcтъp Дeницa Caчeвa oбяви, чe тeзи, ĸoитo ca paбoтeли нa cвeтлo, ca пoлyчили пo-гoлeми
ĸoмпeнcaции, oтĸoлĸoтo ocтaнaлитe.
„Πo мяpĸaтa зa зaпaзвaнe нa зaeтocттa „60/40“ имa фиpми, ĸoитo пoлyчaвaт нa мeceц пo oĸoлo 200-300 xил. лв. Toвa ca
изpяднитe фиpми“, пocoчи Caчeвa.
Mинaлaтa ceдмицa тя cъoбщи, чe пo мяpĸaтa вeчe ca платени 831 млн. лв. ĸъм нaй-зaceгнaтитe ceĸтopи - хотелиерство,
ресторантьорство, транспорт и туризъм, a зaпaзeнитe paбoтни мecтa ca 30 000.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Илияна Йотова: Държавата трябва да превърне ИТ сектора в реален приоритет
10-тите юбилейни награди на Българската асоциация по информационни технологии бяха раздадени, въпреки
пандемията.
На изцяло онлайн церемония бяха отличени победители в 7 категории, а вицепрезидентът Илияна Йотова връчи наградата
за специален принос на първият председател на Асоциацията и почетен изобретател - инж. Николай Илиев.
"Не чакайте някой политик да измисли тези програми. Не чакайте някой политик лабораторно в един кабинет да каже как
трябва да се развива вашия сектор. Напротив. Най-добрите съвети, най-добрите предложения, към онези, които трябва да
вземат законодателските и изпълнителските решения, трябва да дойдат именно от вас, специалистите", каза
вицепрезидентът Илияна Йотова.
"Искам да благодаря на вицепрезидента - г-жа Йотова. Все пак от личния си опит ще си позволя два съвета към колегите,
които имат куража да създават собствени продукти - не преставайте да вярвате в успеха, дори когато нещата изглеждат
безнадеждни. Избирайте по-малки торти, но се борете за по-голямо парче от тях, вместо да се борите за малко от
големите", каза д.т.н. инж. Николай Илиев, носител на Наградата за специален принос на БАИТ, 2020.
√ ВМА: "Зелените коридори" временно спират, ваксините са изчерпани
Временно се преустановява имунизацията по т. нар. "Зелени коридори" във Военномедицинска академия (ВМА),
съобщиха от лечебното заведение.
Причината е изчерпване на наличните количества ваксини.
От болницата, ръководена от ген. Венцислав Мутафчисйки съобщиха, че продължава ваксинирането по отделните фази,
съгласно Националния ваксинационен план на България и поставянето на втора доза на направените до момента
имунизации.
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√ Буяр Османи пристига в София за разговори с Екатерина Захариева
Министърът на външните работи на Северна Македония Буяр Османи пристига на необявено предварително
посещение в София, за да се срещне с българския външен министър Екатерина Захариева.
Информацията е потвърдена от говорителя на правителството Душко Арсовски, съобщава агенция МИА.
Очаква се централна тема на разговорите да бъде Планът за действие между двете страни. Повече информация за
резултатите ще бъде съобщена, след като министърът се върне от посещението си.
БНР
√ Близо 58% спад във въздушния транспорт за последните месеци на 2020 година спрямо 2019-та
С близо 58 % е спаднал оборотът при въздушния транспорт през четвъртото тримесечие на миналата година спрямо същия
период на 2019-та, сочат данните на Националния статистически институт.
Общо за сектор транспорт намалението е с 1,5 на сто.
При пощенските и куриерските услуги се наблюдава увеличение от над 16%.
Ръст има и при сухопътния транспорт, но при водния оборотите са спаднали с 26 на сто.
√ Цацаров представя годишния доклад за работата на Антикорупционната комисия
Председателят на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество комисия
Сотир Цацаров ще представи годишния доклад за 2020 година в пленарната зала. Депутатите ще изслушат и вицепремиера
Томислав Дончев за Националния план за възстановяване и устойчивост, който страната ни трябва да представи пред
Брюксел, информира репортерът Добрина Карамболова:
Според доклада сигналите за конфликт на интереси са били 240, което е сериозно увеличение в сравнение с 2019 г., когато
сигналите са били малко над 160, и през 2018 г., когато са били 119.
Глобите са установен конфликт на интереси през миналата година са малко над 600 000 лв. През 2019 г. са били 200 000
лв. От 490 прокурорски проверки в 74 случая са установени данни за извършени корупционни престъпления.
Депутатите ще гласуват и държавни парични награди за 65 творци за изключителни постижения и цялостен принос в
областта на културата. За срок от 3 г. повечето от тях ще вземат по 500 лв. месечно, а останалите по 350.
Промените в Закона за БТА, предложени от ГЕРБ, влизат за първо четене в Народното събрание.
С тях председателят на парламентарната комисия по култура и медии Вежди Рашидов и депутатът Тома Биков предлагат
Българската телеграфна агенция да разпространява безплатно информация от обществен интерес.
Вицепремиерът Томислав Дончев ще бъде изслушан за готовността на България да представи пред Брюксел националния
план за възстановяване и устойчивост.
Той ще представи и етапа на подготовка за програмния период 2021-2027 година.
√ Вдъхновяващи и практични разработки се конкурират за наградите на БАИТ
Интервю на Диана Дончева с Огнян Траянов
Тази година за годишните награди на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) се състезават 93
проекта в седем категории.
Най-много са участниците в категория „Успешен български IT продукт или услуга“. Според председателя на УС на БАИТ
Огнян Траянов това са продукти, „брандирани със силна идентичност и международни успехи“.
9 проекта се конкурират в категория „Успешен проект за българската икономика“. Един от тях е за робот, който
дезинфекцира болници и разнася лекарства.
„В тази категория се стимулират фирми, които са пионери и инвестират в нещо ново за българския пазар. Това е част от
бъдещето“, обясни Траянов в предаването „Преди всички“ на БНР. По думите му тези фирми не са непременно от IT
сектора.
Категорията „Образователна награда“ е най-приятната и вдъхновяваща част за нас, изтъкна Огнян Траянов. Сред
номинираните има 15-годишно момиче, създало модел на 50 съзвездия с 300 звезди. „Въвежда игровия момент в
изучаването на астрономията.“
Друга студентска разработка е за автоматична кутия за лекарства. Участва и проект за невронни мрежи за обработка на
български език през синтактичен и граматически анализ.
Всички кандидати участват най-малко с работещи прототипи или готови изделия, уточни Огнян Траянов.
Тазгодишното издание на конкурса е десето поред.
Повече информация по темата – в звуковия файл.
√ КЕВР: Няма да има промяна в цените на парното и тока
През март се очаква поевтиняването на природния газ у нас да е близо до прогнозираните 13%
През март се очаква поевтиняването на природния газ у нас да е близо до прогнозираните около 6 процента, независимо
от скока на петрола през последните месеци на световните пазари. Една от причините е, че газовата ни компания ще
използва количества от хранилището в Чирен. Това каза по време на общественото обсъждане на цените на синьото гориво
изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Николай Павлов:
„Повишението на цената на петрола при повишената консумация ще намери своето отражение и върху цените на газа,
като в голямата си част договорите са петролни индексирани, но по отношение на „Булгаргаз“ това ще намери отражение
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през месец април. Прогнозата сочи, че за март месец „Булгаргаз“ ще има конкурентна по-ниска цена в сравнение с
европейските газови пазари“.
Председателят на енергийния регулатор Иван Иванов посочи, че няма да има промяна в цените на парното, топлата вода
и тока: „Няма заплаха за увеличаване на цената на топлинната енергия през март, който месец реално е последният, в
който се използва централизирано топлоподаване за отопление на жилищата“.
Окончателно решение за цените на природния газ ще бъде взето на 1 март.
√ Срокът за подпомагане на лозаро-винарския сектор се удължава
Приемът на заявления по най-новата мярка за подпомагане на лозаро-винарския сектор у нас се удължава до 12-ти март.
Това съобщиха от министерството на земеделието. Срокът за прием изтичаше вчера, но представителите на бранша са
подали сигнал, че заради ограниченията, наложени от епидемичната обстановка, не успяват да подготвят всички
документи.
Мярката ще финансира информационни проекти за отговорната консумация на вино и за вината, регистрирани в
европейските схеми за защита.
√ Бюрото на ЕП у нас организира уебинар за земеделски производители
Бюрото на Европейския парламент в България организира уебинар за бъдещето на Общата селскостопанска политика в
Европейския съюз и реформите, с които
българските земеделци ще трябва да се
съобразяват.
В рамките онлайн дискусията от 13 часа ще
бъдат представени настоящите правила за
земеделските производители, валидни по
време на преходния период до 2022 г.,
както
и
насоките
на
Общата
селскостопанска политика след това.
Очаква се да станат ясни позициите на
различните
политически
групи
по
отношение на новите изисквания и мерки,
както и преговорните позиции на България
по ключови за сектора теми.
На въпросите на земеделците ще отговарят
евродепутатите Асим Адемов и Атидже
Алиева-Вели, членове на комисията по земеделие в ЕП.
В дебата ще участват и Елси Катайнен, зам.-председател на комисията, както и Снежана Благоева от Постоянното
представителство на България в Брюксел.
√ Иван Гарелов: Предизборната кампания не е започнала, а вече е изчерпана
Предполагам, че ще се стигне до програмно правителство, прогнозира той
Интервю на Людмила Железова с Иван Гарелов в предаването ''Нещо повече''
"Предизборната кампания не е започнала, а вече е изчерпана", каза пред БНР журналистът Иван Гарелов и обясни, че вече
не работят традиционните средства - дебати и излагане на позиция, което се дължи на силната изнервеност на партиите.
Според него тези избори се очакват с такова напрежение, каквото имаше в началото на демократичните промени в
България:
"Това се дължи на факта, че по-голяма част от българското общество е недоволно от това управление и смята, че ако то
бъде свалено, може би благоденствието на народа ще стане на по-високо равнище".
Журналистът изказа мнение, че много голяма част от хората, които казват, че ще гласуват за ГЕРБ, са убедени, че това не е
правилният път, но "те вече са част от тази система, която им гарантира доходи, макар и не съвсем по правилата":
"Това прави несигурен крайния резултат в деня на изборите. От изравняването на силите на двете големи партии, които си
противостоят (ГЕРБ и БСП -б.р.), води до това, до което се домогва ДПС - съставяне на някакво правителство на
националното единство".
Гарелов смята, че управлението е неадекватно и не може да се справи с елементарни неща:
"Един ден ни убеждава, че едната ваксина не е подходяща за възрастните хора, а на следващия - било взето решение тя
да се поставя. Явно това е по политическо съображение, защото предстоят избори".
Коментарът на журналиста за състоянието на БСП преди изборите беше, че тя е твърде заета със себе си:
"Стои назад, но е стабилна, за да може със своето представяне на изборите да обърка сметките на някакво правителство с
патерици, което ще бъде много нестабилно".
По думите му Слави Трифонов е избрал правилното поведение - да не се появява:
"За него е достатъчно да изнесе два-три големи концерта и той ще обере протестния вот. Те не искат да управляват на
всяка цена и понеже няма да са първа политическа сила, ще предпочитат да играят ролята на силна опозиция, която да
завладее общественото мнение до такава степен, че то после да я потърси на следващи избори".
Иван Гарелов прогнозира, че десноцентристка коалиция би събрала повече подкрепа, но не изключва изненади:
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"ДПС може да поднесе изненади не само с представянето си, но и с позициите, които ще заеме. В такива моменти тя води
по-далновидна политика, отколкото другите партии. Предполагам, че ще се стигне до програмно правителство".
Интервюто на Людмила Железова с Иван Гарелов в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.
√ Шефът на МВФ призовава Г-20 за справяне с "опасното разминване" в световната икономика
Групата на 20-те водещи икономики в света, известна като Г-20, трябва да предприеме решителни политически действия,
за да се преодолее "опасното разминаване" в глобалната икономика, което заплашва да остави повечето развиващи се
икономики да изнемогват с години, заяви в сряда в своя блог ръководителят на Международния валутен фонд Кристалина
Георгиева.
Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева посочи, че е необходимо "много по-силно международно
сътрудничество", за да се ускори ваксинирането срещу Covid-19 в по-бедните страни, включително чрез допълнително
финансиране, което да им помогне да закупуват ваксинационни дози и да се преразпределят излишъците от ваксини към
държавите, в които има техен дефицит.
Тя също така призова за продължаване на целенасочената фискална подкрепа от страна на правителствата на Г-20 за
техните икономики и каза, че централните банки трябва да поддържат благоприятна парична и финансова политика в
подкрепа на потока от кредити за домакинствата и фирмите.
√ IATA предупреди за по-лоша от очакваното 2021 година за авиоиндустрията
Данните за резервациите в авиационната индустрия показват слабо първо полугодие, предупреди в сряда
Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA).
Асоциацията отбеляза, че приходите от пътникокилометър (Revenue passenger kilometre, или RPK) през 2021 г. изглежда
ще отбележат спад между 62% и 67% в сравнение с предходната година.
Очаква се и т.нар. "изгаряне на пари в брой" на авиокомпаниите да продължи с по-високи темпове, отколкото се
прогнозираше преди, като сега се очаква то да достигне в индустрията 75-95 млрд. долара. "Изгарянето на пари в брой" е
скоростта, с която дадена компания използва капитала си, за да управлява ежедневните си операции.
IATA също така обяви, че ще пусне своя пътна карта за Covid-19 до април и призова правителствата да приемат дигитална
система за ваксинационни сертификати за пътниците, които вече са ваксинирани срещу коронавурс.
√ Германският износ е намалял наполовина заради наложените на Русия санкции
Санкциите, които Европейският съюз наложи на Русия, доведоха до намаляване на износа на Германия от 80 млрд. евро
до 45 млрд. евро през 2020 г., отбеляза в сряда председателят на Германския комитет по икономически отношения с
Източна Европа - Михаел Хармс.
Хармс обаче заяви, че Германия вече не е приоритет на Русия по отношение на търговията, тъй като последната се е
съсредоточила върху отношенията си с Китай. Тази промяна, заедно със санкциите, доведе до загуби при германския износ
от около 20%, добави той.
Междувременно министърът на финансите на Саксония-Анхалт - Карл-Хайнц Паке заяви, че преките инвестиции на
Германия в Русия са останали стабилни.
Анализът идва, след като германският външен министър Хайко Маас коментира, че отношенията между Берлин и Москва
се намират в ниска точка. Въпреки това канцлерът Ангела Меркел потвърди, че Германия няма да налага нови санкции на
Русия по въпроси, свързани с изграждането на газопровода "Северен поток 2".
√ Педро Санчес обяви допълнителни 11 млрд. евро в подкрепа на компаниите в Испания
Испанският министър-председател Педро Санчес обяви в сряда допълнителен пакет от 11 млрд. евро за компании и
самостоятелно наети лица, които средства да има помогнат за справят с икономическата криза, причинена от
коронавирусната пандемия.
По-рано този месец източници на агенция Ройтерс казаха, че правителството има за цел да очертае през следващите
седмици набор от мерки за подкрепа на компаниите, включително евентуално намаляване на държавните заеми, както и
директна държавна помощ, за да помогне на по-малките компании да преодолеят пандемията от Covid-19 .
Преди това, през миналия септември Испания получи 1,2 милиарда евро от Европейския фонд за регионално развитие за
борба с икономическата криза, причинена от пандемията.
Още през октомври 2020 г. страната въведе извънредно положение, за да ограничи по-нататъшното разпространение на
Covid-19. Рестриктивните мерки се отразиха негативно на испанската икономиката, докато равнището на безработица се
повиши до 16,26% през третото тримесечие на 2020 г.
√ Евролидерите ще обсъдят кампанията за ваксиниране
Европейските лидери ще обсъждат кампанията за ваксиниране срещу Covid-19 и ограниченията за пътуване, свързани с
пандемията, през първия ден от видеоконференцията, която започва днес.
Държавните и правителствени ръководители ще се концентрират върху разгръщането на кампанията за ваксиниране,
увеличаване на производството на ваксините и сертификата за ваксиниране. По последния въпрос експертите подчертават,
че все още има много въпросителни, като основният от тях е дали той може да служи като документ за пътуване, при
положение че не е ясно дали ваксиниралият не е преносител на вируса.
"Идеята е да работим за вътрешен сертификат в ЕС, като той да бъде признат и по света. Това обсъждаме със Световната
здравна организация, но ще отнеме време", заяви дипломатически източник. В поканата си до европейските лидери
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председателят на Европейския съвет Шарл Мишел подчерта, че трябва да се ускори процесът за даване на разрешително
за ваксините, както и тяхното производство и доставка.
√ Курц подкрепя идеята за "имунизационен паспорт"
В навечерието на видеоконферентната среща на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС, снощи
австрийските медии съобщиха за намерението на австрийския канцлер Себастиан Курц да предложи европейски "зелен
паспорт", който да представлява дигитално доказателство за направена ваксина, тест или за прекаран коронавирус.
Подобно на модела в Израел ще е възможно свободното движение на хората с направена ваксина.
Притежателите на "зелен паспорт" ще могат да пътуват свободно, служебно или на почивка, ще могат да ходят на
ресторант, да посещават културни събития. Имунизационният паспорт ще е един вид билет за връщане към нормалния
живот, заявява канцлерът.
Курц се нарежда до правителствените ръководители на Гърция, Португалия и Испания, които поставят изискване за
европейски документ за имунизация, коментира електронното издание на вестник "Курир" и напомня, че още през януари
в Брюксел са приети указания как да изглежда технически подобен документ - дигитален или на хартия.
Експерти в Естония разработват заедно със Световната здравна организация план, който трябва да е готов до края на май.
Швеция и Дания вече планират въвеждане на дигитален имунизационен паспорт до лятото.
Себастиан Курц добавя, че се надява да се постигне европейско решение на въпроса.
"Но ако това не се случи, ние ще се заемем с осъществяване на проекта на национално равнище, ще говорим с възможно
най-много съседни държави и ще направим опит да намерим общ път".
Според него връщането към нормалността до лятото е напълно реалистично.
√ ЕС и Великобритания без напредък за удължаване на "гратисните периоди" за Северна Ирландия
След видеозаседание на Съвместната комисия на ЕС и Обединеното кралство за прилагането на Протокола за Северна
Ирландия бе направено изявление, че то е протекло „конструктивно“ и се работи за решаване на проблемите с търговията
през Ирландско море, възникнали в резултат на Брекзит. Според първият министър на Северна Ирландия Арлийн Фостър
обаче срещата е била „много разочароваща“.
Заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович и британският вицепремиер Майкъл Гоув, които са
съпредседатели на съвместната комисия, посочиха в изявление, че потвърждават пълния си ангажимент към мирното
споразумение от Разпети петък и правилното прилагане на Протокола за Северна Ирландия, който урежда търговията
между провинцията, останала в общия европейски пазар за стоки, и останалата част от Обединеното кралство. Не бе
постигнат обаче напредък по искането на Великобритания за удължаване на така наречените „гратисни периоди“, така че
още известно време да не бъдат напълно прилагани проверките и контрола на стоките, идващи от останалата част на
Обединеното кралство към Северна Ирландия.
Първият „гратисен период“, който засяга храните и колетите, изтича в края на април. Британското правителство,
подкрепяно от бизнес групи, иска Брюксел да удължи „гратисните периоди“ до 2023 година. Първият министър на Северна
Ирландия и лидер на Демократичната юнионистка партия Арлийн Фостър обаче заяви, че не е изненадана, че няма
напредък и обвини ЕС, че остава глух към притесненията на юнионистите, които смятат, че Протоколът трябва да бъде
премахнат, защото само пречи на търговията. Двете страни планират нови срещи за окончателно решаване на граничните
проблеми.
√ Байдън подписа указ за насърчаване на производството
Американският президент Джо Байдън подписа указ, който има за цел да увеличи броя на работните места в
производството. Байдън иска да като подсили снабдителните вериги в страната за акумулатори и батерии, лекарства,
ключови минерални ресурси и полупроводници, предаде Асошиейтед прес.
САЩ стават все по-зависими от вноса на тези продукти - потенциален риск за националната сигурност и икономика, с който
правителството на Байдън се надява да се справи чрез планирания преглед за 100 дни и с увеличаване на вътрешното
производство. Наред с това обаче Байдън ще се стреми да работи с международни партньори за гарантирането на
стабилна и надеждна снабдителна верига.
Представители на Белия дом подчертаха, че указът ще помогне за създаването на работни места в производството обещание, каквото са давали и предишни президенти, постигайки смесени резултати при осъществяването му, отбелязва
Асошиейтед прес.
Според бюрото за трудова статистика в момента в САЩ има 12,2 милиона работни места в производството, докато през
2000 г. те са били 17 милиона.
√ Русия обвинява Запада, че използва пандемията за натиск върху "неудобни" правителства
Руският министър на външните работи Сергей Лавров обвини западните страни, че използват пандемията от коронавирус,
за да оказват натиск върху неугодните правителства.
Във видеообръщение към Съвета по правата на човека на ООН Сергей Лавров заяви, че в западните столици упорито
продължават да не забелязват пагубното влияние на незаконните рестрикции върху човешките права:
За съжаление, независимо от пандемията и очевидната необходимост от консолидиране на усилията, някои западни
колеги все още не възнамеряват да преразглеждат егоистичната си линия и да се отказват от силовите подходи и
нелегитимните методи на шантаж и натиск.
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Лавров предложи създаването на правила за регулиране на социалните мрежи, както на национално, така и на
международно равнище:
Все по-голямо безпокойство предизвиква непрозрачната политика на социалните мрежи, които по свое усмотрение
забраняват или цензурират съдържането на потребителите и откровено манипулират общественото мнение.
Освен това Лавров разкритикува остро проявите на дискриминация спрямо рускоезичното население в прибалтийските
страни и Украйна.
Bloomberg TV Bulgaria
√ Бойко Борисов: На 1 март отваряме заведенията, а на 1 април - нощните заведения
Според премиера българите не усещат, че има пандемия, така както в другите европейски държави
Близо 150 000 са ваксинираните до момента български граждани, като само за ден са имунизирани над 17 000 желаещи,
а над 200 000 са оздравелите пациенти с COVID-19. „С това темпо на ваксинация и с този щит от 350 000 души, който имаме
пред пандемията, на 1 март ресторантите и игралните зали ще бъдат отворени, а от 1 април ще заработят и нощните
заведения“, заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на редовното правителствено заседание.
Премиерът разпореди на министъра на здравеопазването Костадин Ангелов да обсъди на предстоящата среща днес с
бранша налагащите се действия по отношение на готовността на ресторантите и заведенията да заработят от 1 март. В този
контекст министър-председателят отбеляза, че ваксинацията трябва да продължи с постигнато темпо, а осигурените
мобилни екипи за отдалечените населени места да имунизират, тъй като това е пътят затворените от пандемията сектори
отново да заработят при определени условия и капацитет.
„В България при стриктно спазвани мерки и в същото време – най-либералните в Европа, поддържаме резултати, които
дават възможност на хората да живеят нормално. Българите не усещат, че има пандемия, така както в другите европейски
държави. Така че да продължим по този начин“, отбеляза министър-председателят Бойко Борисов.
В рамките на заседанието на кабинета министърът на здравеопазването Костадин Ангелов докладва на премиера
актуалната ситуация в страната. „По отношение на създадената организация за мобилните екипи, днес имаме заявени
нужди от Ахтопол, където сме изпратили мобилен екип от РЗИ-Бургас, а други два екипа са в селата над Велико Търново –
в Хаинбоаз. Там също днес започва ваксинация“, посочи здравният министър. Ангелов добави, че всички кметове в
страната са информирани за възможността за заявка за мобилни екипи и здравните власти им съдействат максимално
бързо.
Премиерът Бойко Борисов изрази убеденост, че въпреки предизвикателствата, породени от пандемията, Европейската
комисия ще предприеме необходимите действия за осигуряването на ритмични доставки от ваксини.
√ 39% от компаниите у нас разкриват нови работни места по време на пандемията
Мария Стоева, мениджър „Продажби и бизнес развитие“ в „ManpowerGroup България“, В развитие, 24.02.2021
39% от компаниите у нас разкриват нови работни места по време на пандемията. Това заяви Мария Стоева, мениджър
„Продажби и бизнес развитие“ в „ManpowerGroup България“, в предаването „В развитие“ с водещ Вероника Денизова.
От проучването на „ManpowerGroup България“ става ясно още, че две трети от служителите биха препоръчали своя
работодател на близък човек и след кризата.
„Препоръката е един от най-сериозните фактори. Важно е дали работещите в дадена компания биха препоръчали на друг
човек своя работодател. Това се очертава като един от най-работещите канали при подбор на нови кадри. В крайна сметка,
когато един човек е лично ангажиран с дадена компания и може да каже хубави думи за нея, това е много високо ценено“,
пояснява Стоева.
По думите й е погрешно схващането, че голяма част от компаниите у нас са прибегнали до мерки като понижение на
възнаграждението, отмяна на допълнителни придобивки и принудително използване от служителите на неплатени
отпуски.
„При 62% от компаниите не се е наблюдавало понижение на заплатите. Само при 19% е отбелязана подобна мярка,
но това е основно при компании от засегнатите сектори".
Тя отбеляза също, че при 67% от компаниите не се наблюдава използването от служителите на неплатен отпуск по време
на пандемията.
Според Стоева работодателите стават все по-креативни по отношение на предлагането на допълнителни придобивки.
„Самата възможност за работа от вкъщи и за гъвкаво работно време е изключително ценена от служителите, дори повече
отколкото стандартните пари, които им се предоставят за транспорт или ваучери за гориво. По време на локдауна имаше
компании, които дори се грижеха служителите им да получават топъл обяд за цялото семейство, в това число и децата им,
които учеха дистанционно у дома“, разказва гостът.
„Това са едни чудесни практики, които все още са изключение, но е хубаво, че започват да се наблюдават на българския
пазар. Движим се в правилна посока.“
Стоева отбелязва още, че в някои сектори настоящата ситуация създава повече възможности, като все повече компании
търсят аутосорсинг на определени техни процеси.
Целия разговор може да видите във видеото.
√ Черноморската банка за търговия и развитие издава първите си ЕSG облигации
Дълговите книжа наброяват 85 млн. долара и са с 10-годишен матуритет
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На 24 февруари 2021 г. Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) издаде първите си облигации за опазването на
околната среда, социалните политики и корпоративното управление (ESG), наброяващи 85 милиона щатски долара в
частно пласиране при азиатски инвеститор.
Десетгодишните облигации, издадени в рамките на Средносрочната програма на ЧБТР, ще подкрепят приоритетното
финансиране на операциите на Банката с ясни ползи за околната среда и климата, като възобновяемите енергийни
източници и енергийна ефективност и намаляването на въглеродния отпечатък.
„Радваме се, че издадохме първата си облигация за ESG – ключов напредък в нарастващия капитал в подкрепа на
приоритетите на околната среда и климата на нашите държави членки. Това отговаря на търсенето на
инвеститорите и отваря врата за нови източници на финансиране за зелени проекти“, заяви Дмитрий Панкин,
председател на ЧБТР.
√ Меркел предупреждава за трета вълна на Covid, докато властите обмислят разхлабване на мерките
Политическите неразбирателства все повече се засилват, тъй като годината на изборите допълнително нагнетява
обстановката в Германия
Канцлерът Ангела Меркел предупреди, че Германия се намира в разгара на трета вълна на Covid-19 и трябва предпазливо
да подходи с отварянето на училищата и бизнеса, подтискайки политическите дискусии за разхлабване на
противопандемичните мерки, предава Bloomberg.
Коментарите й идват в момент, когато Германия продължава да се бори на множество фронтове за поставяне на
пандемията под контрол. Броят на новозаразените не намалява от няколко дни насам, а темповете на ваксинации са все
още са сравнително бавни спрямо други страни. Отложената стратегия за тестове е последната от поредица
вътрешноправителствени неразбирателства.
Министърът на здравеопазването Йенс Шпан обеща да направи бързите тестове широко достъпни от 1 март, за да улесни
постепенното връщане към нормалността с нарастването на имунизациите. След като Меркел отхвърли плана на Шпан на
заседание на кабинета в понеделник, сега тя ще го обсъди с лидерите на федералните провинции на 3 март.
„По принцип сме готови да започнем разхлабване на мерките, но мнозина си задават върпоса как можем по-добре да
интегрираме своите стратегии и именно това е в основата на сегашните дискусии“, каза Шпан в интервю за телевизия ZDF.
Дали тестовете ще бъдат безплатни за гражданите ще зависи от това колко те ще струват на правителството, уточни Шпан
пред германските народни представители в сряда в рамките на парламентарна сесия. Бързите тестове вече са широко
достъпни, допълни здравният министър, прогнозирайки, че скоро това ще се случи и с тестовете в домашни условия.
Политическите неразбирателства все повече се засилват, тъй като годината на изборите допълнително нагнетява
обстановката. Към настоящия момент се подготвят множество планове за отваряне на най-голямата европейска
икономика, докато Меркел - която ще се оттегли след изборите през септември - призовава за постепенно отваряне.
Краят на ограничителните мерки трябва да бъде придружено от повече тестове и ваксинации, заяви Меркел пред
представителите на нейния консервативен блок по време на видеоконференция във вторник, според участник в разговора.
Канцлерът предупреди, че агресивният британски щам на заразата вече се разпространява в Германия, заплашвайки да
провали усилията на правителството за ограничаване на заразата.
Хелге Браун, началникът на кабинета на Меркел и опитен медик, заяви пред депутатите, че вирусните мутации могат бързо
да доведат до нарастване на новите случаи. Той уточни, че степента на заразяване може потенциално да достигне до 800
инфекции на 100 000 души през следващите седем дни.
След стабилен спад при броя на новозаразените от Коледа, степентта на заболеваемост в Германия се задържа на около
60 на 100 хиляди души за повече от седмица, показват данни на Robert Koch Institute. Меркел е поставила минимален праг
от 50 души за премахване на определени ограничения, като допълнителни мерки евентуално ще бъдат облекчени, след
като нивото спадне под 35.

След седмици на намаляване броят на новозаразените в Германия започва отново да се покачва. Графика: Bloomerg
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Тъй като германците са все по-изморени от блокировките и не е въведен национален план за излизане от епидемичната
обстановка, федералните лидери внесоха свои предложения.
В най-северната провинция на Германия Шлезвиг-Холщайн Даниел Гюнтер - премиерът от християндемократите на
Меркел - призова за четириетапна програма за отваряне на магазини и ресторанти в региони със степен на заболеваемост
под 50 души на 100 хил., докато Малу Драйер от социалдемократите - - която оглавява Райнланд Пфалц и я очакват избори
на 14 март - има друг план - базиран на броя на новите инфекции, тестове и ваксинации.
Баварският премиер Маркус Зьодер - потенциален кандидат за канцлерския пост от консервативния блок на Меркел предупреди за опасността от вирусни мутации и призова за продължаване на строгата противопандемична политика на
Меркел.
Във вторник началникът на кабинета Браун се срещна с длъжностни лица от федералните провинции, за да се опита да
постигне консенсус преди срещата на 3 март. Освен нарастващия набор от различни планове на местно ниво министърът
на икономиката Петер Алтмайер работи върху собствената стратегия, насочена към осигуряване на перспектива за бизнеса.

Германия очаква доставките на ваксини срещу Covid-19 да се увеличат драстично. Графика: Bloomberg
Като част от дебата за съживяване на икономиката, Александър Добриндт, лидер на Баварската консервативна партия,
предложи издаването на дигитален сертификат, който да позволи на ваксинираните граждани да се придвижват свободно.
Но Меркел отхвърли предложението, заявайки, че е твърде рано за такъв тип програма.
„Когато предлагаме ваксинация на достатъчно хора и някои от тях изобщо не искат да бъдат имунизирани, трябва да се
помисли дали трябва да има достъп и възможности в определени области само за ваксинираните“, посочи Меркел в
интервю за Frankfurter Allgemeine Zeitung.
„Но все още не сме стигнали до там.“
Германия е имунизирала малко над 6 на всеки 100 души в сравнение с близо 28 във Великобритания, показват данни на
Covid-19 Vaccine Tracker на Bloomberg
Междувременно има някои положителни новини. Първите три теста за изследване в домашни условия бяха одобрени в
Германия в сряда, като скоро броят им се очаква да се увеличи.
√ Повече от 150 бизнес лидери подкрепиха фискалния пакет на Байдън
Сред най-известните ръководители са Дейвид Соломон от Goldman Sachs, Стивън Шварцман от Blackstone и Сундар
Пичай от Google
Високопоставени бизнес ръководители от над 150 компании изразиха подкрепата си за пакета от стимули на президента
Джо Байдън на стойност 1,9 трилиона долара в писмо до лидерите на Конгреса, призовавайки ги да приемат фискалните
мерки за облекчаване на икономическите последици от Covid-19, съобщава Bloomberg.
Писмото е подписано от лидери на различни отрасли, включително Дейвид Соломон, председател и главен изпълнителен
директор на Goldman Sachs; Стивън Шварцман, председател и главен изпълнителен директор на Blackstone; Сундар Пичай,
главен изпълнителен директор на Google; и Джон Станки, главен изпълнителен директор на AT&T.
„Изпращаме до вас това писмо, настоявайки за незабавно и широкомащабно федерално законодателство за справяне със
здравната и икономическата криза, породена от пандемията COVID-19“, написаха ръководителите в писмото, което за
първи път бе публикувано от CNN.
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„Конгресът трябва да действа бързо и на двупартийна основа, за да разреши пакета от стимули и мерки за
облекчаване в съответствие с американския спасителен план, предложен от администрацията на Джо Байдън и
Камала Харис“.
Подписите в писмото включваха тези на няколко бивши привърженици на президента Доналд Тръмп, включително
Шварцман, един от най-големите спонсори от финансовия свят в предизборната кампания на бившия американски
държавен глава, и имонтният магнат в Ню Йорк Ричард ЛеФрак.
Законопроектът на Байдън включва редица сектори, към които ще бъдат насочени публичните разходи,
включително разпространение на ваксини, отваряне на училищата, подкрепа за щатските и местните правителства и
директните помощи, които президентът обеща по време на предизборната си кампанията.
Демократите продължават напред със законопроекта, въпреки че към този момент не са си осигурили голяма подкрепа от
републиканците, които определиха пакета като твърде скъп и ненужно широкообхватен.
"Укрепването на способността на здравните власти да реагират срещу коронавируса е първата стъпка към икономическо
възстановяване", пишат ръководителите.
„Американският спасителен план мобилизира национална програма за ваксинация, предоставя икономическо
облекчение на затруднените семейства и подкрепя общности, които са най-засегнати от пандемията“.
Във вторник Business Roundtable също призова законодателите да приемат пакет, който включва средства за ваксинации,
отваряне на училища, разширени обезщетения при безработица и подкрепа за малкия бизнес, но призоваха да не бъде
включено увеличението на федералната минимална заплата.
Предложението за увеличаване на минималната заплата до 15 долара на час се оказа спорна част от пакета със стимули,
като поне двама сенатори от Демократическата партия заявиха, че са против.
„Вярваме, че тези въпроси ще бъдат по-добре обсъдени в бъдещото законодателство, за да не забавят сега спешните
ресурси за здравната система и икономическо възстановяване“, посочват от Business Roundtable .
Републиканският сенатор Джош Хоули от Мисури представи в сряда алтернативно предложение за увеличаване на
заплатите, което ще използва федерални средства за повишаване на доходите на нискодоходните работници.
√ Пауъл отхвърли страховете за прегряване на икономиката
Той изрази увереност, че Фед ще успее да ускори инфлацията до целта си от средно 2%
Управителят на Федералния резерв Джером Пауъл подчерта своето мнение, че икономиката трябва да извърви дълъг път
за възстановяване и признаците на покачване на цените няма да доведат непременно до постоянно висока инфлация.
„Нашата политика е приспособима, тъй като безработицата е висока, а пазарът на труда е далеч от максимална заетост“,
каза той в сряда пред Комитета за финансови услуги към Камарата на представителите във втория си ден на изслушвания
в Конгреса.
Пауъл обърна внимание на покачването на цените на автомобилите поради недостиг на чипове и ограниченията във
веригите за доставки в технологичната индустрия.
„Това не води непременно до инфлация, защото инфлацията е процес, който се повтаря от година на година“, каза той, а
не е еднократен скок.
На въпроси от законодателите за риска от прегряване на икономиката, заради допълнителната държавна помощ и
непрекъсната подкрепа от централната банка - гуверньорът на Федералния резерв повтори виждането си, че предстои още
дълъг път, преди икономиката да се върне към предипандемичната сила.
Пауъл призна, че централната банка очаква инфлацията да се ускори поради „базови ефекти“ и скок в търсенето с
отварянето на икономиката. Но той подчерта, че централната банка разполага с „инструментите за справяне с това“.
Той също така заяви, че се появяват признаци, че икономиката се укрепва и оптимизмът нараства с разпространението на
ваксини. Пазарите също очакват допълнителни фискални стимули от президента Джо Байдън и Конгреса.
По време на изслушването Пауъл изрази увереност, че Фед ще успее да ускори инфлацията до целта си от средно 2% с
течение на времето.
„Убеден съм, че можем и ще го направим, и сме ангажирани да използваме нашите инструменти за постигане на това.
Живеем във време, в което има значителен дезинфлационен натиск по света и където по същество всички централни банки
на най-напредналите икономики се затрудняват да достигнат до инфлация от 2%. Ние вярваме, че можем да го направим,
ние вярваме, че ще го направим", заяви той.
√ Русия намалява зависимостта си от долара до минимум
Пускането в експлоатация на първия изцяло руски пътнически самолет се отлага за 2022 г. заради санкциите на САЩ
Русия трябва да предприеме спешни действия, за да намали използването на долара до минимум, след като като новата
американска администрация на Джо Байдън сигнализира, че ще наложи нови санкции, пише Bloomberg, цитирайки руски
дипломат.
„Трябва да се противопоставим на американската финансова и икономическа система, за да премахнем зависимостта от
този източник на постоянни враждебни действия. Трябва да намалим ролята на долара във всички операции“, заяви
заместник-външният министър Сергей Рябков в интервю.
Русия се подготвя за новите наказателни мерки от САЩ, които са в отговор на отравянето с нервно-паралитичен агент и
последвалия затвор за опозиционния лидер Алексей Навални. В речта си на конференцията по сигурността в Мюнхен
миналата седмица Байдън каза, че справянето с „руското безразсъдство и кибератаките, които засягат компютърните
мрежи в САЩ и в цяла Европа, са станали критично важни за защитата на нашата колективна сигурност“.
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През последните години САЩ наложиха редица санкции, насочени към държавни банки и корпорации, петролния и
газовия сектор, висши служители и бизнесмени, като вероятно ще следват още ограничителни мерки, отбеляза Рябков.
Руският президент Владимир Путин в продължение на няколко години ръководи инициативата за намаляване на
експозицията към американските активи, като за първи път изтласква дела на златото в резервите на централната банка
над дела на долара. Все пак Русия разчита на американската валута за голяма част от международната си търговия, а
чуждестранните инвеститори държат почти една четвърт от държавния й дълг.
Външното министерство не отговаря за икономическата политика и Рябков не уточни какви стъпки могат да бъдат
предприети за по-нататъшно намаляване на зависимостта на Русия от долара.
Влошаването на отношенията се задълбочи след анексирането на Крим от Украйна през 2014 г. и предполагаемото
намесване в президентските избори в САЩ две години по-късно. Администрацията на Байдън обеща да заеме по-строга
позиция по отношение на Русия и обмисля нови санкции, за да накаже Москва за мащабната кибератака, която бе разкрита
в края на миналата година, както и за случая с Навални.
Междувременно по-рано в сряда директорът на „Ростех“ Сергей Чемезов обяви, че Русия отлага за 2022 г. пускането
в експлоатация на първия си изцяло руски пътнически самолет, след като американските санкции забавиха проекта с цели
18 месеца.
Самолетът известен като MC-21 направи първия си тестови полет през май 2017 г. и по план трябваше да влезе в
експлоатация в края на 2018 г., но заради санкциите се наложи забавяне. Самолетът е снабден с изцяло руски двигател PD14, разработен след като санкциите забраниха доставките на важни части за проекта до Русия.
√ Турската лира отслабва за трети пореден ден спрямо долара
Пазарен коментар на Симин Демокан, изпълнителен продуцент на Bloomberg Истанбул, В развитие, 24.02.2021
Пазарът в Турция отбелязва слабо представяне. Лирата отслабва за трети ден спрямо долара на фона на повишена
волатилност. Това заяви Симин Демокан, изпълнителен продуцент на Bloomberg Истанбул, в предаването “В
развитие” с водещ Делян Петришки.
„Турската лира удължава своя спад, въпреки че президентът Ердогна говори в Анкара преди половин час и каза, че
властите са решени да намалят инфлацията, да стабилизират валутните курсове и да поницат лихвените
проценти. Инвеститорите обаче искат да видят една централна банка, която е независима“.
„Индексът Borsa Istanbul се понижава за трети ден, въпреки че глобалните настроения се подобряват“, каза Демокан.
„На икономическия фронт обаче настроенията са по-оптимистични, като инвестиционните банки продължават да
повишават прогнозите за растеж на Турция през тази година“.
„Goldman Sachs повиши очакванията за растеж тази година на 6% от 4%, а Bank of America - до 4,6% от 4,1%“, информира
изпълнителният продуцент на Bloomberg Истанбул.
„Следващата седмица очакваме да бъдат публикувани данните за БВП за четвъртото тримесечие“.
Целия коментар вижте във видео материала.
√ Каргото е светлина в тунела за авиацията през 2021 г.
Преди пандемията 60% от целия международен въздушен товарен капацитет е бил пренасян чрез пътническите
самолети
Една година след началото на пандемията от Covid-19, която почти заличи въздушните пътнически пътувания, въздушното
карго остава важен елемент от авиацията, пише Bloomberg.
С по-малко пътнически самолети във въздуха, има по-малко място за товари, които обикновено се транспортират в техните
трюмове. Това повиши търсенето на специализирани товарни самолети, които да помогнат за справяне с бума, задвижван
от онлайн търговията, разпространението на ваксини и веригите за доставка по системата точно навреме.
Преди пандемията 60% от целия международен въздушен товарен капацитет е бил пренасян чрез пътническите самолети,
според Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), а капацитетът за 2020 г. е намалял с почти една четвърт.
Този недостиг означава, че процентът се е покачил до рекордни стойности, сочи доклад на Sanford C. Bernstein.

Преобразуването на пътнически самолети в товарни нараства през последните години. Графика: Bloomberg
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Не е ясно дали интересът към специализираните товарни самолети ще продължи, когато пътническите самолети се върнат
към предпандемичния си график на изпълнение на полетите. Но Sanford C. Bernstein очаква търсенето да остане силно, тъй
като авиокомпаниите бавно възстановяват пълния си набор от услуги.
Част от превозвачите дори са прибегнали до временно преобразуване на някои пътнически самолети в товарни,
премахвайки седалките за пътници. Тази стратегия е печеливша за маршрути с цени на товари от над 4 долара за килограм,
пишат анализаторите на Citi в доклад от 23 февруари.На база данните на Citi, разходите за товарни превози от Хонконг до
САЩ са около 6,10 долара за килограм през декември и 5,30 долара за килограм от Шанхай до Германия.
От израелската аерокосмическа индустрия посочват, че работят безпроблемно и полетите са напълно резервирани до 2022
г. за така наречените преобразувания от пътнически в товарни самолети. Базираната в Люксембург Cargo Facts Consulting
очаква около 90 самолета да бъдат превърнати в товарни както през 2021 г., така и през 2022 г.
United Parcel Service пък очаква 2021 г. да бъде още една силна година, след като отчете рекордни приходи миналата
година. Amazon.com също бързо разширява въздушния си флот и наскоро обяви, че ще закупи 11 използвани самолета
Boeing 767-300 от Delta и WestJet.
Когато 11-те самолета Boeing влязат в експлоатация до края на 2022 г., Amazon ще разполага с флот от над 85 самолета.
Това е далеч от флотилията на FedEx, който има 679 самолета и флота на UPS от 572 собствени, лизинговани или наети
самолета.
Мениджър
√ Радев оспори пред Конституционния съд създаването на разследващ главния прокурор
Президентът сезира Конституционния съд по повод решението на парламнета да бъде създаден прокурор със специални
правомощия, даващи му правото да разследва главния прокурор или негов заместник. Радев поиска да бъдат обявени за
противоконституционни основни текстове от Закона за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, с който се
въвежда фигурата на обвинител, разследващ главния прокурор само ден след обнародването му в Държавен вестник.
В своето искане президентът развива аргументите за противоконституционност на спорните разпоредби, с които наложи
по-рано и вето на Закона за допълнение на НПК.
Държавният глава отново подчертава, че въвеждането на такава институция и с предаването на подсъдността по тези дела
изцяло към Специализирания наказателен съд се засягат основни конституционни ценности като независимостта на
прокурорите в рамките на съдебната власт, равенството на гражданите пред закона и забраната на извънредните
съдилища.
Ето какво гласи искането на Радев до Конституционния съд:
УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,
На основание чл. 150, ал. 1 и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България (КРБ) се обръщам към Вас с
искане да обявите за противоконституционни следните разпоредби:
- чл. 46, ал.8 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), чл. 194, ал. 6 от НПК и чл. 136, ал. 11 от Закона за съдебната
власт (ЗСВ) поради противоречие с чл. 6, ал. 2, чл. 117, ал. 2 и чл. 126, ал. 2 от КРБ;
- чл. 213а, ал. 2 от НПК поради противоречие с чл. 6, ал. 2 от КРБ;
- чл. 411а, ал. 4 от НПК относно думите „както и делата от компетентност на прокурора по разследването срещу
главния прокурор или негов заместник“ поради противоречие с чл. 119, ал. 3 от КРБ.
С оглед осигуряване на независимост на разследването в хипотезите на престъпления, извършени от главния
прокурор или негов заместник, Народното събрание прие Закон за допълнение на НПК (обн., ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.),
с който беше предвидено създаването на нова длъжност в рамките на прокурорската служба – прокурор по
разследването срещу главния прокурор или негов заместник. Неговата законоустановена функция е да провежда
разследването по дела за престъпления, извършени от главния прокурор или негов заместник (чл. 194, ал. 6 от НПК).
В интерес на яснотата на изложението за обозначаване на тази фигура тук и по-надолу в текста ще бъде използван
изразът „особен прокурор“.
Правното положение на особения прокурор е очертано в няколко норми от НПК и от ЗСВ. Според чл. 411в, ал. 1 от НПК
той е орган на досъдебното производство по дела, подсъдни на Специализирания наказателен съд (СпНС) и е част от
Прокуратурата на Република България (чл. 136, ал. 2 от ЗСВ). Не е указано обаче точното място на особения прокурор
в системата на Прокуратурата на Република България. Заслужава отбелязване, че той е поставен изрично извън
йерархичната система за ръководство и контрол, установена в прокуратурата: в чл. 46, ал. 8 от НПК за него е
създадено изключение, подобно на това, предвидено през 2020 г. за европейския прокурор и за европейските делегирани
прокурори, т.е. ал. 4, 5 и 7 от чл. 46 от НПК не се прилагат при разследване или при други процесуални действия на
особения прокурор. Това означава, че прокурор от по-горестояща прокуратура няма да може служебно да отменя или
изменя постановления на особения прокурор, нито да издава указания със задължителна сила или сам да извършва
действия вместо особения прокурор; действията на особения прокурор са изключени от обхвата на надзора за
законност и методическото ръководство, които главният прокурор упражнява над всички прокурори. Аналогично на
това, по чл. 136, ал. 11 от ЗСВ е предвидено, че алинеи 4-6 от чл. 136 не се прилагат за дейността на особения прокурор,
т.е. за него не важи принципът, че прокурорите се ръководят от административните ръководители на
съответната прокуратура, а всеки административен ръководител е подчинен на главния прокурор и на погорестоящите от него административни ръководители.
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Законът предвижда, че особеният прокурор се назначава по ред, различен от реда за назначаване на всички останали
прокурори – той се избира от Пленума на ВСС (чл. 30, ал. 2, т. 21 от ЗСВ).
Делата от компетентността на особения прокурор (т.е. за престъпления, извършени от главния прокурор или негов
заместник), са подсъдни на Специализирания наказателен съд – СпНС (чл. 411а, ал. 4 от НПК).
Постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство, които са издадени от особения прокурор,
подлежат на обжалване по съдебен ред пред СпНС (чл. 213а, ал. 2 от НПК) за разлика от постановленията за отказ
от образуване на досъдебно производство на всички останали прокурори.
1. Нарушение на принципа за независимост на съдебната власт (чл. 117, ал. 2 от Конституцията на Република
България)
Според чл. 117, ал. 2 от КРБ „Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите,
съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона“. Трайно установено разбиране
в европейската правна доктрина е, че независимостта на прокурорите е различна по своя обхват и съдържание от
независимостта на съдиите. Независимостта на прокурорите се изразява в автономност при вземането на решения
– те трябва да могат да вземат решенията си, без върху тях да се упражнява необосновано въздействие.
Автономността на прокурорите е гарантирана по определен ред дори в държави, в които прокурорската служба е
част от изпълнителната власт или й е подчинена. Тази гаранция важи за обикновените прокурори, но в още по-голяма
степен важи за главния прокурор и неговите заместници.
Според чл. 11 Препоръка REC (2000) 19 на Комитета на министрите до държавите членки относно ролята на
прокурорската служба в системата на наказателното правосъдие „държавите следва да предприемат
необходимите мерки, за да гарантират, че прокурорите са в състояние да изпълняват своите професионални
задължения и отговорности, без върху тях да се упражнява необосновано въздействие и без да бъдат изложени на
неоправдан риск от гражданска, наказателна или друга отговорност.“
Оспорените разпоредби от ЗСВ и от НПК обаче излагат главния прокурор, а от- там - и цялата прокурорска
институция, на риск от оказване на неправомерно влияние. Като предвижда особен прокурор за разследване на
престъпления, извършени от главния прокурор или негов заместник (чл. 194, ал. 6 от НПК) и като предвижда, че
неговите действия не подлежат на ръководство и контрол за законност, които се осъществяват в рамките на
самата прокурорска служба (чл. 46, ал. 8 от НПК и чл. 136, ал. 11 от ЗСВ), законодателят премахва важни гаранции за
обективност, всестранност и пълнота на разследването. Понеже задачата на особения прокурор е да разследва
престъпления, извършени от конкретно длъжностно лице (главен прокурор или негов заместник), той би бил
мотивиран да води разследването точно в определена посока, защото така оправдава смисъла и съществуването на
длъжността си. Особеният прокурор обаче, ако е наистина прокурор, трябва да бъде безпристрастен в преценката
си и да събира и тези доказателства, които оневиняват конкретното длъжностно лице. В тази хипотеза обаче той
рискува да остане без работа, защото длъжността му е да разследва престъпления на конкретни длъжностни лица.
Не е случайно, че подобно институционално решение не се открива никъде другаде в държавите членки на Европейския
съюз.
2. Принципът за равенство на гражданите пред закона и недопускане на привилегии, основани на лично или
обществено положение (чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България)
Установеният в закона ред за разследване на престъпленията, извършени от главния прокурор или негов заместник,
почива на следните особености: разследването ще се извършва от особен прокурор (чл. 194, ал. 6 от НПК), който се
избира по особен ред, различен от реда за назначаване на обикновените прокурори (чл. 30, ал. 2, т. 21 от ЗСВ). Неговите
действия няма да подлежат на йерархичен контрол в рамките на прокурорската служба (чл. 46, ал. 8 от НПК; чл. 136,
ал. 11 от ЗСВ), постановените от него откази за образуване на наказателно производство ще подлежат на съдебен
контрол (чл. 213а, ал. 2 от НПК), а законоустановените правила за определяне на родовата и местна подсъдност на
делата няма да важат и компетентен по делата, разследвани от особения прокурор, ще бъде СпНС (чл. 411а, ал. 4 от
НПК).
По този начин законодателят въвежда по отношение на главния прокурор и неговите заместници съществени
разлики спрямо установения ред за разследване на престъпления, извършени от всички останали граждани. Това, от
една страна, е непропорционално спрямо преследваната от законодателя цел, а от друга – допуска се необосновано
отклонение от принципа за равенство на гражданите пред закона.
Специално разпоредбата на чл. 213а, ал. 2 от НПК въвежда и неравно третиране на гражданите на друго основание.
Пострадалите от престъпления, извършени от главния прокурор или негов заместник, имат право да обжалват
отказа на особения прокурор за образуване на досъдебно производство, а всички останали пострадали от
престъпления нямат това право. Не е справедливо законодателят да въвежда толкова съществени разлики в
правното положение на пострадалите от престъпления само с оглед на това, че разследването се води от определен
субект и извършителят заема определена длъжност.
3. Нарушаване на забраната за създаване на извънредни съдилища (чл. 119, ал. 3 от КРБ)
Конституцията на Република България забранява извънредните съдилища (чл. 119, ал. 3 КРБ). Те са забранени, защото
се създават за постигане на определени политически цели и поради това са в конфликт с идеята за независимост на
съда. Според Решение на Конституционния съд № 10 от 2011 г. по к. д. № 6 от 2011 г. „специализираните по материя
съдилища трябва да се различават от общите съдилища само по предмета си, защото целта на създаването им е да
осигури тясна специализация на съдиите чрез разглеждане само на определен вид дела (…), за да придобият съдиите
по-задълбочени познания, да натрупат практически опит и така да се повиши качеството и бързината на
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правораздавателната дейност“. През 2011 г. Конституционният съд прие, че СпНС има характер на специализиран, а
не на извънреден съд.
През 2017 г. подсъдността на СпНС беше разширена (чл. 411а, ал. 1, т. 4 от НПК) и вече тя се определя не само от
конкретни характеристики на престъпленията, но и от конкретни характеристики на подсъдимите – след 2017 г. на
СпНС са подсъдни определен кръг престъпления, извършени от народни представители, съдии, прокурори,
следователи и др. Не всички престъпления, извършени от прокурори, са подсъдни на СпНС – в неговата юрисдикция
влизат само някои от тях, конкретно определени по вид. В този смисъл Конституционният съд подчерта, че именно
смесената субективно-предметна компетентност на Специализирания наказателен съд е гаранцията за неговата
безпристрастност и независимост (Решение на Конституционния съд № 6 от 2018 г. по к. д. № 20/2017 г.)
Посредством чл. 411а, ал. 4 от НПК се въвежда противоречие с възприетия досега принцип, като юрисдикцията на
СпНС се разширява и вече включва делата, по които компетентен е особеният прокурор. Доколкото по чл. 194, ал. 6
от НПК този прокурор е компетентен да извършва разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или
негов заместник, изводът е, че за тях компетентен ще бъде СпНС. Когато обаче законодателят определя
подсъдността единствено с оглед качеството на подсъдимия „главен прокурор“ или „заместник на главния прокурор“,
всяка илюзия за предметна специализация на СпНС бива елиминирана. Той се превръща в извънреден съд, а с това се
компрометира и независимостта на съдебния контрол над действията на прокурора по разследването срещу главния
прокурор или негов заместник.
4. Нарушение на чл. 126, ал. 2 от КРБ
В българската правна система главният прокурор има статут на конституционно установен орган: Конституцията
определя реда за неговото назначаване и освобождаване, статута му на член по право на ВСС и председател на
Прокурорската колегия, урежда и неговите правомощия. Според чл. 126, ал. 2 от КРБ главният прокурор осъществява
надзор за законност и методическо ръководство над дейността на всички прокурори. Конституцията посочва
единствено правомощията на главния прокурор, но не и правомощията на председателите на двете върховни
съдилища, които се назначават и освобождават по същия ред, т.е. правомощията на главния прокурор се ползват със
засилено внимание от страна на конституционния законодател.
Според чл. 46, ал. 8 от НПК и чл. 136, ал. 11 от ЗСВ особеният прокурор е поставен извън системата за ръководство и
контрол над законността на актовете на прокурорите, като изрично е посочено, че спрямо него главният прокурор
не може да упражнява своите правомощия за надзор за законност и методическо ръководство. Това правомощие на
главния прокурор обаче е конституционноустановено и то може да бъде ограничавано единствено с промени в
Конституцията.
Тълкувайки разпоредбата на чл. 126, ал. 2 във връзка с чл.127 от Конституцията и чл. 136, ал. 5 от ЗСВ,
Конституционният съд прие, че надзорът за законност от главния прокурор не засяга свободата да бъде формирано
вътрешно убеждение от всеки прокурор, доколкото последното се изгражда въз основата на преценка за
достоверността на законосъобразно допуснати, събрани и проверени доказателствени материали. Нещо повече,
според Конституционният съд надзорът за законност върху дейността на прокурорите, осъществяван в рамките на
прокуратурата, е гаранция за правилното приложение на материалния и процесуалния закон. (Решение № 11 от 2020
г. на Конституционния съд по к. д. № 15/2019 г). От една страна, въведеното изключение по отношение на дейността
на особения прокурор не допринася за по-ефективно изпълнение на конституционните му ангажименти като част
от прокуратурата. От друга страна, само по себе си това изключение премахва една необходима гаранция за
законосъобразност на разследването.
По отношение на изключването на особения прокурор от йерархичната система за ръководство и контрол, която е
присъща на прокурорската служба, законодателят възпроизвежда уредбата, която беше възприета през 2020 г. по
отношение на европейския прокурор и европейските делегирани прокурори. Според чл. 46, ал. 7 от НПК главният
прокурор упражнява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори с
изключение на дейността на европейския прокурор и европейските делегирани прокурори, когато те изпълняват
функции по Регламент (ЕС) 2017/1939. Аналогията между особения прокурор и европейския прокурор/европейските
делегирани прокурори обаче не е приложима. Регламент (ЕС) 2017/1939 очертава една нова орбита на развитие на
прокурорските функции, която е предопределена от членството на страната в Европейския съюз и потребностите
от осъществяване на наказателното производство по специфичен вид дела. Европейските делегирани прокурори
действат в рамките на отделна наднационална система за ръководство и контрол над дейността на прокурорите,
начело на която стои Колегията на Европейската прокуратура. Тази колегия осъществява общ контрол над
дейностите на Европейската прокуратура и гарантира „съгласуваност, ефективност и последователност в
политиката на Европейската прокуратура“ (вж. чл. 9 от Регламент (ЕС) 2017/1939). Обратно на това, при
изключването на особения прокурор от йерархичната система за ръководство и контрол, изградена в националната
прокурорска служба, той остава да действа самостоятелно и липсват каквито и да било гаранции срещу произволни
действия от негова страна, включително и насочени срещу главния прокурор.
УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,
Поради изложените съображения се обръщам към Вас с искане да обявите противоконституционност на следните
разпоредби:
- чл. 46, ал. 8 от НПК, чл. 194, ал. 6 от НПК и чл. 136, ал. 11 от ЗСВ поради противоречие с чл. 6, ал. 2, чл. 117, ал. 2 и чл.
126, ал. 2 от КРБ;
- чл. 213а, ал. 2 от НПК поради противоречие с чл. 6, ал. 2 от КРБ;
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- чл. 411а, ал. 4 от НПК относно думите „както и делата от компетентност на прокурора по разследването срещу
главния прокурор или негов заместник“ поради противоречие с чл. 119, ал. 3 от КРБ.
Предлагам да конституирате като заинтересовани институции Народното събрание, Министъра на правосъдието,
Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет, Прокуратурата на Република България и Върховния касационен съд.
РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
√ Ресторантите отварят на 1 март, ще работят на 50%
Ресторантите ще отворят от 1 март при капацитет от 50 на сто, до 6 човека на маса и ще работят до 23 часа с клиенти.
Нощните заведения ще отворят от 1 април. Това съобщи вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова след
работна среща с министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, главният държавен здравен инспектор доц.
Ангел Кунчев и представители на туристическия бранш.
По-рано вчера премиерът Борисов разпореди по време на редовното правителствено заседание да се започне подготовка
за отваряне на ресторантите и игралните зали от 1 март и сподели намерения от 1 април да заработят и нощните заведения
ако се запазят сегашнит темпове на ваксинация в страната.
С отварянето на ресторантите от 1 март остава в сила обаче ограничението за присъствие до 15 души на частни събития
като сватби и кръщенета. Задължително е и спазването на всички противоепидемични мерки за работа, е подчертала
вицепремиерът Николова. Тя е била категорична, че контролът ще е безкомпромисен и не трябва да се допуска и една
грешка, която може да опетни бранша.
От 1 март отпада и забраната за реализиране на организирани пътувания в страната. Организираните посещения зад
граница ще бъдат разрешение от 1 април. В заповедта на здравния министър ще пише, че редът за тези пътувания ще се
определя от туроператорите и туристическите агенти при спазване на съответните санитарни марки за безопасност и
сигурност на туристите.
Работещите в туристическия сектор ще бъдат ваксинирани приоритетно, както е поискала вицепремиерът Марияна
Николова в свое писмо до министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов от 21 януари 2021 г. Днес искането е
получило своето потвърждение, като предстои представителите на туристическия сектор да предоставят в Министерството
на туризма приблизителни бройки на желаещите да се ваксинират. Данните ще бъдат предадени на Министерството на
здравеопазването, което ще организира имунизацията.
Конгресният и събитийният туризъм може да започнат от 1 март. В следващата заповед на министъра на
здравеопазването ще бъде разрешено организирането на събития и конгреси при капацитет от 30 на сто. По информация
на бранша ще е нужен определен период от време за подготовка, като на практика събития очакваме да има след 20 март,
е обяснила министърът.
Важно е да се направи организация и да разберем каква част от представителите на бранша имат желание да се
ваксинират, за да може преди активния летен сезон това да стане, е коментирал министър Ангелов, цитиран в
прессъобщението. Той е допълнил, че целта е по този начин да се помогне на бранша и да не се губи поредният сезон.
Министър Николова е подчертала, че ваксинирането е доброволно, но това е един от начините да се постигне желаният
рестарт на отрасъла. Представителите на бизнеса са подкрепили идеята за приоритетна ваксинация и поеха ангажимент
да подпомогнат процеса според техните правомощия.
√ Нов професионален празник в календара - 30 октомври
30 октомври се обявява за професионален празник на брокерите и агентите на недвижими имоти. Това реши
правителството на вчерашното си заседание. Празникът ще се организира ежегодно чрез международни конференции и
други видове мероприятия, а целта е създаване на професионална среда, отговаряща на съвременните международни
стандарти, висок професионализъм и подобряване на услугите в сферата на недвижимите имоти.
Предложението е на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), което провежда държавната
жилищна политика, по инициатива на Добромир Ганев - председател на Национално сдружение недвижими имоти
(НСНИ).
Регионалното министерство припознава бранша като значим участник за развитието на пазара на недвижими имоти, като
в продължение на години е изградено активно и добро сътрудничество с юридически лица с нестопанска цел,
неправителствени организации и сдружения с предмет на дейност в областта на сделките с недвижими имоти. Честването
на професионален празник би повишило качеството на професионалните услуги, предоставяни от брокерите и агентите на
недвижими имоти, както и създаването на традиции, смятат от ведомството.
√ "Лошите" потребителски кредити нарастват
Необслужваните потребителски кредити нарастват до 9,5% от общата сума на отпуснатите от банките в сегмента. Това
показват данните на БНБ към края на януари тази година.
Това е най-високият дял на „лоши“ кредити за потребление от април 2019 г. насам, когато делът им бе 9,57%.
Общата сума на банковите потребителски заеми, по чието изплащане има проблеми, вече възлиза на 1,14 млрд. лв. Това
е с 22% повече в сравнение с януари минлата година. Кризата с коронавируса, безработицата и понижените доходи на
домакинствата са сред основните причини за увеличението на необслужваните банкови заеми.
При банковите заеми за бизнеса необслужените имат дял от 13% спрямо 15% година по-рано. Само 4,79% от отпуснатите
жилищни заеми са с проблеми при погасяването, при 6,2% година по-рано.
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Тенденция на повишаване на необслужваните заеми се регистрира и при данните за бързите кредити, които се отпускат
от небанковите финансови институции. Към края на 2020 г. по тях беше отбелязан ръст от 60% на годишна база. Интересно
е да се отбележи, че делът на лошите заеми при дружествата за „бързи кредити“ е приблизително същият – около 10% колкото е и при банковите институции. Обикновено небанковите кредитни институции имат по-голям дял на
несъбираемите вземания, защото отпускат кредити на по-рискови клиенти и съответно ги таксуват за това по-висока лихва.
Средната лихва по потребителските кредити, които се отпускат от банките, е била 9% през декември 2020 г., докато при
небанковите дружества тази лихва може да достигне и 50% на година.
√ 11 компании дават заявка за изграждане на газовата връзка със Сърбия
Единадесет компании са подали заявления за участие за изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия
на българска територия. Това показва справка на сайта Агенцията за обществени поръчки /АОП/. Те са се кандидатирали
за инвестиционно проектиране - фаза работен проект, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и
въвеждане в експлоатация на обект: "Междусистемна газова връзка България - Сърбия на българска територия".
Възложител е "Булгартрансгаз".
Всички оферти са подадени в последния ден - 22 февруари. Като дата на отваряне на заявленията/офертите е посочена 23
февруари. Предстои да бъде обявена датата на отварянето на ценовите предложения, предава БТА.
Минималните изисквания за допустимост по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците, които
желаят да подадат оферти за изграждането на междусистемна газова връзка България - Сърбия на българска територия,
са те да имат реализиран оборот от дейността в размер на поне 35 млн. лева в последните три финансови години. Освен
това в последните 5 години изпълнителят трябва да е участвал в строителство (ново строителство или реконструкция или
основен ремонт) на газопровод, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън
урбанизирани територии, с дължина не по - малко от 15 км непрекъснат участък, условен диаметър DN по-голям или равен
на 700 мм и проектно налягане над 1,6 МРа.
Участниците ще трябва да изготвят инвестиционен проект за всяка една фаза на проекта, да доставят материалите за
строителство и оборудване, както и да извършат строително-монтажните работи. В изискванията към тях е и въвеждане в
експлоатация на газовата връзка между двете страни.
Прогнозна стойност на проекта (без ДДС) е 143 559 450,00 лв., се посочва на сайта на Агенцията за обществени поръчки.
√ Енергия за промяна: Стартира BAPRA BRIGHT AWARDS 2021
Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) отваря набирането на кандидатури за награди в единадесетото издание
на BAPRA Bright Awards. Това е единственият конкурс за постижения в сферата на комуникациите у нас с жури, съставено
изцяло от водещи международни професионалисти в областта.
В конкурса ще се състезават кампании и проекти, реализирани през последните две години и по-точно в периода март
2019 г. – края на февруари 2021 г. Категориите са обновени и са 14 на брой, като 2 от тях са специални. Заявки за участие
ще се приемат през онлайн платформата на конкурса www.bapra.bg/2021 от 1 март до 23 март 2021 г. включително.
„Изминалата година беше трудна за бранша, но вярваме, че агенциите и компаниите ще покажат много успешни проекти,
с които са посрещнали предизвикателствата. Точно затова мотото на BAPRA Bright Awards тази година е „Енергия за
промяна“ – знаем, че се случиха големи промени, предстоят още повече и ние, ПР специалистите, имаме професионализма
и куража да ги осъществим“, споделя Камелия Димитрова, председател на БАПРА.
Кандидатурите се подготвят на английски език и няма ограничения в броя проекти, които могат да бъдат подадени от една
компания. Подробна информация за конкурса, срокове, такси и начина за кандидатстване може да бъде намерена
на www.bapra.bg/2021.
***
Основни категории в BAPRA Bright Awards 2021
1. Комуникации към крайни потребители – комуникационни кампании за стоки или услуги, насочени към крайни
потребители и целящи създаване на информираност, ангажираност или друг позитивен ефект.
2. Корпоративни комуникации (репутация и бранд мениджмънт) – комуникационни кампании, подобряващи репутацията
на компанията или повишаващи стойността на бранда сред бизнеса и обществото.
3. Специално събитие или лансиране – специално събитие, кампания за пускането на нов продукт на пазара, ангажиращи
целевата аудитория по креативен, въздействащ и ефективен начин.
4. Кампания за корпоративна социална отговорност – програми и инициативи, свързани със отговорност към обществото
или ангажираност с кауза в различни сфери, реализирани от компании или организации.
5. Комуникации в публичния сектор – комуникационна кампания или програма за или от страна на неправителствени или
други организации за повишаване на информираността или ангажираността към тема от значим обществен интерес.
6. Инфлуенсър маркетинг кампания – комуникационен проект или кампания, в който се използват един или повече
инфлуенсъри по релевантен, въздействащ и ефективен начин за достигане до целевата аудитория и постигане на отлични
резултати.
7. Кампания за работодателска марка – комуникационна кампания или проект за изграждане на работодателска марка на
компания или организация (employer branding) и/или за привличане на перспективни кандидати.
8. Вътрешни комуникации – кампания или дейност, насочена към настоящите служители на компания или организация
и/или повишаване на мотивацията на екипите.
9. Кризисни комуникации – управление на кризисна ситуация или проблем, както чрез реализация на комуникационни
дейности, така и недопускане на ескалация в публичното пространство.
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10. Кампания, реализирана от вътрешен ПР отдел – всяка комуникационна кампания, планирана и реализирана от екип
професионалисти в компанията или организацията.
11. Политическа кампания – комуникационна кампания или дейност, реализирана за политическа партия, организация или
личност.
12. Награда за ПР иновации – за комуникационни кампании, които не могат да бъдат категоризирани или ограничени в
една категория, както и такива със смела и забележителна творческа идея и/или използващи различни канали по
нестандартен и иновативен начин.
Специални категории в BAPRA Bright Awards 2021
13. Награда „Кампания на годината“
14. Награда „ПР агенция на годината“.
√ Франкфурт, имаме проблем!
По-малко от година, след като гуверньорът на Европейската централна банка Кристин Лагард бе принудена да се отметне
от думите си: „ние не сме тук, за да затваряме спредовете“, нарастващата доходност по американските облигации, доведе
до ръст на разходите за заемите в Европа. Сега Лагард е изправена пред потенциална нужда от намеса за ограничаване на
ръста, пишат Маркъс Ашуърт и Марк Гилбърг за Блумбърг.
На фона на ръста на цените на основните стоки до 8-годишен връх, нарастващата фискална подкрепа от страна на
правителствата за местните икономики и успеха на ваксините, подклаждащ оптимизъм относно прекратяване на строгите
ограничителни мерки срещу разпространението на коронавируса, доходността по 10-годишните американски държавни
ценни книжа достигна най-високото си ниво от година. Същевременно с това, доходността по 30-годишните германски
облигации премина от отрицателната на положителната територия в рамките на три кратки месеца – от минус 0,2% на
0,2%.
Това развитие стресна Европейската централна банка. „ЕЦБ следи отблизо развитието на доходността на по дългосрочните
облигации“, коментира Лагард в понеделник. „Наблюдаваме внимателно дългосрочните ставки“, каза в същия ден членът
на управителния съвет на централната банка Франсоа Вилерой дьо Гало. „Ще се погрижим те да останат благоприятни“,
заяви стратегът на Deutsche Bank Джим Рийд. Забележително е, че централните банкери чустват нуждата да се намесят
вербално в момента, в който доходността по 10-годишните германски облигации все още е на ниво от минус 0,3%.
Докато ЕЦБ разбираемо изразява притеснения относно последните движения на дълговия пазар, Федералният резерв на
САЩ изглежда е далеч по-спокоен. „Това е декларация на увереност от страна на пазарите, че икономиката ни ще има
стабилно и пълно възстановяване“, отговори председателят на Фед Джером Пауъл на въпрос какво мисли за нарастването
на доходността по облигациите. Предвид по-стабилната перспектива за растеж в САЩ, той може да си позволи да бъде поспокоен от колегите си в Еврозоната,
Pандемична програма за извънредни покупки (PEPP) в размер от 1,85 трлн. евро предоставя на ЕЦБ достатъчна гъвкавост,
за да може централната банка да увеличи покупките и да се пренасочи към дълга с по-дълъг матуритет. Тя обаче може да
купува облигации с матуритет до 31 години, докато все повече европейски правителства емитират дълг с още по-дълъг
матуритет – 50 и дори 100 години.
На фона на нуждата за финансиране на приетият миналата година европейски възстановителен фонд от 750 милиарда
евро, съществува спешна необходимост от продажба на по-голям обем дълг със супер дълъг матуритет. След като
доходността по 50-годишните европейски облигации достигна 0,44%, докато през декември бе на отрицателна територия,
финансирането на спасителния пакет вече не е безплатно. Така че, Франкфурт, имаме проблем!
Предприемането на мерки за овладяването на този скок на доходността ще доближи ЕЦБ до приеме на стратегия за
контрол на кривата на доходността, стъпка, която централната банка не иска да предприема. Това означава, че засега тя
ще се ограничи до даването на изказвания, които се надява да доведат до спад на доходността.
ЕЦБ се старае да си осигури място за действие с новия си не особено ясен фокус върху поддържането на благоприятни
финансови условия поне до края на кризата. Въпреки че тези условия включват корпоративните кредитни спредове,
стойността на еврото, лихвените проценти и други показатели, най-важният компонент си остава доходността по
референтните облигации. Това е и най-лесният фактор за наблюдение от участниците на пазара.
Скоростта на движение на европейските държани облигации, при която доходността на 10-годишните германски държани
ценни книжа скочи до осеммесечен „връх“ от минус 0,3%, изненада пазара. Анкетираните от Блумбърг анализатори, които
постоянно надценяват разходите за държавни заеми, не очакваха облигациите да достигнат настоящите си нива до края
на годината.
Подобно на скорошната сила на еврото, дължаща се основно на слабостта на щатския долар, нивата на доходност на
европейските облигации са подвластни на външни влияния, които са до голяма степен извън контрола на европейските
институции.
ЕЦБ полага огромни усилия да убеди пазарите, че разполага с достатъчно огнева мощ, за да подкрепи трайно слабо
представящата се икономика. Ако обаче настоящата тенденция продължи да заплашва европейското възстановяване,
централната банка може да бъде принудена да възприеме контрола над кривата на доходността.
√ Печалбата на американските банки се е сринала с над една трета през миналата година
Печалбата на американските банки се е сринала с 36,5% през 2020 г. спрямо предходната , след като кредиторите са
заделили повече средства за покриването на потенциални загуби, предаде Ройтерс.
Индустрията обаче демонстрира признаци за стабилизиране през четвъртото тримесечие на фона на икономическото
възстановяване.
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Секторът отчете печалба от 147,9 млрд. долара през 2020 г., което представлява рязък спад спрямо рекордната 2019 г.,
сочат данните на Федералната корпорация за гарантиране на влоговете (FDIC).
Въпреки това печалбата на банките е нараснала с 9,1% на годишна база през четвъртото тримесечие, достигайки 59,9 млрд.
долара.
Председателят на FDIC Йелена Макуилямс заяви, че въпреки по-ниските печалби, банките са доказали устойчивостта си в
условията на пандемия.
В изказването си пред ред Банковата комисия в Сената вчера, председателят на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл
заяви, че централната банка все още обмисля дали да възстанови по-строгите капиталови изисквания към банките, които
облекчени през април заради пандемията. Срокът на разхлабването обаче изтича в края на март.
Лобистки групи от сектора настояват за удължаване на облекчаване. Според тях тези мерки играят „ключова роля“ за
стабилизирането на пазари.
Новите данни показват големите колебания в представянето на банковия сектор през миналата година.
Ръстът на печалбата, отчетен през четвъртото тримесечие, се дължи основно на намаляването на провизиите за
потенциални загуби. Според FDIC запасите за покриване на необслужвани кредити са намалели със 76,5% в края на 2020 г.
спрямо предходната, достигайки ниво от 11,4 млрд. долара – най-ниското от 1995 г.
От FDIC отбелязват, че едно от големите предизвикателства пред банките е нисколихвената среда. Приходите от лихви на
кредиторите се свиват пет поредни тримесечия и средният нетен лихвен марж остава на рекордно ниско ниво и през
четвъртото тримесечие.
√ Китай изпревари САЩ като най-голям търговски партньор на Индия
Китай отново е най-големият търговски партньор на Индия въпреки кървавия конфликт по Линията на действителния
контрол в района Ладакх и нарастващите антикитайски настроения. През 2020 година търговията между двете държави е
възлязла на 77,7 милиарда долара, което обаче е под 85,5 милиарда долара за предходната година, според
предварителните данни на министерството на търговията, цитирайни от индийското издание "Бизнес тудей".
Китай се очертава като най-голям търговски партньор на Индия и през първата половина на финансовата 2020-21 година,
измествайки САЩ, които заемаха тази позиция от 2018-19 година.
Китай е изпреварил САЩ и през предходната календарна година. Двупосочната търговия между Индия и САЩ възлиза на
75,9 милиарда долара, като ограниченията срещу коронавируса са ощетили стокообмена между двете страни.
Обединените арабски емирства (ОАЕ) остават третият по големина търговски партньор.
Дългогодишната зависимост на Индия от китайските тежки машини, телекомуникационно оборудване и други продукти е
довела до увеличаване на търговския дефицит с Китай до 40 милиарда долара. На стойност 58,7 милиарда долара, вносът
на Индия от Китай превишава съвкупния импорт на страната от САЩ и ОАЕ, информира БТА.
Индийският износ за Китай е нараснал с 11 процента на годишна основа до 19 милиарда долара през 2020 година. Експерти
обаче предупреждават, че увеличаването на износа за Китай може да бъде и заплаха за Индия на фона на нарастващото
напрежение по границата, пише изданието.
√ Петролът поскъпва за четвърти пореден ден
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък до най-високите си нива от повече от 13 месеца и са на
път да завършат четвърта поредна сесия с ръст, предаде Ройтерс. Резултатите дойдоха на фона на обещанието за
поддържане на хлабава парична политика от Федералния резерв и по-ниското производство на суров петрол в САЩ.
Към 8:35 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,19 долара, или 0,28%, до 67,23 долара за барел, докато
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,16 долара, или 0,25%, до 63,41 долара за барел.
Уверението от страна на Фед, че лихвите ще останат ниски за известно време, повиши апетита на инвеститорите за рискови
активи.
„Коментарите на председателят на Фед Джером Пауъл от вторник най-вероятно са помогнали, но нагласите на петролния
пазара вече са по-оптимистични, като очакванията са за затягане на петролния баланс“, коментират от ING.
От Енергийна информационна администрация съобщиха, че заради безпрецедентната зимна буря в Тексас производството
на суров петрол в САЩ е паднало с 10%, или 1 млн. барела на ден, през миналата седмица.
Запасите от гориво на най-големият потребител на петрол също може да се свият, тъй като продукцията на рафинериите е
достигнала най-ниските си нива от септември 2008 г.
√ Ръст на борсите в Европа на фона на германските икономически данни
Европейските акции записаха предимно повишения в ранната търговия в сряда на фона на доброто представяне на
германската икономика в края на 2020 г., предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 1,63 пункта, или 0,4%, до 412,95 пункта. Бенчмаркът е напреднал с близо
50% от достигнатото през март 2020 г. дъно, но все още изостава в сравнение с американския широкообхватен измерител
Standard & Poor’s 500, който е скочил със 75% за същия период.
Немският показател DAX се напредна със 124,42 пункта, или 0,9%, до 13 989,23 пункта, след като Федералната
статистическа служба на Германия ревизира нагоре ръста на икономиката на страната през четвъртото тримесечие на 2020
г. Според новите данни брутният вътрешен продукт на най-голямата икономика в Европа е нараснал с 0,3% на тримесечна
база в периода октомври-декември. Първоначалната оценка бе за ръст от 0,1%.
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи с 8,48 пункта, или 0,13%, до 6 617,46 пункта. Френският
измерител CAC 40 отчете ръст от 10,6 пункта, или 0,18%, до 5 790,44 пункта.
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„Напоследък пазарът върви надолу заради големите очаквания, но инвеститорите започват да свикват с факта, че
европейските икономики бавно започват да се отварят, а печалбите да растат. Това означава, че настоящите оценки могат
да бъдат оправдани“, казва Крис Бешам от IG Grouop.
На европейските пазари се отрази и вчерашното изказване на председателя на Федералния резерв на САЩ Джеръм Пауъл,
който потвърди ангажимента на централната банка за запазване на ниските лихви въпреки индикациите за ръст на
инфлацията и опасенията, че тя може да скочи рязко заради паричните стимули.
„Макар че пакетът от стимули в САЩ със сигурност ще бъде приветстван от участниците на пазара, страховете от ръст на
инфлацията остават налице, макар официалните лица да ги пренебрегват“, казва Милан Куткович от Axi.
На корпоративния фронт акциите Lloyds поевтиняха с 0,57%, след като главният изпълнителен директор на банковата група
Антонио Хорта-Осорио представи нови цели за разширяване на имуществения бизнес на компанията и за допълнително
съкращаване на разходите.
Книжата на Puma поевтиняха с 3,01%, след като германската компания за спортни стоки съобщи, че очаква блокадите
заради пандемията да окажат силно въздействие върху финансовите и резултати.
Разнопосочна търговия на Уолстрийт
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха смесени резултати в сряда, като Dow Jones и S&P 500 се
оцветиха в зелено, след като председателят на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл облекчи част от тревогите по
отношение на инфлацията и лихвите, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 15,66 пункта, или 0,05%, до 31 537,356 пункта, след като по-рано бе
регистрирал спад от 360 пункта. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 успя да заличи понижение от 1,8% и
да завърши сесията с ръст от 4,87 пункта, или 0,13%, до 3 881,37 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества
Nasdaq се понижи с 67,85 пункта, или 0,5%, до 13 465,2 пункта.
Обратът в пазарните нагласи дойде, след като Пауъл заяви пред Банковата комисия в Сената, че инфлацията продължава
да е смекчена, а икономическата перспектива е „много несигурна“. Неговият коментар облекчи опасенията относно
потенциална промяна на политиката на централната банка,
„Икономиката е далеч от нашите цели за заетост и инфлация, като вероятно ще отнеме време преди да бъде постигнат
значителен напредък“, коментира шефът на Фед.
Опасенията относно инфлацията нараснаха през последните седмици на фона на рязък скок на доходността на
американските държавни ценни книжа. Доходността по 10-годишните държавни облигации се задържа стабилна на ниво
от около 1,36% във вторник, като от началото на месеца тя е нараснала с 28 базисни пункта.
„Федералният резерв е фокусиран върху заетостта и изглежда е готов да приеме по-високата инфлация с надеждата, че тя
ще помогне за постигането на тази цел“, коментира Питър Буквар от Bleakley Advisory Group.
Технологичните акции, които бяха подложени на натиск на фона на опасенията от ръст на лихвите, също успяха да
компенсират отчасти натрупаните загуби след коментара на Пауъл. Акциите на Тесла завършиха търговията със спад от
2,19%, след като по-рано бяха поевтинели с 13%. Цената на книжата на производителя на електрически автомобили се
понижи с 9% в понеделник.
Същевременно с това акциите на Apple поевтиняха с 0,11%, след като по-рано през деня отписаха 6% от стойността си.
Секторите на енергетиката и финансите, отново подкрепиха пазара във вторник, след като инвеститорите се насочиха към
компании, които могат да спечелят от икономическото възстановяване. Енергийният сектор напредна с 1,6%, като от
началото на 2021 г. той е регистрирал ръст от 27%.
Спад в Азия
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион регистирираха понижения в сряда.
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 484,33 пункта, или 1,61%, до 29 671,7 пункта.
В континентален Китай индексът Shanghai Composite се понижи със 72,28 пункта, или 1,99%, до 3 564,08 пункта, докато помалкият показател Shenzhen Composite записа спад от 48,73 пункта, или 2,03%, до 2 347,28 пункта. Хонконгският измерител
Hang Seng изтри 914,4 пункта от стойността си, или 2,99%, завършвайки сесията при ниво от 29 718,24 пункта, след като
правителството на специалния административен район съобщи, че ще похарчи 15 млрд. долара за укрепване на
икономиката.
Южнокорейският индекс Kospi регистрира спад от 75,11 пункта, или 2,45%, до 2 994,98 пункта.
В Австралия бенчмаркът ASX200 се понижи с 61,4 пункта, или 0,9%, до 6 777,8 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX
отчете ръст от 1,50 пункта, или 0,30%, до 499,15 пункта. BGBX40 напредна с 0,06 пункта, или 0,05%, до 110,90 пункта. BGTR30
се понижи с 0,12 пункта, или 0,02%, до 535,40 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,18 пункта, или 0,13%, до 143,74 пункта.
Cross.bg
√ Борисов ще участва във видеоконферентна среща на членовете на ЕС
Премиерът Бойко Борисов ще участва днес и утре във видеоконференция на членовете на Европейския съвет. Основните
теми на разговорите ще бъдат настоящата ситуация във връзка с пандемията, свързана с COVID-19, готовността за реакция
при заплахи за общественото здраве, сигурността и отбраната на Европейския съюз, както и отношенията с Южното
съседство.
В началото на срещата лидерите на държавите от ЕС ще направят преглед на епидемичната обстановка и ще обсъдят
продължаването на координирането на действията в отговор на пандемията. Членовете на Европейския съвет ще
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акцентират върху процеса на разрешаване, производство и разпространение на ваксините, както и върху движението на
хора между различните държави.
По време на видеоконференцията ще се дискутират последващите действия във връзка с пакета на Комисията за
Европейския здравен съюз и възможните стъпки като одобряване на инструментите на Съюза за подготвеност, ранно
предупреждение и предотвратяване, управление на кризи и реакция при кризи, подкрепата на научните изследвания и
иновациите с производството на ваксини и медицински материали от критично значение.
Във втория ден от срещата си лидерите ще разгледат европейската политика за сигурност и отбрана. Те ще акцентират
върху укрепването на политиката на ЕС за сигурност и отбрана, върху възможностите за увеличаване на способността на
Съюза да действа самостоятелно, както и върху развиване на партньорствата в областта на сигурността и отбраната и поспециално с НАТО.
Европейският съвет ще приключи с дискусия относно стратегическо обсъждане на отношенията на ЕС с държавите от
Южното съседство.
√ Екатерина Захариева: Напрежение за ваксини има в доста европейски страни
В най-скоро време ще има и четвърта ваксина срещу коронавируса. Очаква се получаването на разрешение от
Европейската агенция по лекарствата. Това каза в сутрешния блок на БТВ „Тази сутрин" вицепремиерът и външен министър
Екатерина Захариева.
"АстраЗенека" не изпълнява собствената си програма за доставки на ваксини. Това написа здравният министър Костадин
Ангелов в писмо, изпратено вчера до централата на фармацевтичния гигант в Швеция.
Такова напрежение има в доста европейски страни. Доставя се по-малко, отколкото е заявено и поето като ангажимент от
страна на компанията, каза Захариева.
Засега няма проблеми с откриването на секции за предстоящите избори в чужбина, информира външният ни министър.
Все още се чака разрешение от няколко ключови държави, където има голяма българска общност. Тя изрази надежда до
една-две седмици това да се случи. Екатерина Захариева призова да се спазват изискванията в съответните държави по
отношение на мерките срещу коронавируса. По думите й това зависи и от съвестта на хората, които трябва да спазват
дистанция. Организацията за изборите върви доста гладко. В Германия, например, тази година секциите ще са много
повече в сравнение с предишните избори, каза още Захариева. Българите, които пътуват в чужбина, за да работят по
изборите, ще бъдат ваксинирани, ако желаят, допълни тя.
Ако бъда включена в листите на ГЕРБ за предстоящите избори, разбира се, че ще изляза в отпуск. Но тогава, когато имаме
неотложни служебни ангажименти, няма как да сме в отпуск. Но ще се въртим и ще се ротираме, така че да няма
прекъсване на работата на Министерски съвет, коментира Захариева евентуалното си участие в предизборната кампания.
Вчера външният министър на Република Северна Македония Бояр Османи кацна транзитно на Летище София и поиска да
се видим за кратко. Разбира се, че говорихме и за конкретния план, който работим - по-скоро за заседанието на
междуправителствената комисия, надявам се да постигнем съгласие и по протокола, защото то смисъла от това да се
съберем е и да се разберем за нещо, да направим оценка по изпълнението до момента, както и план за бъдещия период
за следващата година, коментира още външният ни министър. Трябва да се одобри на това заседание отчета и протокола
на Историческата комисия, така е по договор, допълни тя. Факт е, че в работата на комисията има отстъпление. Например
за тези пет личности, за които сме се разбрали, това е един от съществените им спорове, те разбрали ли са се само като за
честване или в крайна сметка както е нашето разбиране и това на българските членове на комисията е, че това са текстове,
които трябва да влязат и в учебниците, коментира още Захариева.
√ Covid ограниченията в Италия остават поне до 6 април
Противопандемичните ограничения в Италия ще бъдат удължени поне с месец, съобщи здравният министър на страната,
цитиран от АФП.
Срокът на действащата тристепенна система на ограничения в различните италиански региони трябваше да изтече на 5
март, но ще бъде удължен до 6 април. Министър Роберто Сперанца обясни намеренията на властите с усложненията в
епидемичната обстановка, предизвикана от новите щамове на коронавируса. Тези щамове се разпространяват по-бързо и
принудиха властите да наложат стриктен локдаун в 25 големи града.
96 000 души починаха в Италия от началото на пандемията. Поради забавеното снабдяване, до момента са се ваксинирали
само 1 милион и 300 хиляди от 60-милионното население на страната.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
Масовата ваксинация - очаквания и реалности. Как изграждаме имунитет и за колко време ще бъдем защитени в студиото имунологът доц. Велизар Шиваров;
Готов ли е туристическия бранш за работа по време на пандемия. За проблемите и очакванията говори Павлина
Илиева от Обединение „Бъдеще за туризма";
Кой и кога ще ваксинира хората с увреждания;
Преди заседанието на съвместната експертна комисия - Ще се възстанови ли диалогът между България и
Република Северна Македония - гост в студиото доц. Наум Кайчев;
Психолози атакуват проектозакон - с какво не са съгласни?;
Как пандемията от КОВИД-19 се отразява на пазара на имоти у нас;
БТВ, "Тази сутрин"
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За вота зад граница и напрежението между София и Скопие - в студиото министърът на външните работи
Екатерина Захариева;
Защо здравните власти препоръчаха бременните жени да не се ваксинират срещу COVID-19?;
На живо - как дупки по път в ломско повредиха дори земеделската техника?;
За края на ретроградния Меркурий и огледалните дати през годината – гост астрологът Алена;
„Бригада нов дом" се завръща. Кои звезди ще помагат в ремонтите? В студиото Мария Силвестър и Андрей
Арнаудов;
Нова телевизия, „Здравей България"
След месеци пауза - как ще отворят заведенията? На живо - какви мерки ще се спазват;
Изправени ли сме пред криза с ваксините? След острата реакция на здравното министерство срещу AstraZeneca какво да предприемем? Как ще продължи масовата имунизация;
Все повече българи - с кожни проблеми заради маските. Какво представлява маскнето и кой тип предпазни
средства щадят най-силно лицето ни? Отговорите в „На твоя страна";
Отново агресия между деца. Лекари спасиха живота на 14-годишно дете, наръгано с нож от свой връстник;
Опасност отвисоко. Мазилка рухна на тротоар в столицата. Кой и как поддържа фасадите - Румен Бахов на
проверка по Ваш сигнал;
Призив за 325 лева. Спортисти с увреждания принудени да молят за помощ, за да могат да участват в състезания;
Да издирваш престъпници. Говори полицаят, консултирал актьорите от най-новия криминален сериал по NOVA
„Отдел Издирване";
Спортът като средство за дипломация. За пробивите в таекуондото и състезанията по време на пандемия гостува Слави Бинев;
Покана за театър. Мариус Куркински пред NOVA преди премиерата на спектакъла „Двубой" в Народния театър.
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - За 4 години съдът разпита 2-ма свидетели и половина по делото КТБ;
в. Труд - Електронни фактури заменят хартиените;
в. Телеграф - Колектори възкресиха вечния длъжник;
в. Монитор - По данни на държавата към края на 2020 г.: Над 50 000 пенсионери със стаж у нас и в чужбина;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - COVID паспортът - или от джипито, или срещу 12 лв. за електронен подпис;
в. 24 часа - Поне 350 000 българи с някакъв имунитет, затова отварят заведения;
в. Труд - 50 млрд. лв. за пълна промяна в училище;
в. Телеграф - Заради антисемитски цитат: Кошлуков наказва шоу с Орлин Горанов;
в. Монитор - Ресторантите отварят на 1 март, дискотеките - месец по-късно;
в. Монитор - Управата на болницата знаела за незаконната будка;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Красен Станчев: Сметките в банки над 1 млн. лв. са спящи капитали;
в. Труд - Генералът от разузнаването Тодор Бояджиев пред "Труд": Жените в шпионажа са най-опасният противник;
в. Телеграф - Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация "Активни потребители": Хвърляме една трета от
храната, която купуваме;
в. Монитор - Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания: Хората с увреждания са в
непрекъснат локдаун;
Водещи анализи
в. 24 часа - "Заобиколен от идиоти" да стане конституция;
в. Труд - Десет икономически жалони срещу кризата;
в. Телеграф - Абсолютната давност е евтино, бързо и ефективно решение;
√ Предстоящи събития в страната на 25 февруари
София
От 8.30 ч. в храм „Св. Архангели" на Военна академия „Г. С. Раковски" ще бъде отслужена панихида в памет на
Красимир Узунов.
От 09.00 ч. ще се проведе пленарно заседание на Народното събрание.
От 10.00 ч. в Гранитната зала в Министерски съвет ще се проведе брифинг за разпространението на COVID-19 у
нас.
От 10.00 ч. ще се проведе заседание на Столичния общински съвет.
От 10.00 ч. на ул. „Пиротска" № 5 ВМРО ще представят гражданската квота, която ще участва в листите им за
парламентарните избори на 4 април.
От 11.00 часа във ВМА ще бъдат доставени респиратори за помощ на пациенти с COVID-19. След това заместникминистърът на здравеопазването инж. Слави Пачалов ще отговори на въпроси, свързани с респираторите.
От 11.00 ч. в аудиторията на Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Александровска" ще се проведе
пресконференция по повод Световния ден на редките болести.
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От 11.00 ч. на живо във „Фейсбук" ще се състои онлайн дискусия на тема "Перспективите за развитие на
железопътния транспорт в България".
От 11.00 ч. онлайн в платформата Zoom ще се проведе брифинг на НАП по повод данъчна кампания 2021 г.
От 11.00 ч. в онлайн платформата Zoom ще бъде представено развитието на кампанията „Граждански бюджет за
София".
От 11.30 ч. в централата на ПП АБВ на улица „Врабча" 23 партията ще представи предизборната си платформа.
От 12.30 часа в гараж „Малашевци" на ул. „Резбарска" 11 изпълнителният директор на Центъра за градска
мобилност Димитър Дилчев ще представи електронна карта за еднократно пътуване.
От 13.00 ч. онлайн ще се проведе уебинар на тема „Бъдещето на общата селскостопанска политика. Преходният
период и реформата след 2022 г."
От 14.00 ч. в „Зала 4" в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, ще се състои редовният
брифинг на ЦИК.
От 19.00 ч. ще се проведе организиран от фондация "Сийдър" благотворителен онлайн куиз в подкрепа на деца с
увреждания и лишени от родителска грижа.

***
Бургас
От 10.00 ч. онлайн ще бъде представен наръчникът „Възможности за българските региони в светлината на
Европейската зелена сделка".
***
Видин
От 11.00 ч. в заседателната зала на Общинския съвет ще се проведе начална пресконференция по повод
представянето на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на
територията на град Видин".
***
Добрич
От 10.00 ч. на "Фейсбук" страницата на Областен информационен център - Добрич ще се състои уебинар ,
насочен към малките предприятия с оборот над 500 000 лв.
***
Кюстендил
От 14.00 ч. в залата на читалище „Братство" ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
***
Търговище
От 09.00 ч. в зала „Христо Самсаров" на Общината ще се проведе заседание на Общинския съвет.
Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2020 г. до днес може да намерите на
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен
архив на изданията от 2011 г. до 2019 г.
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