Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
НОВА ТВ
√ Васил Велев: Компаниите да финансират ваксинирането на служителите си
В понеделник ресторантите отварят, а от първи април се обмисля отварянето и на нощните заведения и дискотеките. Как
се отрази на бизнеса втората вълна?
"Имаме растеж в някои сектори, например в производството на машини, въпреки кризата, като стойностите достигат
нивата отпреди кризата", това каза в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS председателят на УС на
АИКБ Васил Велев.
Според гостът мярката 60/40 не е работила еднакво за всички бизнеси, като от подкрепа се ползват 300 000 заети, а би
трябвало да се ползват над 600 000, като причината за разликата е неправилното насочване на средствата.
Велев изрази мнението си, че туризмът няма да се възстанови толкова бързо, колкото се иска на всички.
Той изказа предложение компаниите сами да финансират ваксинирането на служителите си, и то да има избор от всички
ваксини, които работят.
Експертът препоръча на следващото правителство да предложи мерки за насърчаване на инвестициите, иновациите,
цифровизацията.
"В следващите пет години може да се очаква значителен растеж", заключи Васил Велев.
"Около 20% от заведенията няма да отворят на първи март, не защото не искат, а защотот вече нямат възможност", това
каза в предаването и председателят на Асоциацията на заведенията Ричард Алибегов.
Той потвърди, че мерките се запазват, правилата ще се спазват.
Алибегов смята, че трябва да продължи мярката 60/40, която при заведенияята е 80/20, защото тя е запазила
значителначаст от бизнеса.
Той сподели, че са се събрали много месеци без работа и служителите са в крайно неблагоприятно положение. Според
него трябва да се върнем към нормалния живот и да се научим да живеем с вируса.
Алибегов информира, че препоръчва на всичките си служители да се ваксинират, както и на всички българи.
Вижте повече във видеото.
АИКБ
√ НАД 200 КОМПАНИИ ЗАЯВИХА ЖЕЛАНИЕ ДА СКЛЮЧАТ ДОГОВОРИ СЪС СТУДЕНТИ
Над 200 компании от цялата страна са заявили желание да сключат договори със студенти. Това стана ясно по време на
среща на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България с представители на Министерство на
образованието и науката, на която бяха обсъдени възможностите, които предоставя Наредбата за условията и реда за
осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател.
Наредбата дава възможност държавата да покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с
българска компания за осигуряване на стаж срещу ангажимент студентът да работи при работодателя след успешното си
завършване. Предложението, което е по инициатива на бизнеса, беше официално обнародвано в края на януари т.г.
„От името на АИКБ на този етап предлагаме в списъка да бъдат включени 38 предприятия. Това са успешни и вече
утвърдени компании, развиващи дейност в областта на машиностроенето, металообработката, електрониката и
електротехниката, и хранително-вкусовата промишленост. Очаквано за нас в по-голямата си част заявките са
насочени към инженерните специалности. В последните години бизнесът в България изпитва сериозен недостиг на
именно такива кадри, за които АИКБ е алармирала неколкократно. Благодаря на министър Вълчев за възможността
да участваме в процеса на набиране на заявки от работодателите. Считам, че участието ни е важно не само като
инициатори, но и като знак, че са направени основни стъпки към укрепване на връзката между висшето образование
и бизнеса“, каза председателят на УС на АИКБ Васил Велев.
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От Министерство на образованието и науката
потвърдиха, че до 31 май 2021 г. ще бъде утвърден
Списък със специалностите, за обучението на
които се осигуряват средства от държавния
бюджет за напълно или частично заплащане на
разходите за обучение по висши училища и брой
студенти. А в най-кратък срок след това се очаква
и Министерски съвет да приеме Списъка с
работодателите, които са заявили желание да
сключват договори със студентите по реда на
наредбата. В него ще се посочват още
специалностите и броят на студентите, за които
всеки работодател е заявил готовност за
сключване на договор.
Във връзка с оптимизиране на механизма за
набиране на заявления от страна на
работодателите Асоциацията на организациите на
българските работодатели е поемала ангажимент да предложи промени в Наредбата, чрез които да се улесни и облекчи
възможността на работодателите да участват в процедурата.
Една от основните цели на наредбата е да отговори на нуждата от засилване на връзката между висшето образование и
потребностите на работодателите чрез стимулиране на обучението във важни за развитието на икономиката
специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри. Обнародваният документ урежда условията и редът
по който ще се заявяват, сключват и прекратяват договорите със студентите и/или висшите учебни заведения, за пълното
или частичното възстановяване на средствата от бюджета за финансиране на обучението, както и за минималният срок,
през който студента следва да работи при работодателя след завършването си.
По време на срещата стана ясно, че Наредбата дава възможност работодателите да сключват договори и със студенти,
които са платено обучение. В този случай държавата ще финансира образованието им по два начина. При първия ще се
заплащат пълния размер на таксата за обучение, а при вторият ще покрива разликата между таксата за държавно обучение
и таксата за платено обучение.
Въвеждането на посочения механизъм е в следствие на приетия в началото на 2020 г. Закон за висшето образование, с
който се прие и разработването на Национална карта за висшето образование. От МОН очакват първият вариант на картата
да бъде готов през март т.г. Картата ще бъде един от основните инструменти за формиране на държавния план-прием по
висши училища и ще даде възможност за по-тясно обвързване на бизнеса с висшето образование.
По време на заседанието беше поставен акцент и върху средното професионално образование. „В МОН изключително
много ценим работата с работодателските организации, защото това е механизмът чрез който успяваме да
реализираме важни резултати, както по отношение на реформите в план-приема на професионалното образование,
така и за висшето образование. С активното участие на АИКБ успяхме заедно да насочим образованието към СТЕМ
науките, като по този начин съм сигурна, че даваме възможност на българските младежи да бъдат поконкурентоспособни на своите европейски връстници. През настоящата учебна година повече от 60% от
обучаващите се в професионалните гимназии са приети в технически специалности“, заяви по време на дискусията
заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова.
На заседанието Националният съвет одобри за внасяне в Общото събрание на АИКБ приоритетите в дейността на
асоциацията за следващите четири години, чиято основна цел е създаване на условия за ускорен икономически растеж.
Работодателската организация ще работи за провеждане на приоритетни политики, които да подобрят бизнес климата в
страната, да повишат конкурентоспособността, развият капиталовите пазари и научно-изследователската дейност и да
насърчат провеждането на реформи в сферите на бизнес климата, енергетиката и човешките ресурси.
Economic.bg
√ Над 200 компании имат желание да назначават студенти
В областта на машиностроенето, електрониката и хранително-вкусовата промишленост
Haд 200 ĸoмпaнии oт цялaтa cтpaнa ca зaявили жeлaниe дa cĸлючaт дoгoвopи cъc cтyдeнти. Toвa cтaнa яcнo пo вpeмe нa
cpeщa нa Haциoнaлния cъвeт нa Acoциaция нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия c пpeдcтaвитeли нa Mиниcтepcтвo нa
oбpaзoвaниeтo и нayĸaтa, нa ĸoятo бяxa oбcъдeни възмoжнocтитe, пpeдвидeни в Hapeдбaтa зa ycлoвиятa и peдa зa
ocигypявaнe нa зaплaщaнeтo нa paзxoдитe зa oбyчeниe нa cтyдeнти cъc cĸлючeни дoгoвopи c paбoтoдaтeл.
Hapeдбaтa дaвa възмoжнocт дъpжaвaтa дa пoĸpивa paзxoдитe зa oбyчeниe нa cтyдeнти, ĸoитo имaт cĸлючeн дoгoвop c
бългapcĸa ĸoмпaния зa ocигypявaнe нa cтaж cpeщy aнгaжимeнт cтyдeнтът дa paбoти пpи paбoтoдaтeля cлeд ycпeшнoтo cи
зaвъpшвaнe. Πpeдлoжeниeтo, ĸoeтo e пo инициaтивa нa бизнeca, бeшe oфициaлнo oбнapoдвaнo в ĸpaя нa янyapи тaзи
гoдинa.
„Oт имeтo нa AИKБ нa тoзи eтaп пpeдлaгaмe в cпиcъĸa дa бъдaт вĸлючeни 38 пpeдпpиятия. Toвa ca ycпeшни и вeчe
yтвъpдeни ĸoмпaнии, paзвивaщи дeйнocт в oблacттa нa мaшинocтpoeнeтo, мeтaлooбpaбoтĸaтa, eлeĸтpoниĸaтa и
eлeĸтpoтexниĸaтa, и xpaнитeлнo-вĸycoвaтa пpoмишлeнocт. Oчaĸвaнo зa нac в пo-гoлямaтa cи чacт зaявĸитe ca нacoчeни ĸъм
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инжeнepнитe cпeциaлнocти. B пocлeднитe гoдини бизнecът в Бългapия изпитвa cepиoзeн нeдocтиг нa имeннo тaĸивa ĸaдpи,
зa ĸoитo AИKБ e aлapмиpaлa нeĸoлĸoĸpaтнo“, ĸaзa пpeдceдaтeлят нa УC нa AИKБ Bacил Beлeв.
Oт Mиниcтepcтвo нa oбpaзoвaниeтo и нayĸaтa пoтвъpдиxa, чe дo 31 мaй 2021 г. щe бъдe yтвъpдeн Cпиcъĸ cъc
cпeциaлнocтитe, зa oбyчeниeтo нa ĸoитo ce ocигypявaт cpeдcтвa oт дъpжaвния бюджeт зa нaпълнo или чacтичнo зaплaщaнe
нa paзxoдитe зa oбyчeниe пo виcши yчилищa и бpoй cтyдeнти. A в нaй-ĸpaтъĸ cpoĸ cлeд тoвa ce oчaĸвa и Mиниcтepcĸи cъвeт
дa пpиeмe Cпиcъĸa c paбoтoдaтeлитe, ĸoитo ca зaявили жeлaниe дa cĸлючвaт дoгoвopи cъc cтyдeнтитe пo peдa нa
нapeдбaтa. B нeгo щe ce пocoчвaт oщe cпeциaлнocтитe и бpoят нa cтyдeнтитe, зa ĸoитo вceĸи paбoтoдaтeл e зaявил гoтoвнocт
зa cĸлючвaнe нa дoгoвop.
Bъв вpъзĸa c oптимизиpaнe нa мexaнизмa зa нaбиpaнe нa зaявлeния oт cтpaнa нa paбoтoдaтeлитe Acoциaциятa нa
opгaнизaциитe нa бългapcĸитe paбoтoдaтeли e пoeлa aнгaжимeнт дa пpeдлoжи пpoмeни в Hapeдбaтa, чpeз ĸoитo дa ce
yлecни и oблeĸчи възмoжнocттa нa paбoтoдaтeлитe дa yчacтвaт в пpoцeдypaтa.
Eднa oт ocнoвнитe цeли нa Hapeдбaтa e дa oтгoвopи нa нyждaтa oт зacилвaнe нa вpъзĸaтa мeждy виcшeтo oбpaзoвaниe и
пoтpeбнocтитe нa paбoтoдaтeлитe чpeз cтимyлиpaнe нa oбyчeниeтo във вaжни зa paзвитиeтo нa иĸoнoмиĸaтa
cпeциaлнocти, ĸъдeтo имa нeдocтиг нa виcoĸoĸвaлифициpaни ĸaдpи. Oбнapoдвaният дoĸyмeнт ypeждa ycлoвиятa и peдa,
пo ĸoйтo щe ce зaявявaт, cĸлючвaт и пpeĸpaтявaт дoгoвopитe cъc cтyдeнтитe и/или виcшитe yчeбни зaвeдeния, зa пълнoтo
или чacтичнoтo възcтaнoвявaнe нa cpeдcтвaтa oт бюджeтa зa финaнcиpaнe нa oбyчeниeтo, ĸaĸтo и зa минимaлния cpoĸ,
пpeз ĸoйтo cтyдeнтът cлeдвa дa paбoти в cъщaтa фиpмa cлeд зaвъpшвaнeтo cи.
Πo вpeмe нa cpeщaтa cтaнa яcнo, чe Hapeдбaтa дaвa възмoжнocт paбoтoдaтeлитe дa cĸлючвaт дoгoвopи и cъc cтyдeнти,
ĸoитo ca плaтeнo oбyчeниe. B тoзи cлyчaй дъpжaвaтa щe финaнcиpa oбpaзoвaниeтo им пo двa нaчинa. Πpи пъpвия щe ce
зaплaщaт пълния paзмep нa тaĸcaтa зa oбyчeниe, a пpи втopия щe пoĸpивa paзлиĸaтa мeждy тaĸcaтa зa дъpжaвнo oбyчeниe
и тaĸcaтa зa плaтeнo oбyчeниe.
Bъвeждaнeтo нa пocoчeния мexaнизъм идвa cлeд пpoмeнитe в Зaĸoн зa виcшeтo oбpaзoвaниe oт нaчaлoтo нa 2020 г., ĸoитo
дaдoxa xoд нa paзpaбoтвaнeтo нa Haциoнaлнa ĸapтa зa виcшeтo oбpaзoвaниe. Oт MOH oчaĸвaт пъpвият вapиaнт нa ĸapтaтa
дa бъдe гoтoв пpeз мapт т.г. Tя щe бъдe eдин oт ocнoвнитe инcтpyмeнти зa фopмиpaнe нa дъpжaвния плaн-пpиeм пo виcши
yчилищa и щe дaдe възмoжнocт зa пo-тяcнo oбвъpзвaнe нa бизнeca c виcшeтo oбpaзoвaниe.
Business.dir.bg
√ Държавата ще плаща университетските такси на работещи студенти: 200 компании имат интерес
От МОН очакват първият вариант на Националната карта за висшето образование да бъде готов през март
Над 200 компании от цялата страна са заявили желание да сключат договори със студенти. Това стана ясно по време на
среща на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал с представители на Министерство на образованието,
на която бяха обсъдени възможностите, които предоставя Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането
на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател, съобщиха от работодателската организация.
Наредбата дава възможност държавата да покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с
българска компания за осигуряване на стаж срещу ангажимент студентът да работи при работодателя след успешното си
завършване. Предложението, което е по инициатива на бизнеса, беше официално обнародвано в края на януари т.г.
"От името на АИКБ на този етап предлагаме в списъка да бъдат включени 38 предприятия. Това са успешни и вече
утвърдени компании, развиващи дейност в областта на машиностроенето, металообработката, електрониката и
електротехниката, и хранително-вкусовата промишленост. Очаквано за нас в по-голямата си част заявките са
насочени към инженерните специалности. В последните години бизнесът в България изпитва сериозен недостиг на
именно такива кадри, за които АИКБ е алармирала неколкократно. Благодаря на министър Вълчев за възможността
да участваме в процеса на набиране на заявки от работодателите", каза председателят на УС на АИКБ Васил Велев.
От Министерство на образованието потвърдиха, че до 31 май 2021 г. ще бъде утвърден Списък със специалностите, за
обучението на които се осигуряват средства от държавния бюджет за напълно или частично заплащане на разходите за
обучение по висши училища и брой студенти. А в най-кратък срок след това се очаква и Министерският съвет да приеме
Списъка с работодателите, които са заявили желание да сключват договори със студентите по реда на наредбата. В него
ще се посочват още специалностите и броят на студентите, за които всеки работодател е заявил готовност за сключване на
договор.
Във връзка с оптимизиране на механизма за набиране на заявления от страна на работодателите Асоциацията на
организациите на българските работодатели е поела ангажимент да предложи промени в Наредбата, чрез които да се
улесни и облекчи възможността на работодателите да участват в процедурата.
Една от основните цели на наредбата е да отговори на нуждата от засилване на връзката между висшето образование и
потребностите на работодателите чрез стимулиране на обучението във важни за развитието на икономиката
специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри. Документът урежда условията и редът по който ще
се заявяват, сключват и прекратяват договорите със студентите или висшите учебни заведения, за пълното или частичното
възстановяване на средствата от бюджета за финансиране на обучението, както и за минималният срок, през който
студента следва да работи при работодателя след завършването си.
По време на срещата стана ясно, че Наредбата дава възможност работодателите да сключват договори и със студенти,
които са платено обучение. В този случай държавата ще финансира образованието им по два начина. При първия ще се
заплащат пълния размер на таксата за обучение, а при вторият ще покрива разликата между таксата за държавно обучение
и таксата за платено обучение.
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Въвеждането на посочения механизъм е в следствие на приетия в началото на 2020 г. Закон за висшето образование, с
който се прие и разработването на Национална карта за висшето образование. От МОН очакват първият вариант на
картата да бъде готов през март т.г. Картата ще бъде един от основните инструменти за формиране на държавния планприем по висши училища и ще даде възможност за по-тясно обвързване на бизнеса с висшето образование.
По време на заседанието беше поставен акцент и върху средното професионално образование.
"В МОН изключително много ценим работата с работодателските организации, защото това е механизмът чрез
който успяваме да реализираме важни резултати, както по отношение на реформите в план-приема на
професионалното образование, така и за висшето образование. С активното участие на АИКБ успяхме заедно да
насочим образованието към СТЕМ науките, като по този начин съм сигурна, че даваме възможност на българските
младежи да бъдат по-конкурентоспособни на своите европейски връстници. През настоящата учебна година повече
от 60% от обучаващите се в професионалните гимназии са приети в технически специалности", заяви по време на
дискусията заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова.
Политика
√ Над 200 компании са заявили желание да сключат договори със студенти
Над 200 компании от страната са заявили желание да сключат договори със студенти. Това е станало известно на среща на
Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/ с представители на Министерство на
образованието и науката, на която са били обсъдени възможностите, които предоставя Наредбата за условията и реда за
осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател, съобщиха от
АИКБ.
Наредбата дава възможност държавата да покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с
българска компания за осигуряване на стаж срещу ангажимент студентът да работи при работодателя след успешното си
завършване. Предложението, което е по инициатива на бизнеса, беше официално обнародвано в края на януари т.г.
"От името на АИКБ на този етап предлагаме в списъка да бъдат включени 38 предприятия. Това са успешни и вече
утвърдени компании, развиващи дейност в областта на машиностроенето, металообработката, електрониката и
електротехниката, и хранително-вкусовата промишленост. Очаквано за нас в по-голямата си част заявките са насочени към
инженерните специалности. В последните години бизнесът в България изпитва сериозен недостиг на именно такива кадри,
за които АИКБ е алармирала неколкократно. Благодаря на министър Вълчев за възможността да участваме в процеса на
набиране на заявки от работодателите. Считам, че участието ни е важно не само като инициатори, но и като знак, че са
направени основни стъпки към укрепване на връзката между висшето образование и бизнеса", е казал председателят на
УС на АИКБ Васил Велев.
От Министерство на образованието и науката са потвърдили, че до 31 май 2021 г. ще бъде утвърден Списък със
специалностите, за обучението на които се осигуряват средства от държавния бюджет за напълно или частично заплащане
на разходите за обучение по висши училища и брой студенти. А в най-кратък срок след това се очаква и Министерският
съвет да приеме Списъка с работодателите, които са заявили желание да сключват договори със студентите по реда на
наредбата. В него ще се посочват още специалностите и броят на студентите, за които всеки работодател е заявил готовност
за сключване на договор.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Христо Терзийски: Създадена е добра организация за предстоящите избори
Създадена е добра организация за предстоящите парламентарни избори, имаме капацитет да се справим с тази ситуация.
Частичните избори вчера са генерална репетиция във връзка с противоепидемичните мерки. Това заяви в "Денят започва"
министърът на вътрешните работи Христо Терзийски.
"За вчерашния ден има 7 сигнала за нарушаване на изборния процес. Направихме обследване на склада, където са
сложени машините за гласуване, няма разлика за нас, както изборните книжа, така и машините ще бъдат
охранявани. Най-вероятно ще ни е необходим допълнителен ресурс, като в тези случаи включваме и служители на
"Гранична полиция", допълни вътрешният министър.
Терзийски каза, че след няколко разговора с премиера Бойко Борисов е приел да бъде в листите на ГЕРБ като водач в
Кюстендил, защото се чувства свързан с града.
Христо Терзийски коментира и развитието около случая "ОЛАФ".
"В преговорите беше определена една сума, изискванията бяха занижени, съотношението цена-технически
параметри за автомобилите се обърна 60 процента в полза на цената. Аз съм разпитван за тази обществена
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поръчка. Всичко ще бъде изяснено от хода на досъдебното производство, няма от какво да се притеснявам", добави
министърът на вътрешните работи.
52-ма служители на МВР в момента са в болница с коронавирус, допълни Терзийски.
"428 са на домашно лечение. 90 са под карантина. 9000 желаят да се ваксинират. 4833-ма служители са ваксинирани
досега, на 118 е поставена втора ваксина", каза Христо Терзийски.
Министърът на вътрешните работи отбеляза, че за последните 4 години са намалели драстично престъпленията.
"При 66 убийства, 65 са разкрити. 1500 са откраднатите автомобила за миналата година, ние сме имали толкова
само за София преди 15 години. Ликвидирани са основните групи, извършващи телефонните измами, над 80% са
разкрити. За миналата година по пътищата са загинали 463-ма души, например 1961 година са били 450. По-сериозен
е контролът на пътя, констатирани са 1 милион и 700 хиляди нарушения, 115 милиона са събраните глоби, което води
до по-голямо дисциплиниране на водачите", каза още вътрешният министър Христо Терзийски.
Вижте целия разговор във видеото.
√ 20% от ресторантьорите са във фалит след последните 3 месеца
А какви са икономическите загуби за ресторантьорите и колко от тях се готвят да отворят от днес.
Ресторантите вече са готови за отваряне днес. Продуктите са купени, но според собствениците най-големият проблем е
намирането на персонал. При това 3-месечно затваряне голяма част от готвачите, сервитьори в ресторантите се
преквалифицира и вече имат съвсем друга работа.
Ресторантьорите на практика са икономически сред най-пострадалите през последната година сектори у нас заради
пандемията. В този бизнес в България има над 20 хиляди компании, в които работят над 50 хиляди души.
В края на януари тази година недоволството им прерасна в протест пред Министерския съвет. Те се заканиха, че ще отворят
протестно на първи февруари и няма да чакат до 1 март. Това не стана, но имаше доста случаи на заловени от здравните
инспектори частни партита и незаконно работещи заведения, въпреки забраните.
Какво показват цифрите
Ресторантьорите в продължение на 3 месеца можеха да работят само с доставки на храна по домовете, което доведе до
големи икономически загуби за тях. По техни груби изчисления ограниченията са довели над 20 % от работещите
заведения в сектора до фалит.
От Асоциация на заведенията съобщиха, че 20 % от малките заведения вече не са такива, а са магазини, офиси или са
празни. Около 30 % от персонала в ресторантите се е преквалифицирал.
Най-големият проблем пред 20 хиляди малки фирми в сектора е липсата на яснота в бъдеще докога ще могат да работят.
Притесненията са им, че при евентуално влошаване на ситуацията около коронавируса отново могат да бъдат затворени.
√ S&P потвърди кредитния рейтинг на София "BBB" със стабилна перспектива
Международната рейтингова агенция Стандард енд Пуърс /S&P Global Ratings/ потвърди дългосрочния кредитен рейтинг
на София "BBB" със стабилна перспектива. Това се случва само ден след приемането на бюджета на столицата.
Рейтингът на София е равен на този на България. Това е признание за финансовата политика, следвана от екипа на кмета
Фандъкова, базирана на финансова дисциплина и стабилен бюджет, съобщават от Столичната община.
Ключовата роля на Столичната икономика в страната е друга важна причина рейтинговата агенция да запази доверието си
и да потвърди своята прогноза за развитието на града.
София се присъедини към градовете с инвестиционни рейтинги през декември 2017 г.
√ Бабиш: Чехия може да ползва руската ваксина и без одобрение от ЕМА
Премиерът на Чехия Андрей Бабиш заяви, че страната му може да използва руската ваксина срещу коронавирус "Спутник
V“ и без одобрението на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА).
Както съобщи Ройтерс, през последните седмици Чехия е сред най-силно засегнатите от глобалната епидемия държави по
отношение на инфекциите и смъртните случаи.
В изказване пред телевизия CNN Prima Бабиш заяви, че за използването на „Спутник V“ е достатъчно одобрението на
чешкия регулатор по лекарствата.
Той каза, че има пълно доверие на руската ваксина и отхвърли опитите тя да бъде използвана за политически или
идеологически цели.
Вчера президентът Милош Земан съобщи, че е изпратил до руския си колега Владимир Путин писмо с молба да предостави
на страната му „Спутник V“ и разчита на скорошна доставка на препарата.
Междувременно премиерът Андрей Бабиш настоя, предвид усложнената обстановка, полицията да бъде безкомпромисна
с нарушителите на действащите коронавирусни ограничения. Който не спазва наложените правила, трябва да бъде глобен,
подчерта той.
Полицията трябва да бъде особено внимателна при проверките на ресторанти и кафенета, които имат право да продават
храна и напитки само за вкъщи през специално оборудвани за целта гишета.
Максималната глоба в Чехия за физически лица може да достигне 30 000 крони (около 1 200 евро), а за юридически лица
– над 2 млн. крони (около 80 000 евро).
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√ Япония отменя извънредното положение в 6 префектури
Японското правителство отмени извънредното положение, свързано с коронавируса, в шест префектури извън района на
Токио седмица по-рано от първоначално планираната дата заради подобряване на епидемиологичната ситуация, съобщи
агенция Киодо.
Според агенцията извънредното положение е било отменено в префектурите Айчи, Гифу, Осака, Киото, Хиого и Фукуока. В
същото време то остава в префектурите Токио, Чиба, Канагава и Сайтама до 7 март, както беше първоначално планирано.
Въпреки премахването на извънредните мерки баровете и ресторантите в тези шест префектури ще затварят не по-късно
от 21:00 ч. Очаква се местните власти да изплащат компенсации на всеки бар и ресторант за пропуснати ползи.
Очаква се японското правителство да проведе заседание в петък, за да реши дали извънредното положение може да бъде
отменено в цялата страна на 7 март.
БНР
√ Кабинетът ускорява правителствените харчове през февруари
Кабинетът ускорява правителствените харчове през февруари спрямо януари. Това става ясно от отчета за състоянието на
хазната през първия месец на годината и очакванията на финансовото министерство за развитието му през февруари,
когато все пак ще има излишък от 137 милиона лева.
Разходите за социално-икономическите мерки, 50-те лева добавка към пенсиите през януари и февруари и ръстът на
минималната пенсия от началото на годината са само част от факторите, заради които разходите от бюджета през
февруари са над 1,2 милиарда лева спрямо същия месец на 2020 година, когато кризата с Covid-19 все още не бе ударила
страната ни.
Тогава излишъкът надхвърляше 1,4 милиардa лева, докато сега се очаква преизпълнение от 137 милиона лева. То
намалява спрямо януари тази година, когато излишъкът е 409 милиона лева в хазната.
И в двата месеца приходите са номинално близки спрямо година по-рано.
Във фискалния резерв има 9,7 милиарда лева към края на януари.
През февруари финансовото министерство на два пъти пусна дългови емисии на вътрешния пазар и набра нов дълг от
общо 500 милиона лева под формата на държавни ценни книжа.
√ Борисов: Преговаряме с Гърция и с Франция за ваксини назаем
Премиерът Бойко Борисов обяви, че в момента се преговаря с Гърция и с Франция, за да получи страната ни ваксини
назаем.
„Имат забавяне във ваксинирането или хората, за разлика от България, няма опашки за ваксиниране. Да ни дадат сега
назаем, за да не прекъсваме ваканционния план, като свършат ваксините, защото виждате – свършат, спираме за единдва дена, идват, веднага пак почваме. А пък ние 18 500 000 ваксини сме платили, после ще им ги върнем“.
Гражданско сдружение ДЕН ще подкрепи ГЕРБ на парламентарните избори. Това декларираха Мехмед Дикме, Орхан
Исмаилов, Гюнер Тахир и Нуридин Исмаил от сдружението по време на среща с председателя на ГЕРБ Бойко Борисов.
Мехмед Дикме подчерта, че мюсюлманите у нас трябва да имат своето представителство.
По-рано вчера премиерът разпореди да се възобновят зелените коридори за имунизация, където има възможност.
Борисов направи това по време на посещението си в УМБАЛСМ „Пирогов“. Същевременно нови дози ваксини започват да
се разпределят и към личните лекари. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов, който също бе на място в
„Пирогов“, докладва на премиера, че вчера малко след 8 ч. у нас пристигнаха 52 000 дози ваксини, които вече се
разпределят от съответните регионални здравни инспекции в зависимост от движението по фазите в различните региони
на страната.
Днес се очакват още близо 22 000 дози.
Борисов се увери на място в резултатите от финалния етап на пълния цикъл на модернизиране на УМБАЛСМ „Пирогов“,
осъществен с подкрепата на държавата. През изминалата година правителството отпусна 14 995 760 лева на най-голямата
спешна болница в България за строително-монтажни работи и за купуване на медицинско и немедицинско оборудване за
нуждите на лечебното заведение.
„Това си е нова болница, отпуснахме всички необходими средства, за да може да се реновират всички клиники и да имаме
най-доброто“, категоричен бе премиерът Борисов. Министър-председателят разгледа реновираното детско спешно
отделение на болницата, за чието обновяване са усвоени 720 000 лева. През отделението годишно минават над 40 000
малки пациенти, от които 10 000 деца остават на лечение в педиатричните клиники.
„Приключва цялата енергийна ефективност на 5 сгради. Имаме изцяло обновяване на външния им вид, смяна на
дограмата, отопление, осветление. Разполагаме и с най-съвременна апаратура“, добави директорът на „Пирогов“ проф.
Асен Балтов.
√ Излишък от над 409 млн. лева в държавната хазна към края на януари
Над 409 милиона лева е излишъкът в държавната хазна към края на януари, сочат данните на финансовото министерство
(409,7 млн. лв.).
Спрямо същия месец на 2020-та година приходите намаляват минимално с 62 млн. лева до 3,7125 млрд. лева.
При разходите има по-сериозно повишение до 3,0963 млрд. лева, което се дължи на мерките заради пандемията,
коментират от министерството на Кирил Ананиев.

6

Фискалният резерв е в размер на 9,7 милиарда лева, в т.ч. 8,6 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,1
млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.
Финансово министерство очаква, че към края на февруари 2021 година бюджетното салдо по консолидираната фискална
програма (КФП) ще бъде положително в размер на 137 млн. лв., като приходите се очаква да бъдат в размер на 7,361 млрд.
лева, а разходите - 7,224 млрд. лв.
√ Последен срок за платците на доходи за 2020 г. да ги обявят пред НАП
Днес е последният срок, в който платците на доходи за миналата година трябва да ги обявят пред Националната агенция
за приходите.
Предприятията и самоосигуряващите се лица, които са плащали доходи за трудова дейност, трябва да ги обявят до края
на деня. Това са данните, които Националната агенция за приходите използва за създаване на предварително попълнените
данъчни декларации, които тази година ще са достъпни от 8 март. Именно март е месецът, при който можем да използваме
5% отстъпка от данъка за довнасяне на доходите на физическите лица, ако имаме такъв.
Данъчната кампания за физическите лица приключва в края на април.
За първи път тази година от днес започва и данъчната кампания за фирмите и едноличните търговци. Те трябва да
декларират доходите си за миналата година и да платят задълженията си до хазната до края на юни.
√ Отварят заведенията за хранене и развлечения
Заведенията за хранене и развлечения от днес възобновяват дейността си. Те могат да работят между 6 и 23 ч. на 50% от
капацитета си.
От днес се разрешава и провеждането на присъствени учебни занятия в училищата за деца с нарушен слух или зрение.
Изискванията към обектите, които ще отворят днес, са да използват не повече от половината от капацитета си при
настаняване на не повече от 6 души на маса и носене на защитна маска от персонала.
Работата си възобновяват и игралните зали и казината също при използване на не повече от 50% от капацитета им и носене
на маски от персонала и посетителите.
Занятията при провеждането на присъствени учебни дейности в училищата за деца с нарушен слух или зрение трябва да
се провеждат в съответствие с насоките за работа в системата на училищното и предучилищното образование в условията
на Covid-19.
От днес се допуска и провеждането на присъствени групови занятия в езикови образователни центрове, както и
провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в страната, а от 1 април и в чужбина.
Разрешават се и изложенията при създаване на организация за еднопосочно движение и спазване на физическа дистанция
от 1,5 м между посетителите.
От днес отпада забраната да бъдат провеждани в присъствена среда групови и извънкласни дейности и занимания,
дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда занимания.
Една четвърт от заведенията обаче няма да отворят днес с разхлабването на противоепидемичните мерки и
разрешението за работа на ресторанти и игрални зали. А фалити на обекти се очакват и през март, прогнозираха от бранша.
Нощните клубове и дискотеките остават затворени до началото на април.
Заради финансовите загуби, които заведенията търпят вече повече от година, около 25 на сто няма да отворят, а сред тези,
които ще опитат да рестартират бизнеса си, най-вероятно ще има още фалити, прогнозира Ричард Алибегов от Асоциацията
на заведенията:
„Ще има и доста фалирали колеги, след като подновим работа, защото междуфирмената задлъжнялост е доста висока,
задълженията към Приходната агенция са доста високи. От 1 март ще започнат да текат всички разходи, наеми и т.н.“.
Най-големият проблем на собствениците при подновяване на работата ще бъде персоналът.
Компенсирането на работната сила, изгубена в кризата, от бранша ще търсят с внос на работници от чужбина.
√ Готови ли са заведенията отново да посрещат клиенти
Дневните заведения, обекти за хранене, сладкарници и кафенета, оцелели след втория локдаун, ще заработят в условията
на несигурност, предвид усложняващата се епидемична обстановка и с пълното разбиране, че няма да последва наплив
от посетители веднага.
"Няма да има голямо струпване в самото начало. Според мен ще се върви плавно и постепенно ще се завръщат хората по
нашите обекти", посочи пред БНР Емил Коларов от Сдружението на заведенията.
Най-големият проблем пред собствениците ще бъде персоналът. 35 000 души наети в бранша са напуснали заради
кризата:
"И докато можеш за седмица-две да обучиш човек, който да сервира, то за готвач в кухнята няма да ти стигнат няколко
седмици, така че при тях проблемът е по-сериозен", коментира Евгени Зумпалов - собственик на пиано-бар в София.
√ Банковите операции в кеш стават все по-скъпи
Банковите операции в кеш стават все по-скъпи. Това е видно от публикувания от БНБ среден размер на основните такси по
платежните услуги.
Централната банка е направила изчислението на база на данните към края на миналата година.
3 лева 91 стотинки – толкова струва, ако направим директен превод по сметка в друга банка, ако погледнем средния
размер на таксите по основните платежни услуги. От определените от БНБ размери, които са изчислени на база на
пазарните данни от цените на услугите от 18 банки и чужди клонове, които оперират у нас и предоставят платежни услуги,
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тегленето на пари в брой или на гише, както и вноските кеш стават все по-скъпи, докато по-евтиният вариант за разплащане
остава онлайн или чрез ПОС – терминал в магазин.
Само за сравнение – кредитен превод на хартиен носител към платежна сметка в същата банка струва средно един лев и
74 стотинки. Същата услуга онлайн се заплаща 44 стотинки.
Независимо каква ни е картата, плащането на ПОС е безплатно. Ако теглим пари в брой на гише, ще трябва да платим 2
лева 81 стотинки. Изтеглянето на сума до 1 000 лева през банкомат на същата банка е 25 стотинки, но ако се наложи да
използваме устройство на друга банка, цената надхвърля един лев.
Банките следва да се съобразят със средния размер на таксите по основните платежни услуги най-късно до 1 юни, става
ясно от съобщението на БНБ.
√ 77 млн. лв. е печалбата на банките към края на януари
77 милиона лева е печалбата на банковата система към края на януари, сочат данните на БНБ.
С 25 милиона лева нараства печалбата в банковата система през януари спрямо същия месец година по-рано, когато
страната ни все още не бе ударена от пандемията от коронавирус.
Собственият капитал в баланса в края на януари е 15.4 млрд. лв. и спрямо края на декември се увеличава с 57 млн. лв.
(0.4%), за което допринася месечната печалба, коментират от централната банка. През миналата година БНБ предприе
регулаторни мерки, като от данните за състоянието на системата през януари е видно продължаващо подобрение на
редица показатели.
Кредитите и депозитите в системата продължават да се увеличават. Ръст има и при кредитите, обект на частен мораториум.
√ „Фич“ потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на ББР
Международната рейтингова агенция „Фич“ потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на Българската банка за развитие и
повиши перспективата му от стабилна на положителна.
Промяната следва аналогичната промяна на перспективата на кредитния рейтинг на България, която беше повишена на
положителна на 19 февруари, посочва агенцията.
Като аргумент за това се изтъква високата вероятност за подкрепа на банката от българската държава главно поради почти
пълната държавна собственост върху банката и финансирането, осигурявано или гарантирано от държавата.
√ Проф. Бобева: Превръщаме дебата за структурните реформи в състезание за пари
Интервю на Явор Стаматов с проф. Даниела Бобева в предаването „Неделя 150“
„Добрата новина са парите и дебатът е как да разпределим парите. Никой не казва лошата новина - какво ще ни струва
това, какви реформи трябва да направим, от какво да се лишим... Ние превръщаме дебата за структурните реформи в
състезание за пари“. Това каза пред БНР икономистът проф. Даниела Бобева по повод Плана за възстановяване и
устойчивост.
По думите ѝ рамката на плана е нереалистична и това го прави неосъществим:
„Има планирана излишна амбициозност... Дебатът за икономиката не е в този план. Ако някой си въобразява, че ще
разпределя някакви пари и ще се радва, това не е така, защото цената на тези пари трябва добре да се оцени“.
В предаването „Неделя 150“ проф. Бобева допълни:
„Тревожи ме прогнозата за 2021 година - Европейската комисия счита, че капацитетът ни да се справим икономически е
много слаб. Икономическата политика трябва да направи чудеса от храброст да опровергае тази прогноза... Трябва да се
отчете, че българският бизнес се справи въпреки кризата и символичните помощи... Минимумът ни на растеж трябва да е
3,5-4%. Ако се сравним с Румъния, те за 10 години са се вдигнали с 20%, а ние с 9%, спрямо средния БВП за ЕС. Явно
може... Имаме фундаментален проблем с разбирането накъде върви Европа и ние накъде вървим“.
Интервюто с проф. Даниела Бобева можете да чуете в звуковия файл.
√ Определени са ставките по схемите за обвързано подпомагане за Кампания 2020
Определени са ставките по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2020, със заповеди на
министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Размерът на ставките при някои от схемите е увеличен с
близо 55 % , спрямо 2019 г. Ръстът е вследствие на допълнителното финансиране по схемите за обвързана подкрепа от
направения трансфер на средства от ПРСР съм Директни плащания за Кампания 2020, както и от завишения контрол от
страна на МЗХГ и ДФ ,,Земеделие“, чиято цел е недопускане на заявяване на обвързана подкрепа без реална продукция.
При обвързаното подпомагане за оранжерийни зеленчуци, земеделските стопани с допустими площи и доказали
необходимите добиви, ще получат по 16 985,92 лева на ха. При подпомагането на плодове от основната група е
определена ставка от 2252,97 лева за първите 30 ха, а над 30 ха -1501,98 лева.При схемата за обвързано подпомагане на
домати, краставици, корнишони и патладжан до 30 ха е заложена ставка от 2090,37 лв./ха, а над 30 ха – 1393,58 лв.
Определеният размер на плащането за един допустим за подпомагане хектар по схемата за пипер е 2926,65 лв. за първите
30 ха, а над 30 ха - 1951,10 лв. на ха. Субсидията по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуците моркови, зеле, дини
и пъпеши е 1245,98 за първите 30 ха и 830,65 лв./ха за всеки следващ над 30 ха. Размерът на подпомагането по схемата за
картофи, лук и чесън е 2161,49 лв./ха за първите 30 ха и 1440,99 лв./ха за допустимите площи над 30-ия хектар. По схемата
за обвързано подпомагане на сливи и десертно грозде ще се изплаща по 1150,19 лв./ха за първите 30 ха и 766,79 лв./ха за
всеки следващ.
Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати на 1 март 2021 г. субсидиите на земеделските стопани, заявили площи с плодове,
зеленчуци, оранжерийно зеленчукопроизводство през кампания 2020 .
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√ Защо е добре да изградим Еmployer branding за бизнеса си
Компаниите, които залагат на Еmployer branding наричат служителите си не работници, а таланти. Това е, защото Employer
branding е процес, който улеснява дадена компания в привличането, наемането и задържането на добрите служители. А
това ще доведе до по-добри постижения при преследване на бизнес целите на компанията.
Залага се на по-гъвкаво работно време, вместо на стандартeн работен ден. Свободните и приятелски взаимоотношения
трябва да надделяват над по-строгото и по-авторитарно поведение от страна на ръководството на организацията.
Компанията ви трябва да осъзнае важността на това да задържи дългосрочно специалистите си и да е наясно, че „няма
незаменими хора“ е съвършено погрешно схващане. Помнете, че хората са тези, които изграждат образа на работодателя.
Работещите трябва винаги да се чувстват спокойни и ценени от ръководните кадри.
Такава атрактивна корпоративна идентичност ще повлияе благоприятно върху потенциалните кандидати, които искате да
привлечете на работа във вашата компания. Еmployer branding обликът показва, че компанията ви иска да поддържа на
високо ниво своя мениджмънт.
След като изяснихме какво представлява процесът, спокойно можем да ви посъветваме да започенете да работите с
платформата LinkedIn, с която да стартирате изграждане на своя employer brand в името на атрактивна корпоративна
идентичност, която ще повлияе позитивно върху хората, които искате да привлечете като работодател.
Работата с LinkedIn в посока изграждане на employer brand ще реализира за бизнеса ви повече продажби (social sellings),
благодарение на социални мрежи.
Ако темата ви е била полезна, можете да чуете тук краткия podcast с детайлни съвети за нови фукции (актуалните
от началото на 2021 година), които можете да започнете да прилагате в мрежата LinknedIn.
√ Гърция: Спад с над 70% на приходите от туризма през 2020 г.
Последствията от Covid кризата за гръцкия туризъм през миналата година се изразяват в над 70% спад на приходите,
съобщава кореспондентът на БНР в южната ни съседка.
Гръцкият туристически сектор настоява за ясна европейска и национална политика.
Асоциацията на собствениците на туристически агенции в Гърция изпрати обръщение към правителството с искане за
спешна и конкретна стратегия за туристическия сезон.
Настояват спешно министерството по туризъм да издаде наредба за работа в туристическия сектор.
"Приемаме вече резервации в неяснота как ще се работи това лято", споделят туроператорите. Няма яснота за движението
на европейските граждани и дали туризмът ще се обвърже с общ имунизационен паспорт.
Дали работещите в туристическия сектор е задължително да са имунизирани, дали хотелите трябва да приемат гости след
бърз тест за коронавирус .
"Не можем да се подготвим за сезона без да познаваме правилата", категорични са от туристическия сектор в Гърция.
Цялата туристическа верига трябва да бъде с мерки, които да ограничат разпространението на вируса, е позицията
хотелиерите в Гърция.
Отваряне на ресторантите и таверните в южната ни съседка се очаква през месец май след Великден.
От опозицията заявиха в парламента ,че правителството на премиера Мицотакис няма адекватна политика за
туристическия сектор.
Министър-председателят заяви пред медиите, че целта е тази година гръцкият туризъм да достигне поне 50% от нивото
на 2019 -а.
√ Великобритания с кризисен бюджет: 5 млрд. паунда за най-засегнатите от локдауна бизнеси
Финансовият министър Сунак обещава щедър пакет за подпомагане на бизнеса
Британският министър на финансите Риши Сунак ще представи в сряда новия бюджет, но вече има информация, че в него
е предвидена сума от 5 милиарда паунда за подпомагане на пъбовете, ресторантите и търговията на дребно, които бяха
засегнати най-сериозно от локдауна, предаде кореспондентът на БНР на Острова.
Риши Сунак повтори в интервю за Скай нюз думите на премиера Борис Джонсън, че „пътната карта“ за излизане от
локдауна на правителството е „внимателен, но необратим подход“.
„Моята цел е да защитя колкото се може повече работни места“, каза министърът на финансите.
Освен голямата сума за възстановяване на най-пострадалите сектори, Сунак планира също да окаже помощ на купуващите
недвижимо имущество за първи път, като стимулира кредиторите да приемат депозити от само 5% за имоти до 60 000
паунда.
Той избегна отговор на въпроса дали смята да увеличи данъците с думите, че „като консерватор вярва в ниските данъци“.
Това става след като се появиха съобщения, че депутати от управляващата Консервативна партия са готови да гласуват
против бюджета, ако се посегне на данъците.
Сунак не отговори и на въпроса дали след края на април ще бъде продължена схемата за изплащане на част от заплатите
на пуснатите в принудителен отпуск.
Междувременно броят на ваксинираните във Великобритания с първа доза Covid ваксина достигна 20 милиона. Стана
известно също, че безплатни тестове ще бъдат предложени на семействата на всички ученици в Англия, съгласно
плановете за отваряне на училищата на 8 март.
Комплекти за бързо тестване ще бъдат предоставяни два пъти седмично на учениците и на всеки в домакинството,
независимо дали имат или нямат симптоми.
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√ Групата Г-20 обеща да не спира финансовите стимули и очаква данъчна сделка до лятото
Световните финансови лидери се споразумяха в петък да поддържат експанзивни политики, за да помогнат на
икономиките да оцелеят от негативните последици от коронавирусната криза. Те също така се ангажираха с помногостранен подход към коронавирусната и икономическата кризи, съобщава Ройтерс.
Италианското председателство на групата Г-20 на най-силните световни икономики заяви, че финансовите ръководители
са се ангажирали да работи в по-тясно сътрудничество за ускоряване на все още крехкото и неравномерно възстановяване.
"Съгласихме се, че трябва да се избягва всяко преждевременно оттегляне на фискалната и парична подкрепа“, каза
Даниеле Франко, министър на финансите на Италия, на пресконференция след видеосрещата на финансовите министри и
на централните банкери от Г-20.
Г-20 се ангажира да разшири международната координация за справяне с текущите глобални предизвикателства, като
възприеме по-силен многостранен подход и се съсредоточи върху набор от основни приоритети, се казва още в изявление
на италианското председателство.
Срещата беше първата след встъпването в длъжност на президента на САЩ Джо Байдън, който се ангажира да възстанови
сътрудничеството на Съединените щати в международни организации, и изглежда на нея беше постигнат значителен
напредък по трънливия въпрос за данъчното облагане на мултинационални компании, особено на технологични гиганти
като Google, Amazon и Facebook, поочва Ройтерс.
Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън заяви пред Г-20, че Вашингтон е оттеглил предложението на
администрацията на Тръмп да позволи на някои компании да се откажат от новите глобални цифрови данъчни правила,
пораждайки по този начин надежди за постигане на споразумение до лятото.
Това беше определено като "голям пробив" от германския финансов министър Олаф Шолц и от френския му колега Брюно
Льо Майр.
Шолц посочи, че Йелън е казала на представителите на Г-20, че Вашингтон също така планира да реформира разпоредбите
за минимални данъци в САЩ в съответствие с предложението на ОИСР за глобален ефективен минимален данък.
"Това е гигантска крачка напред", каза Шолц.
Италианският председател на срещата Франко заяви, че новата позиция на САЩ трябва да проправи пътя към всеобхватна
сделка за данъчното облагане на мултинационалните компании на срещата на финансовите ръководители на Г-20 във
Венеция през юли.
Г-20 също така обсъди как да помогне на най-бедните страни в света, чиито икономики са непропорционално засегнати от
кризата.
На този фронт имаше широка подкрепа за увеличаване на капитала на Международния валутен фонд, за да му се
предоставят повече заеми, но на срещата не бяха предложени конкретни цифри.
За да си осигури повече огнева мощ, Фондът предложи миналата година да увеличи своя "военен арсенал" с 500 милиарда
долара в собствената валута на МВФ, наречена Специални права на тираж (СПТ), но идеята беше блокирана от бившия
американски президент Тръмп.
"Нямаше дискусия относно конкретния обем на СПТ“, каза Франко след днешната среща и добави, че въпросът ще бъде
разгледан отново през април въз основа на предложение, изготвено от МВФ.
Някои участници изразиха надежда, че Г-20 може да удължат договорения срок за замразяване на разходите за
обслужване на дълга за най-бедните страни и след месец юни, но подобно решение не беше взето.
Въпросът ще бъде обсъден на следващата среща, каза Франко.
Икономически живот
√ Подкрепата с оборотен капитал няма да спира, уверява НАП
Подкрепата с оборотен капитал на засегнатите от противоепидемичните мерки бизнеси ще продължи и през следващата
седмица, съобщават от НАП.
Припомняме, мярката дава възможност на приходната агенция да подкрепи фирмите, засегнати от заповедите на
здравния министър. На тях им се изплащат 10 или 20 процента от оборота за минал период, като след това НАП ще си
вземе тези средства по оперативна програма.
Действието на мярката продължава, тъй като, според последните заповеди на министъра на здравеопазването, затворени
през февруари останаха ресторантите, а до края март и баровете и нощните заведения, запази се забраната и за
организираните екскурзии.
Междувременно, Народното събрание прие промяна, позволяваща на създадените през 2020 г. бизнеси да бъдат
подпомогнати за целия период на преустановяване на дейността им, а не само за 1 месец, както беше досега.
През следващата седмица всички, които са кандидатствали до момента по програмата и са били одобрени като допустими,
ще получат съобщение от НАП чрез системата ИСУН. В съобщението ще получат покана да попълнят оборотите си за
месеците, в които не са осъществявали дейност заради въведените със заповед на здравния министър
противоепидемични мерки. За да бъде отпусната бързо поисканата подкрепа, от НАП апелират за реакция в 7-дневен срок.
Плащанията ще бъдат извършени след получаване на нотификация от Европейската комисия.
В последния работен ден на седмицата НАП публикува списък с още 476 фирми, които получават оборотен капитал. Общата
отпусната сума е 6 127 508 лева, а един бърз поглед установява, че голяма част от списъка са ресторантьори, собственици
на заведения и фирми от туристическия бранш.
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√ Външният ни дълг превиши 61% от БВП
Брутният външен дълг на страната в края на декември 2020 г. е 36 824.6 млн. евро (61.1% от БВП), което е с 1646.4 млн.
евро (4.7%) повече в сравнение с края на 2019 г. (35 178.2 млн. евро, 57.4% от БВП), съобщава БНБ.
В края на декември 2020 г. дългосрочните задължения са 28 947.4 млн. евро (78.6% от брутния дълг, 48% от БВП), като
нарастват с 2419.7 млн. евро (9.1%) спрямо края на 2019 г. (26 527.7 млн. евро, 75.4% от дълга, 43.3% от БВП).

Краткосрочните задължения възлизат на 7877.2 млн. евро (21.4% от брутния дълг, 13.1% от БВП) и намаляват със
773.3 млн. евро (8.9%) спрямо края на 2019 г. (8650.5 млн. евро, 24.6% от дълга, 14.1% от БВП).
Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на декември 2020 г. е 7385.5 млн. евро (12.3% от
БВП). Спрямо края на 2019 г. (5427.5 млн. евро, 8.9% от БВП) той нараства с 1958 млн. евро (36.1%).
√ Време е за края на 60/40
Анализът на Петър Ганев е от бюлетина на Института за пазарна икономика
Последните дни бяха противоречиви. Първо стартира масовата ваксинация. Както започна, така и спря – разбирай, че някой
написа във фейсбук. В същото време е видимо очакването на 1 март да отворят заведенията. Но докато отворят, то взе, че
тръгна нова вълна на вируса. В това противоречие сме вече близо година – коронакризата не бърза да си ходи. Въпреки
това, ситуацията днес е различна от март/април 2020 г. Незабранената икономика, в т.ч. индустрията, отдавна не е в
условията на непосредствен форсмажор. За разлика от миналата пролет, днес изглежда, че на хоризонта има и решение –
ваксинацията върви бавно, но е ясно, че бройките само ще се покачват.
Извънредното положение от 13 март 2020 г. постави голяма част от икономиката на страната в условията на форсмажор. И
макар индустрията да не беше забранена/карантинирана в нито един момент, паниката в Европа доведе до временно
затваряне на фабрики, ограничения пред стокообмена и т.н. Нарушените вериги на доставки означаваха, че български
предприятия ще претърпят тежък удар в първите месеци на кризата. Още в първите 10 дни на извънредното положение
вече имаше десетки примери за предприятия, които временно спират работа.
Класическият пример би било предприятие от аутомотив индустрията, което произвежда компоненти за автомобили и в
което работят над хиляди души. Този тип предприятия са част от веригата на доставки в аутомотив индустрията и са
напълно зависими от поръчките на големите заводи в Европа. Когато поръчките там изчезнат, предприятието тук затваря
– дори няма нужда да имаме карантинни мерки в страната, ударът от Европа се пренася моментално и у нас. Отчитайки,
че кризата е наистина извънредна – не класическа финансова, а причинена от непознат вирус, въпросът е какво да се прави
спрямо работниците в тези предприятия?
Всички тези работници могат или да се наредят на вече рекордните опашки пред бюрата по труда и да получат своето
обезщетение за безработица, или да има временна програма, която да ги запази на работното им място. Последното
потенциално позволява на предприятията по-бързо да рестартират своята дейност след нормализиране на ситуацията –
точно това се случи с аутомотив заводите у нас между другото. Така се появи популярното „60 на 40“, което всъщност, в
различни форми, видяхме в цяла Европа.
Няколко неща следва да отбележим за родното „60 на 40“. Първо, в нито един момент не е имало задълбочена дискусия
или някаква форма на консенсус по въпроса дали подобна програма е приложима във всяка криза. В един бъдещ свят без
коронавирус, ако стане криза – както беше у нас през 2009-2010 г., трябва ли ни такава програма? Този тип финансови
кризи често са резултат от натрупването на скрити рискове и надуването на балони, тоест те по своята същност са и
корективен механизъм – наказват определено поведение и водят до трансформация, в т.ч. в типа заетост на работната
сила. Изкуственото запазване на заетостта в сектори или предприятия, ударени тежко от „класическа“ криза, може да бъде
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много опасно – все едно да пазим зомби заетост в строителството през 2009 и 2010 г., когато новите работни места ще
бъдат на съвсем друго място.
Мярката 60/40 у нас беше въведена не просто защото е криза, а заради извънредността на ситуацията – това е хубаво да
се помни. Вторият важен момент на родното 60/40 беше широкият обхват на мярката. Дискусията в първите 2-3 седмици
на извънредното положение постепенно премина от тесен обхват – например покритие само на секторите, които са
затворени със заповед, към много по-широк обхват на мярката, включващ всяка фирма със спад на приходите над
определен процент. Третият момент – важен особено в началото на кризата, беше самоучастието на компаниите. Дори и
да си затворен временно – като тези аутомотив заводи, трябва да допринесеш за заплата на работниците. Всъщност
последното беше голямата драма на работодателите в затворени браншове и доведе до най-много спорове.
Това в общи линии зададе рамката на 60/40 в България. Впоследствие мярката беше променяна в някои детайли и
удължавана няколко пъти – последно до края на март 2021 г. Докато преди година мярката се въведе за предприятия,
които са или напълно, или частично преустановили работа, в днешния си вариант вече подкрепя заплатите в отдавна
отворени такива. Профилът на компаниите, които в най-голяма степен тежат на мярката също се промени – водещите
бенефициенти в началото бяха аутомотив заводите, а днес вече са най-големите държавни компании. На този фон, логично
идва въпросът кога следва да е краят на 60 на 40?
От самото начало е ясно, че спирането на 60/40 ще бъде трудно. Компаниите бързо привикват към държавните субсидии,
а в някои заплатите се подкрепят близо година – има примери за компании, които са неизменно част от програмата,
независимо от промяната в ПМС-тата. Общо похарченият ресурс към началото на февруари надмина 800 млн. лв. и реално
вече се приближаваме до одобреният заем от 1 млрд. лв. по инструмента SURE, който ще покрие разходите по мярката у
нас. Към момента обаче имаме политическа заявка за ново удължаване на 60/40 до септември 2021 г.
Няма обективен или научно обоснован безспорен критерий, който да отсече със сигурност момента, в който подобна мярка
трябва да спре. Есенцията на мярката у нас обаче подсказва, че този момент е по-скоро обвързан с успокояването и
нормализирането на икономическите отношения и вериги на доставки, а не с пълното отшумяване на кризата и връщането
към предходната траектория на растеж. Тук не визираме дали трябва да има насочени мерки към административно
затворени сега или в бъдеще сектори – например ресторанти и барове, които скоро отварят, но не се знае какво ще стане
в следващите месеци или идната зима. Въпросът е в широката мярка, която подкрепя и големите индустриални
предприятия.
Една година след идването на коронакризата в Европа е ясно, че връщането към траекторията на растеж ще отнеме повече
време. Икономическите отношения обаче, в т.ч. индустриалните такива, вече са сравнително нормализирани, тоест
веригите на доставки работят. Предприятията отдавна не са в някакъв форсмажор, а просто оперират в една различна
среда. Днес трудно може да се аргументира защо едни предприятия трябва да получават подкрепа за заплатите на
работниците – вече над 10 месеца, а други да се справят сами.
В добра форма или не, ударът на кризата вече беше посрещнат. Сега трябва да се гледа напред към новия растеж. Част от
предприятията ще съкращават хора, други ще разкриват работни места – това е част от нормален процес на
преструктуриране на икономиката. На държавата ѝ предстои цял План за възстановяване и устойчивост да изпълнява, не
й е работа вече да подкрепя заплатите в отделни предприятия.
√ България сред изоставащите в ЕС по отделен ресурс за социална защита
През 2019 г. общите държавни разходи в ЕС възлизат на 46,6% от брутния вътрешен продукт (БВП). Този дял остава
непроменен спрямо предходната година, но непрекъснато намалява от последния си връх през 2009 г. (50,7% от БВП),
показват данните на Евростат.
Акцент на разходите в сектор „Държавно управление“ е „социалната защита“ (19,3% от БВП). Сред другите приоритетни
области са „здравеопазване“ (7,0%), „обществени услуги“ (5,8%) – външни работи и транзакции с публичен дълг,
„образование“ (4,7%) и „икономически въпроси“ (4,4%).
Съотношението между държавните разходи за социална закрила и БВП варира в държавите-членки на ЕС от по-малко от
10% в Ирландия (8,9%) до почти една четвърт във Финландия (24,0%) и Франция (23,9%).
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Пет държави-членки на ЕС – Финландия, Франция, Дания, Италия и Австрия – са отделили поне 20% от БВП за социална
защита, докато в Ирландия, Малта, България и Румъния ресурсът е по-малко от 12% от БВП за социална защита.
През 2019 г. Австрия (8,3%), Дания (8,2%) и Франция (8,0%) са отделили най-много средства спрямо БВП за здраве.
Показателят на България е 5% при 7% среден за ЕС.
Най-високи съотношения към БВП за обществени услуги се наблюдават в Унгария (8,2%), Гърция и Финландия (и двете
7,9%). България е много назад с 2,8%, спрямо 5,8 на сто средно за ЕС.
За образование най-висок дял са регистрирани в Швеция (6,9%), Дания (6,3%), Белгия (6,2%) и Естония (6,0%). България е
доста по-назад с 3,9%, като средният процент за ЕС е 4,7.
За икономически въпроси най-висок дял от БВП е отделен в Хърватия (8,2%) и Унгария (8,0%). Страната ни отново отстъпва
с 6,5%, което обаче е по-високо от средното за ЕС (4,4%).
√ В пет страни от ЕС се използват най-малко интелигентни устройства

Хората не са единствените, които влизат в мрежата. Свързани с интернет, интелигентните часовници и фитнес лентите ни
поддържат актуализирани, виртуални асистенти отговарят на нашите въпроси и пускат любимата ни музика,
интелигентните енергийни решения ни помагат да персонализираме светлини и отопление, като същевременно
минимизираме консумацията на енергия и разходите.
Според данните на Евростат през 2020 г. почти една пета (19%) от хората на възраст 16-74 години в ЕС са използвали
интелигентни часовници, фитнес ленти, очила или слушалки, тракери за безопасност, дрехи или обувки и други аксесоари,
свързани с интернет.
Очаквано, възрастовата група 16-24 години използват тези интелигентни устройства повече (28%), отколкото хората на
възраст 25-54 години (23%), следвани от тези на възраст 55-64 години с 11%. Само 5% от хората на възраст 65-74 години са
използвали такива интелигентни преносими устройства.
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През 2020 г. около една трета от хората в Чехия (35%), Финландия (33%) и Естония (31%) са използвали интелигентен
часовник, фитнес лента или друг аксесоар, свързан с интернет.
На другия край с 10 и по-малко процента са България (10%), Унгария (10%), Кипър (9%), Румъния (8%) и Гърция (7%).
Сред най-използваните в ЕС интелигентни артикули (19%) са часовници, фитнес ленти и други аксесоари. Следват
виртуалните асистенти (11%), термостати, измервателни уреди и светлини (10%).
√ България включена в евродоклад за злоупотреби със земеделските фондове на ЕС
Евродепутатите от групата на Зелените публикуваха нов доклад: „Къде отиват парите на ЕС?“. Той разглежда
злоупотребата с европейските земеделски фондове в Централна и Източна Европа. Докладът посочва системната слабост
в земеделските фондове на ЕС и ясно очертава как те допринасят за измами и корупция и подкопават върховенството на
закона в пет държави от ЕС: България, Чехия, Унгария, Словакия и Румъния.
Секцията за България е разработена от журналиста и колумнист на „Икономически живот“, д-р Димитър Събев.
Докладът очертава актуални случаи, сред които измами при искания и плащания на земеделски субсидии от ЕС; конфликти
на интереси; неправомерна държавна намеса. Този доклад излиза в момент, когато институциите на ЕС са в процес на
преговори за Общата селскостопанска политика за годините 2021-27.
Според Виола фон Крамон, евродепутат, член на Зелените / EFA в Комитета за бюджетен контрол, “Доказателствата
показват, че земеделските фондове на ЕС подхранват измамите, корупцията и възхода на богатите бизнесмени.
Въпреки многобройните разследвания, скандали и протести, Комисията изглежда си затваря очите за неистовата
злоупотреба с парите на данъкоплатците и държавите-членки правят малко за решаване на систематични
проблеми. Общата селскостопанска политика просто не работи. Тя предоставя грешни стимули за начина, по който
се използва земята, което уврежда околната среда и вреди на местните общности. Масовото натрупване на земя за
сметка на общото благо не е устойчив модел и той със сигурност не трябва да се финансира от бюджета на ЕС“.
Микулаш Пекса, евродепутат от Пиратската партия и член на Зелените / EFA в Комитета за бюджетен контрол, коментира
от своя страна:
„Виждали сме в моята собствена държава как земеделските фондове на ЕС обогатяват група от хора, чак до
премиера. Съществува системна липса на прозрачност в ОСП както по време, така и след процеса на разпределение
на средствата. Националните разплащателни агенции в ЦИЕ не използват ясни и обективни критерии при избора на
бенефициенти и не публикуват цялата подходяща информация за това къде отиват парите. Когато някои данни се
разкриват, те често се изтриват след задължителния период от две години, което прави почти невъзможно
контрола“.
В частта за България Събев изтъква, че след присъединяването ни към Европейския съюз през 2007 г. селскостопанският
сектор става допустим за субсидии по Общата селскостопанска политика (ОСП). Въпреки това, докато ОСП засилва
производството в някои сфери, тя изостря структурните проблеми в националната селскостопанска система на страната.
Първо, ОСП допринася за преобладаването на пасищни култури като пшеница, царевица и слънчоглед – в ущърб на култури
с по-висока добавена стойност, като зеленчуци и трайни насаждения (с които някога е била известна България).
Това от своя страна намалява търсенето на работна ръка в селските райони, което води до недостиг и безработица,
миграция и обезлюдяване на големи части от страната.
Междувременно възниква ситуация, при която огромни корпоративни структури получават агро средства от ЕС в размер
на милиони евро. Те развиват своите интереси в правителството и други публични структури – което в крайна сметка води
до развитието на „поземлена олигархия“ и широко разпространена корупция.
Очаквайте скоро подробна публикация от доклада на д-р Събев.
√ Една биткойн транзакция черпи енергията на 330 хиляди кредитни карти
Изпращането на един биткойн се равнява на енергията, нужна за 330 000 транзакции с кредитни карти. Според някои
изследвания, средната биткойн транзакция използва 330 000 пъти повече енергия от тази с кредитна карта.
Дигиталната валута изразходва 511 киловатчаса електроенергия за транзакцията на една монета, според изследване на
digiconomist. Това е еквивалентно на 330 000 транзакции с Visa, което го прави най-енергоемката форма на електронна
търговия, позната днес. Компютърната енергия, необходима за обработка на изключително сложните и жадни за енергия
блокчейн алгоритми, необходими за една транзакция, също би била достатъчна за захранване на 17 американски
домакинства за един ден.
През март 2019 г. общото потребление на енергия на цялата биткойн мрежа, включително разходите за „добив“ –
изработване на единици от криптовалутата, беше изчислено на 51,5 тераватчаса годишно. Това е по-високо от общото
годишно потребление на електроенергия в Румъния, което е било 49,6 тераватчаса годишно през 2016 г.
Мащабът на използване на биткойни е такъв, че сега той представлява 0,23% от световното потребление на енергия и 24,4
милиона тона CO2, еквивалентно на това, което произвеждат четири милиона автомобила с бензинови двигатели за
година. Друг проблем е, че водещите компании за добив на данни – половината за които е известно, че са базирани в
Китай – са склонни да разчитат силно на въглища за генериране на електричество. Това означава, че биткойн индустрията
има значителен принос за глобалното затопляне, без да попада под регулирането, на което са подложени другите
индустрии в тези срани.
Това е малко вероятно да се промени скоро, като се има предвид, че биткойн индустрията е имала приходи от 2,8
милиарда щатски долара през 2018 г. Тя осигурява така необходимите приходи и работни места за много нововъзникващи
пазари, като Грузия, която разполага с една четвърт от съоръженията за добив на биткойни в света и е отговорна за 15% от
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всички биткойни, създадени в световен мащаб. Страната с най-висок въглероден интензитет е друга бивша съветска
република, Естония, чиито 793 грама CO2, произведени на киловат час, са по-високи от китайските 711 грама.
„Ние не инвестираме активно в криптовалути, но одобряваме основната технология. Смятаме, че криптовалутите вероятно
ще бъдат използвани от големи финансови институции и централни банки за повишаване на ефективността на тяхната
система“, коментират експерти.
„Токенизирането на реални активи е един от тези алтернативните начини на употреба на криптомонетите. Потреблението
на енергия и скоростта на транзакциите са важни съображения при развитието на тази инфраструктура. Ние се стремим да
инвестираме в компании, които улесняват тази технология и следим отблизо потребителите, които могат да
трансформират технологията в печеливши бизнес възможности”, посочват още те.
√ МВФ: Очаквайте фалити при спиране на политическите мерки за подкрепа
Ръстът на световната икономика в края на годината може и да е по-висок от прогнозирания през януари от 5.5%.
Това е заявил управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, пише „Дневник“. По
думите й световната икономика е в началото на своето възстановяване.
Георгиева предупреждава, че несигурността остава изключително висока, защото тепърва предстои ваксините да помогнат
за преодоляването на нови вълни на инфекции и мутации на вируса.
Директорът на МВФ обръща внимание и на това, че е нужна подготовка за рисковете и евентуалните нежелани последици
от постепенното оттегляне на политическите мерки за подкрепа, което вероятно ще доведе до повишаване на фалитите и
финансовите сътресения, включително и извънредно висока волатилност на финансовите пазари.
Според нея започва да се очертава опасно раздалечаване между отделните икономики, но и вътре в тях. За възникващите
пазари и в развитите страни, с изключение на Китай, МВФ прогнозира до 2022 г. загуби на доход на глава от населението
до 22% процента спрямо 13% в развитите икономики.
Само половината от страните, които преди кризата са били в процес на сближаване на равнищата на доходите с тези на
развитите страни, ще продължат да следват тази траектория на развитие в периода 2020-2022 г., като най-тежко засегнати
от загубата на работни места са младите хора, нискоквалифицираните и жените, коментира още Георгиева.
Тя е убедена, че най-важно е ускоряване на темпа на ваксиниране в целия свят, с международно взаимодействие за
ускоряване на производството и осигуряването на ваксини възможно най-бързо във всички точки на света.
На второ място според нея е нужна “решимост за предоставянето на животоспасяваща помощ на компаниите и
домакинствата, според възможностите и условията в отделните страни, докато изходът от кризата не стане необратим”,
пише още “Дневник”.
Мениджър
√ Златните паспорти все пак остават. Но, режимът се затяга!
Парламентът запази възможността за придобиване на българско гражданство срещу т.нар. "златни паспорти", въпреки
натиска от ЕК да се обмисли постепенното ѝ премахване. С гласуване на промени в Закона за българското гражданство
депутатите промениха сега действащите разпоредби, които позволяваха чужденци да придобиват българско гражданство
при краткосрочни инвестиции от порядъка на 800 хил. до 2 млн. лв. Точно това бе една от най-критикуваните разпоредби
от страна на Брюксел. В последните месеци на миналата година ЕК заплаши страната ни с наказателна процедура като
една от трите страни в ЕС, които "продават" гражданство. Другите две са Кипър и Малта, срещу които вече има образувани
наказателни процедури за нарушаване на правото на ЕС. През октомври 2020 г. българският министър на правосъдието
Десислава Ахладова отговори на писмо на комисаря по правосъдие Дидие Рейндер, в което уточни, че законът ще бъде
ремонтиран така, че да отпаднат възможности за придобиване на българско гражданство в случаите на краткотрайни
чуждестранни инвестиции.
С гласуваните в петък на второ четене промени беше въведен нов режим, според който лице, което не е български
гражданин и отговаря на условията, може да придобие българско гражданство по натурализация, ако е удвоило
инвестицията си при същите условия на закона или е инвестирало в страната чрез внасяне в капитала на българско
търговско дружество на допълнителна сума не по-малка от 1 000 000 лв. за осъществяван от дружеството приоритетен
инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.
Правилото важи и за чужденец, който преди не по-малко от една година е получил разрешение за постоянно пребиваване
у нас по закона за чужденците, увеличил е инвестицията при същите условия на закона до най-малко 1 000 000 лв. и в
резултат от инвестициите са разкрити най-малко общо 20 нови работни места за български граждани.
Разрешение за продължително пребиваване в страната могат да получат чужденци, които притежават т.нар. стартъп виза,
имат издадено от Държавната агенция за научни изследвания и иновации удостоверение за високотехнологичен и/или
иновативен проект както и, след издаване на визата за дългосрочно пребиваване, са станали съдружници или акционери
в българско търговско дружество, притежават не по-малко от 50 на сто от капитала му. Дейността на дружеството трябва
да е същата като заявената при издаване на удостоверението.
В производството за придобиване на българско гражданство по натурализация с молбата се представят официални
документи, издадени от български или чуждестранни органи, с които молителят удостоверява, че има родствена връзка с
поне едно лице - негов възходящ до трета степен вкл.роднина, който е от български произход, гласуваха депутатите
Съгласно текстовете, приети в Закона за българското гражданство, се създава и Консултативен съвет към Държавната
агенция за българите в чужбина. Той ще се произнася с мотивирано положително или отрицателно становище за
гражданство в 2-месечен срок от възлагането. Под внимание при разглеждането на документите ще се взема предвид
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дали молителят ползва български език, дали се самоопределя като лице от български произход, както и дали за него е
налице поне едно от следните обстоятелства - да е част от българска общност или българско малцинство в друга държава;
да произхожда от населено място, което е било част от българската държава в миналото или Българската екзархия, и др.
Държавната агенция за българите в чужбина ще води и електронен регистър с данни на лицата, за които Консултативният
съвет е установил български произход. Регистърът ще се създаде в 3-месечен срок от влизането в сила на промените в
закона.
√ 44-тото Народно събрание е заседавало 485 пъти
485 пленарни заседания – точно толкова е успяло да проведе 44-тото Народно събрание на Република България, чийто
мандат е към края си.
Изчисления на bTV сочат, че най-малко присъствия в залата на парламента е записал Делян Пеевски. Той има едва една
регистрация и общо 479 отсъствия, като всяко от тях е било извинено с изключение на едно. Така той е получавал пълното
си възнаграждение като народен представител.
Голям брой отсъствия имат още Елена Пешева от „Воля“, Весела Лечева от БСП и Георги Марков от ГЕРБ, които не са се
явили на заседанията на Народното събрание съответно 346, 334 и 305 пъти. Най-редовен от депутатите е бил Георги
Александров от Обединени патриоти – той няма нито едно отсъствие, но е взел думата от парламентарната трибуна само
веднъж.
Премиерът Бойко Борисов е бил поканен 15 пъти за изслушвания, но се е явил само на три от тях. Зададени са му 43
въпроса, отговорил е на 12.
Всички 240 депутати са били заедно само веднъж – преди четири години, когато се събраха да положат клетва. Техните
командировки в периода 19 април 2017 г. – 31 януари 2021 г. на територията на България са стрували 5 085 687 лева.
От парламента си тръгнаха и знакови лица като Цветан Цветанов. След кратко отсъствие от политиката бившият втори в
ГЕРБ заформи нов политически проект – „Републиканци за България“, с който предстои да се яви на парламентарните
избори на 4 април. Към днешна дата депутатите, напуснали групите си, са 19.
Изпадна и цял коалиционен партньор след разногласията на Волен Сидеров с Валери Симеонов и Красимир Каракачанов.
44-тото Народно събрание остава като първото и засега единствено в историята, чийто мандат започва в една сграда и
приключва в друга.
√ Борисов: Отваряме заведенията, но месец март ще е критичен
От понеделник вечерта отварят заведенията, но това не е знак, че пандемията е отминала. Мерките за дистанция трябва
да продължат да се спазват. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на посещението си в Чирпан, предаде БНТ.
„В понеделник вечер всички на заведение - обаче ще обясните на хората, че е пандемия. Това, че отваряме ресторантите
не е да тръгнат всички и да се заразят. Внимание, дистанция, ум - да минем и март месец и с идването на пролетта мисля
че ще е по-лесно“, коментира премиерът, като добави, че март месец е критичен.
„Аз винаги съм разчитал на чувството за самосъхранение и интелигентността на българите. Така че - заведения нека си
има, който иска да влезе, да хапне или да отиде на празник, но да знае, че пандемията върлува и отнема човешки животи",
подчерта Борисов.
По думите му в България „всичко работи“ - училищата, фитнеси, молове, магазини. Той направи сравнение със съседна
Гърция, където действат по-строги мерки.
Премиерът коментира още, че е направена такава организация за пристигащите ваксини, че още през нощта, когато се
очаква да пристигнат у нас, да бъдат разпределени и ваксинацията да може да продължи. „Полагаме огромни усилия на
минутата да ги разкараме“, допълни Борисов.
Премиерът коментира и предстоящите парламентарни избори, като заяви, че най-важното от тях и след тях е да се състави
правителство с максимално съгласие.
„Всички са се съсредоточили в тези избори, но най-важното е след тях да се създаде стабилно правителство и то с
максимално голямо съгласие, защото месеците юни, юли, август до декември трябва да минем 3% ръст на БВП. Само това
ще оправи дефицита и отново догодина ще гоним 5-те процента ръст и 120 милиарда - 130 милиарда лева БВП“,
категоричен бе премиерът Борисов.
Той акцентира, че ЕК прогнозира ръст от близо 3% на БВП за България, заради начина на управление на пандемията у нас
и антикризисните социално-икономически мерки на правителството.
√ Бизнес климатът се подобрява през февруари
Общият показател на бизнес климата през февруари 2021 г. нараства с 1,8 пункта спрямо предходния месец. Подобрение
на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството и сектора на услугите, докато в промишлеността и търговията
на дребно показателят остава приблизително на равнището си от януари. информира Националният статистически
институт (НСИ).
През февруари бизнес климатът в промишлеността остава приблизително на нивото си от предходния месец.
Промишлените предприемачи са умерени в оценките си относно настоящата производствена активност, докато
очакванията им за дейността през следващите три месеца са по-благоприятни. Несигурната икономическа среда
продължава да е основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, посочен от 52,3% от предприятията. На заден
план остават факторите „недостатъчно търсене от страната“, „други“ и „недостатъчно търсене от чужбина“. По отношение
на продажните цени в промишлеността прогнозите на мениджърите са за леко повишение, въпреки че преобладаващата
част от тях очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.
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В строителството бизнес климатът се увеличава с 3,6 пункта, което се дължи на подобрените очаквания на строителните
предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им за строителната
активност през следващите три месеца са също по-оптимистични, което е съпроводено и с известни очаквания за
допълнително наемане на персонал. Основният проблем за дейността в сектора остава несигурната икономическа среда,
следвана от недостига на работна сила. Същевременно последната анкета отчита нарастване на неблагоприятното
въздействие на конкуренцията в бранша, която измества на четвърто място затрудненията, свързани с фактора „други“.
Относно продажните цени анкетата регистрира известни очаквания за увеличение, макар поголяма част от мениджърите
да предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.
Бизнес климатът в търговията на дребно запазва приблизително януарското си равнище. Прогнозите на търговците на
дребно както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца са поблагоприятни. Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, затрудняващ дейността на
предприятията, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното му влияние. На второ и трето място
остават недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени немалка част от
мениджърите не предвиждат промяна, макар да се увеличава делът на тези, които очакват повишение през следващите
три месеца.
В сектора на услугите бизнес климатът нараства с 5,3 пункта в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на
мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се
оценява като леко подобрена, като и очакванията за следващите три месеца остават оптимистични. Най-сериозните
затруднения за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, факторът „други“, конкуренцията в
бранша и недостатъчното търсене, като анкетата отчита намаление на отрицателното въздействие на последния фактор.
Относно продажните цени в сектора по-голяма част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през
следващите три месеца.
√ Готвят въвеждане на електронен търг за продажба на имущество при фалити
Министерството на правосъдието предлага мащабна реформа в производството по несъстоятелност чрез промени в
Търговския закон, които бяха публикувани за обществено обсъждане в петък. Те предвиждат по-ускорен процес по
несъстоятелност, засилване на контрола върху синдиците, намаляване на съдебните такси, подобряване на
оздравителната процедура в производствата по несъстоятелност и въвеждане на електронен публичен търг за продажба
на имущество при фалит.
Ускоряване на производствата по несъстоятелност, въвеждане на електронен публичен търг при продажбата на
имуществото от масата на несъстоятелността, допълнителни мерки срещу недобросъвестно поведение на страните,
намаляване на съдебните такси, завишаване на критериите към синдиците и контролът върху дейността им, подобряване
на оздравителната процедура в производствата по несъстоятелност, са само част от ключовите изменения и допълнения
на Търговския закон, предложени от правосъдното министерство. Оттам уточниха, че той е и в изпълнение на
ангажиментите на България след присъединяване към Валутен механизъм II и с оглед на стремежа ни към бъдещо
членство в Еврозоната.
Предложените промени са планирани и в Пътната карта за реформа на рамката на несъстоятелността и стабилизацията
в България, която бе разработена съвместно с Европейската комисия през 2019 г., като крайният резултат е намаляване на
междуфирмената задлъжнялост и увеличаване на икономическия растеж.
Към настоящия момент са отчетени редица слабости в прилагането на законодателството относно процедурите на
производствата по несъстоятелност – голяма продължителност, ниска ефективност, високи разноски, рядко цялостно
удовлетворяване на кредиторите, недостатъчната прозрачност на процедурите по осребряване, провеждани от синдиците
и на процедурите по продажба.
Промените имат за цел създаване на ясни критерии за откриване на производство по несъстоятелност и стабилизация.
Подобрява се дефиницията на понятието „свръхзадълженост“, като основание за откриване на производство по
несъстоятелност при капиталовите дружества, така, че то да отразява отрицателния собствен капитал на търговското
дружество, но да е обвързано и от преценка на вероятността дружеството да може да продължи да функционира като
действащо предприятие. Също така се дава се възможност на длъжника да поиска спиране на индивидуалните
принудителни производства срещу имуществото му с цел обезпечаване на възможността за оздравяването на
предприятието.
Въвежда се нов механизъм за предварително осребряване от синдика на актив на длъжник, максимална публичност на
акта на съда за определяне размера и срока за внасяне на авансираната за разноските сума, както и на мотивираното
искане на синдика за предварително осребряване на конкретен актив чрез обявяването му в Търговския регистър.
Предотвратява се възможността за многократни и неограничени на брой спирания на производствата. Регламентира се
единен процес на разглеждане на молби в рамките на едно и също производство по несъстоятелност. Предвидено е
намаляване на съдебни такси за отменителните искове чрез определянето им върху една четвърт от цената на иска.
Въвежда се електронен публичен търг при продажбата на имуществото от масата на несъстоятелността като основен
способ на осребряване за постигане на оптимална цена с оглед на неговата прозрачност, ефективност и бързина. Като
допълнителна мярка за предотвратяване на недобросъвестно поведение на страните в производствата се предвижда
прекратяване на висящите към момента на откриване на производството арбитражни производства, с предмет вземания
на кредитори на длъжника.
Отпада институтът на първото събрание на кредиторите, провеждано въз основа на списък на кредиторите по данни от
търговските книги на длъжника, които често не отразяват реалните кредитори, и което на практика вече не се провежда
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по повечето дела по несъстоятелност след промяна в ТЗ от 2016 г. Събрание на кредиторите за избор на постоянен синдик
ще се свиква след одобряване от съда на първия списък на приетите вземания т.е. след идентифициране на истинските
кредитори на длъжника.
Предлага се промяна на правилата, уреждащи местната подсъдност като тя се определя според седалището на длъжника,
вписано 6 месеца преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност.
Създават се специални процесуални правила при обжалване на решенията, постановени в различните фази на развитие
на производството.
Завишават се критериите към лицата, които могат да бъдат синдици, като се предлага минималният изискуем стаж по
специалността да е 5 г.
Във връзка с подобряване на оздравителната процедура в производствата по несъстоятелност и стабилизация е
предвидено министърът на правосъдието съвместно с министъра на икономиката да изработват и
публикуват практическите указания за изготвяне на план за стабилизация. Срокът за представянето на план за
оздравяване се удължава на от 1 на 2 месеца от определението на съда.
Текстовете на законопроекта са обсъдени и подготвени от широк кръг експерти и представители на Върховния касационен
съд, Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет, окръжни съдилища, професионалните организации на синдиците,
академичната общност, Министерството на финансите и Министерството на икономиката, уточняват от правосъдното
министерство.
√ Правосъдният министър: Брюксел иска у нас да има прокурор, разследващ главния
Съгласна съм с тезата, че в ЕС няма такава фигура - прокурор, разследващ главния, но трябва да отчетем че Съветът на
Европа по делото „Колеви“ и Европейската комисия, казаха на България, че ще бъде открита наказателна процедура, ако
не се въведе такава фигура. Това заяви пред БНТ правосъдният министър Десислава Ахладова.
„Това означава, че ако не въведем този механизъм, всички ние ще понесем последствията от откриването на наказателна
процедура. Вероятно по делото „Колеви“ е било решено, че такава фигура е нужна и че е необходимо да има контрол
тогава, когато главният прокурор извърши престъпление. Неколкократно от Европа ни питат защо не сме въвели подобна
фигура. Факт е, че правителството е задължено да я въведе, макар и екзотична за част от хората.“, добави тя.
По думите й България се съобразява с абсолютно всички препоръки, които ЕК има към всяка европейска държава,.
„Това означва, че ние не можем да пренебрегнем становището на Брюксел и да кажем, че смятаме, че всичко е наред в
правосъдната система ни система, че нямаме абсолютно никакви проблеми и че няма да въведем такава фигура. Като
всяка друга европейска държава, ние сме задължени да се съобразим с това, което ни се казва от Съвета на Европа. Знаете,
че България е осъждана по много дела в Страсбург, за което плащаме всички ние като данъкоплатци. Аз лично искам моите
данъци да отиват в образованието, в медицината, а не държавата ни да плаща за осъдителни решения в Старсбург. Това е
една от основните причини за въвеждането на такъв механизъм.“, каза Алхадова.
Относно съмненията в смисъла и ефикасността на новата фигура на прокурор, наблюдаващ главния, правосъдният
министър заяви, че не може да кажем, че чрез нейното създаване „замазваме“ очите на Брюксел, тъй като причината за
въвеждането на този механизъм е изпълнението на решението по делото „Колеви“.
„Да, има много критици и не казвам, че част от критиките нямат основание, защото просто няма аналог, който да сравним
в друга европейска държава, където да е въведен този механизъм, за да кажем - ето това е правилният механизъм.
Възможно е след година две да кажем, когато този механизъм проработи, да кажем има някои несъвършенства. Ще
усъвършенстваме някаква част от него, но нека да видим този механизъм ще проработи ли. Априори не трябва да казваме,
че главният прокурор ще извърши престъпление. Дай Боже никога тримата големи, един от които е главният прокурор, да
не извършват престъпление. Така или иначе тази фигура трябва да съществува.“, коментира тя.
„Чувам много критики, че тази фигура трябва да е съдия или организация, но Конституцията не позволява. Реално без
изменение в нея единственият орган, който може да разследва, това е прокурор, затова избираме и такъв разследващ
прокурор“, каза още Ахладова.
По думите й имало голям дебат относно това как ще се избира така нареченият „разследващ прокурор“, като тя е била
привърженик на Пленумът да бъде органът, който да прави този избор.
„Смятам, че депутатите направиха голяма крачка напред с това, че дадоха възможност предложения да не се правят само
от прокурорската колегия, а и от пленума. Друго, което е много важно, е че след изтичането на петгодишния мандат на
този прокурор той може да бъде абсолютно независим от главния прокурор и може да стане съдия, т.е той йерархически
след приключването на мандата си няма начин кариерата му да е зависима от главния прокурор“, обясни тя.
„Смятам, че най-голямото предизвикателство и постижение е това, че отказите на този разследващ прокурор подлежат на
съдебен контрол. Съветът на Европа искаше точно това. По този начин тази фигура също е под контрол“,
добави правосъдният министър
Президентът е в правото си да поиска поправките в Закона да отидат в Конституционния съд, смятам, че колкото повече
гаранции има, толкова по-добре, категорична е министър Ахладова.
Бързината в правосъдието е много важна. Основният проблем в разпита на свидетелите по т.нар. мегадела е, че те се
укриват, вещите лица също бавят експертизите. С приетите промени в НПК се въведе електронно правосъдие, чрез което
призовки ще се получават на електронен адрес и няма да има забавяне, обясни Ахладова.
Считам, че стигайки до електронното правосъдие, което ще започне да действа от юли, бързината ще се увеличи. Освен
това, с натискането само на един бутон всеки човек ще може да види каква е причината за забавянето на съдебния процес,
допълни правосъдният министър.
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√ Производствените цени в добивната промишленост растат с 11,5% през януари
Общият индекс на цените на производител през януари 2021 г. се увеличава с 1.8% спрямо предходния месец, сочат
данните на Националния статистически институт (НСИ). Повишение е регистрирано в преработващата промишленост - с
1.8%, в добивната промишленост - с 1.7%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ
- с 1.6%.
Ръст на цените на производител се наблюдава при производството на основни метали – с 9.4%, а намаление е отчетено
при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 0.7%, и при производството на превозни средства,
без автомобили - с 0.4%.
Общият индекс на цените на производител през януари 2021 г. се увеличава с 0.7% в сравнение със същия месец на 2020
година. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 11.5%, при производството и разпределението на
електрическа и топлоенергия и газ - с 1.3%, и в преработващата промишленост - с 0.1%.
По-значителен ръст е отчетен при производството на основни метали - с 19.8%, и при производството на хранителни
продукти - с 3.0%. Съществено понижение на цените се наблюдава при производството на дървен материал и изделия от
него, без мебели - с 2.5%, и при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 1.7%.
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2021 г. се увеличава с 0.9% спрямо предходния
месец. По-високи цени са отчетени при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.3%,
и в преработващата промишленост - с 0.8%, докато в добивната промишленост се наблюдава намаление с 0.9%. В
сравнение с декември 2020 г. значителен ръст е регистриран при производството на основни метали - със 7.0%, и при
производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 1.8%. Намаление се наблюдава при производството на
превозни средства, без автомобили - с 0.9%,и при производството на облекло - с 0.2%
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2021 г. нараства с 0.1% в сравнение със същия месец
на 2020 година. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 8.4%, и при производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.6%, а намаление се наблюдава в преработващата
промишленост - с 0.8%.
Спрямо януари 2020 г. по-значително намаление в преработващата промишленост е регистрирано при производството на
облекло - с 2.3%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 2.0%. Ръст на цените е отчетен
при производството на основни метали - с 12.1%, и при производството на химични продукти - с 3.9%.
Индексът на цените на производител на международния пазар през януари 2021 г. се увеличава с 3.1% спрямо
предходния месец, а спрямо съответния месец на 2020 г. увеличението е с 1.7%.
√ 60% спад на посещенията на чужденци в България през януари
През януари 2021 г. посещенията на чужденци в България са 241,7 хил., или с 60.0% по-малко в сравнение с януари 2020
година. Това сочат данните на Националния статистичекси институт (НСИ).
Срив е регистриран при пътуванията по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ - с 82,7%, „служебна“ - с 57,4%,
и „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 37.0%. Транзитните преминавания през страната са 50,1% (121.1
хил.) от всички посещения на чужденци в България.
От общия брой чужденци, посетили България през януари 2021 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 41.6%, или
с 63.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистриран е спад в посещенията на граждани от
всички наблюдавани страни с изключение на посещенията от Чехия, при които има слаб ръст от 1.5%.
Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ намаляват с 56.5%.
През януари 2021 г. относителният дял на посещенията по цели е, както следва: с други цели - 63.5%, с цел почивка и
екскурзия - 18.6%, и със служебна цел - 17.9%.
През януари 2021 г. пътуванията на български граждани в чужбина са 303,7 хил., или с 28,2% под регистрираните през
януари 2020 година.
√ Алибегов: Не е хубаво да се работи на 50% капацитет, но е добър старт
Чувстваме се като на първия учебен ден, много сме развълнувани. Това заяви пред bTV председателят на Българската
асоциация на заведенията Ричард Алибегов по повод днешното отваряне на ресторанти и кафенета.
Според заповедта на здравния министър заведенията ще могат да работят при 50% капацитет, до 6 човека на маса и с
ограничено работно време до 23:00 часа.
„Това е ново начало. Взели сме всички мерки. Нашите заведения и преди си бяха безопасни, като сега сме направили
всичко, което е по заповедта на министъра и се надяваме хората да са доволни“, коментира той.
По думите му не е достатъчно да се работи на 50%, тъй като бизнесът не е конструиран за този капацитет. „Като за начало
всичко е по-добре, отколкото да стоим затворени. Предполагам тези ограничения ще останат по-дълго, отколкото
вечерния час, който в момента е до 23:00 ч. Надявам се той да падне, когато се стигне до отварянето на нощните клубове
от 1 април. Надяваме се с времето това ограничение да се вдига на 60%, 70% и тн. Лютото може да се работи на по-голям
капацитет Не е хубаво да се работи на 50%, но е добър старт. Това е първа крачка в посока спасение на нашия бизнес.“,
каза той.
„За тази една година ресторантите сме работили 6 месеца, а нощните клубове – 3. За толкова малко месеци работа, каквато
и помощ да има бизнесът не е конструиран да стои така.", заяви Алибегов.
Той заяви, че вечерният час до 23:00 часа не би трябвало да е проблем на този етап, тъй като се очаква да има период на
адаптация на клиантелата от месец или месец и половина.
По думите му не може да се изчисли обща сума за загуби, тъй като всички заведения си имат отделни приходи и разходи.
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„Загубата на служители е по-тежка от финансовата, тъй като много хора се ориентираха в други сектори. Нека да изчакаме
и нощните заведения да отворят април и тогава в края на месеца може да се направи рекапитулация и да се знае колко
заведения в нашия бранш са фалирали и колко работна ръка няма да достигне“, каза Алибегов.
√ Пиар организациите излязоха с общ апел към партиите да не използват тролове в кампанията
Седмица преди началото на предизборната кампания за предстоящите на 4 април парламентарни избори български
експерти в сферата на пиара и комуникациите от пет професионални организации излязоха със съвместна декларация
срещу използването на интернет тролове, която заклеймява това явление като „неетична и вредна практика“.
За контрол и прозрачност в тази посока специалистите призоваха всички политически партии, комуникационни
организации, администратори в социалните мрежи и медии. „Мениджър Нюз“ публикува позицията им без
редакторска намеса.
Ние, професионалистите в сферата на комуникациите, членуващи в ПР организациите Българско дружество за връзки с
обществеността (БДВО), Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА), Асоциация на специалистите по комуникации в
общините (АСКО), Дружество на ПР специалистите към СБЖ, Българска академична асоциация по комуникации (БААК) и
агенции и индивидуални специалисти в ПР, водени от намерението постоянно да работим за чиста информационна среда
и за възможности за свободен избор на гражданите в Р България и съобразявайки се с етичните принципи и ценности,
приети в Етичен кодекс и професионални правила на обединената комуникационна общност в България (Софийска харта
за етични комуникации), декларираме следното:
Категорично обявяваме използването на платени или провокирани коментатори в социалните мрежи и онлайн
медиите, известни като „интернет тролове“ за неетична и вредна. Разграничаваме се от прилагането на такава практика
и още веднъж заявяваме, че няма да ги използваме в политически или други кампании.
Пандемията постави обществото ни пред изпитание, отчитат се и драстични спадове към доверието в източниците на
информация. Истинността на информацията в публичното пространство е един от основните стълбове, на които да се
опрем при преодоляването на кризата. Затова се противопоставяме на практиката на създаване и разпространение на
фалшиви новини (fake news) и приемаме, че това влияе негативно върху обществото ни и създава тревожност и несигурност
у гражданите.
Всичко това е особено опасно в предизборна ситуация и може да повлияе негативно не само в посока манипулиране на
резултатите, а и върху позициите на отделни хора и репутацията на кандидатите.
В тази връзка призоваваме:
Всички политически партии ясно да декларират, че няма да използват платени или провокирани коментатори (интернет
тролове) в своите кампании.
Всички комуникационни организации, сдружения и практикуващи специалисти да подкрепят настоящата декларация.
Всички медии да модерират отговорно коментарите под материалите и да изтриват тези, които носят фалшива
информация, и/или използват език на омразата, обидни и нецензурни думи.
Всички администратори на страници, групи или други форми на масова организация в социалните мрежи, да модерират
коментарите под постовете.
Всички професионалисти, представители на медии и администратори на страници да предприемат необходимите
действия за ограничаване на активността на троловете.
Вярваме, че тези действия ще допринесат за създаването на по-добра информационна среда и недопускане нарушаването
на демократичността в свободния и мотивиран избор.
√ България поиска Гърция да отмени антигенните тестове за шофьори на камиони
По указания на вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева посланикът ни в Гърция, Валентин
Порязов, е поставил спешно въпроса за прекратяване на въведените бързи антигенни тестове за шофьори на товарни
автомобили на граничния пункт с България с твърдения, че това противоречи на регулациите на Европейския съюз.
Гръцката страна е приела валидността на българските аргументи и е поела ангажимент за преодоляване на проблема,
съобщават от външното ни министерство.
По-рано тази седмица Атина нареди въвеждането на антигенни тестове за коронавирус на всички шофьори на
тежкотоварни камиони. Пробите се взимат на границата от 7:00 до 22:00 ч., а през нощта тестове не се правят, пише БНР.
В резултат на тази мярка при ГКПП „Кулата-Промахон“ се извиха километрични опашки от чакащи. Загуби и неустойки
търпят фирмите за товарни превози, които обичайно са ангажирани със спазването на определени срокове за доставка.
Недоволството ескалира и е възможно да прерасне в спонтанно блокиране на движението на българска територия.
√ ЕЦБ не възнамерява да контролира кривата на доходността по облигациите
Европейската централна банка (ЕЦБ) наблюдава скорошния скок в разходите по държавните заеми, но няма да няма да
търси конкретни нива на доходност на облигациите или да реагира на пазарните движения. На това мнение застават
членът на Изпълнителния съвет ЕЦБ Изабел Шнабел и главният икономист на финансовата институция Филип Лейн,
информира Ройтерс.
През последните седмици държавните облигации по цял свят се възстановиха от рекордно ниските си стойности на фона
на очакванията за по-бърз ръст на цените в САЩ. Това накара инвеститорите да започнат да си задават въпроса дали ЕЦБ
ще ускори темпото на покупка на облигации, за да ограничи ръста на доходността и да запази благоприятните условия за
кредитиране на засегнатите от пандемията правителства, компании и домакинства.
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Опитите на президентът на ЕЦБ Кристин Лагард да забави темпото на растеж на доходността по облигациите чрез
успокоителни коментари не донесоха успех. Шнабел и Лейн също опитаха да успокоят нервите на инвеститорите,.
„На този етап прекомерният контрол на доходността би бил несъвместим с битката срещу пандемичния шок на пътя за
инфлация.“, коментира Лейн в интервю за испанския в. Expansión.
„В същото време е кристално ясно, че ние не прибягваме до контрол над кривата на доходността, в смисъла, че не искаме
да поддържаме конкретна доходност константна“, допълни той.
По думите му, макар че инфлацията наистина се възстановява, ръстът все още не достига желаните от ЕЦБ нива.
Шнабел потвърди, че по-високата реална доходност по държавните облигации в ранния етап на икономическото
възстановяване би могла да задуши растежа и да наложи реакция от страна на ЕЦБ.
Тя обаче е категорична, че постепенното покачване на доходността би било добре дошло, ако то отразява по-високите
инфлационни очаквания, което би означавало, че стимулите на ЕЦБ работят.
„Повишаването на номиналната доходност, което отразява увеличаването на инфлационните очаквания, е добре дошъл
знак, че политическите мерки дават плод. Дори постепенното увеличаване на реалната доходност не винаги е причина за
безпокойство, ако отразява подобряване на перспективите за растеж.“, коментира тя.
√ Призовават Световната банка да спре да инвестира в изкопаеми горива
Високопоставени официални лица от Европа са призовали ръководството на Световната банка да прекрати инвестициите
в проекти, свързани с петрол и въглища, и постепенно да намали тези в природен газ, предаде Ройтерс, позовавайки се на
запознати източници.
В писмо от шест страници изпълнителните директори на Световната банка, представляващи големите европейски страни
акционери и Канада, са приветствали стъпките на банката да гарантира, че нейното кредитиране помага за усилията за
намаляване на въглеродните емисии.
Те обаче са призовали финансовата институция да предприеме още по решителни мерки в борбата с климатичните
промени.
„Смятаме, че Световната банка трябва да отиде по-далеч в тези си усилия и да се откаже от всички инвестиции, свързани
с въглища и петрол, и допълнително да очертае политика за постепенно илизане от производството на електроенергия от
газ. Институцията трябва да инвестира в газ само при изключителни обстоятелства", се казва в писмото на европейските
чиновници, видяно от Ройтерс.
Авторите на писмото акцентираха върху инвестицията на Световната банка за 620 млн. долара в многомилиарден проект
за втечнен природен газ в Мозамбик, одобрен от борда на банката през януари, но не призоваха за анулирането му,
посочва един от източниците.
Световната банка потвърди, че е получила писмото, но не разкри цялото му съдържание. Отбелязано бе, че банката и
нейните посестрими организации са предоставили 83 милиарда долара за действия в областта на климата през последните
пет години.
"Много от инициативите, за които се призовава в писмото от нашите акционери, вече са планирани или са в процес на
обсъждане за нашия проект на План за действие по климатичните промени за 2021-2025 година, по който ръководството
работи, за да бъде готов идния месец", пише банката в отговор до Ройтерс.
Първият климатичен план за действие на институцията започва през финансовата 2016 година.
Този месец САЩ, които са най-големият акционер в Световната банка, отново се присъединиха към Парижкото
споразумение за климата от 2015 година и обещаха да насочат многостранните институции и държавното кредитиране в
САЩ към инвестиции, съобразени с климата, и да ги отклонят от високовъглеродните инвестиции, припомня Ройтерс.
В петък президентът на Световната банка Дейвид Малпас заяви пред финансовите министри и централните банкери от Г20, че институцията ще направи рекордни инвестиции в смекчаване на климатичните промени и приспособяване към тях
за втора поредна година през 2021-а.
√ Кристалина Георгиева призовава за решителни политики за борба с "опасното раздалечаване" на икономиките
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева призова за решителни мерки за борба
с "опасното раздалечаване" на иконимиките в изявление на проведената в петък виртуална среща на министрите на
финансите и управителите на централните банки на страните от Г-20, се съобщава в изявление на МВФ, цитирано от БТА.
Кристалина Георгиева поздрави италианското председателство и отбеляза, че "първите предупредителни сигнали" за
последвалите човешки трагедии и дълбока рецесия са били видни още на срещата в Рияд преди година.
"Днес, благодарение на напредъка в процеса на ваксиниране и вашата стабилна и решителна парична политика и
фискални действия, световната икономика е в началото на своето възстановяване. Перспективите за растеж за тази година,
подсилен от значителните по размер допълнителни стимули в някои от големите икономики, са за ръст на световната
икономика, който може да надвиши дори 5,5 процента, който прогнозирахме през януари", подчерта тя. Но "несигурността
остава изключително висока, тъй като тепърва предстои ваксините да ни помогнат да преодолеем нови вълни на инфекции
и мутации на вируса", предупреди управляващият директор на МВФ.
"Междувременно започва да се очертава опасно раздалечаване както между, така и в рамките на отделните икономики.
На възникващите пазари и в развитите страни, с изключение на Китай, до 2022 г. прогнозираме загуби на доход на глава
от населението до 22 процента спрямо 13 процента в развитите икономики. Прогнозираме също така, че само половината
от страните, които преди кризата бяха в процес на сближаване на равнищата на доходите с тези на развитите страни, ще
продължат да следват тази траектория на развитие в периода 2020-2022 г.", като най-тежко засегнати от загубата на
работни места са били младите хора, нискоквалифицираните и жените.
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"Не можем да забравим и огромната заплаха, свързана с изменението на климата", подчерта директор Георгиева, като
добави, че са необходими "убедителни и решителни действия". На първо място и най-важно за възстановяването е
необходимо "ускоряване на темпа на ваксиниране в целия свят", с международно взаимодействие за ускоряване на
производството и осигуряването на ваксини възможно най-бързо във всички точки на света.
На второ място е нужна "решимост за предоставянето на животоспасяваща помощ на компаниите и домакинствата, според
възможностите и условията в отделните страни, докато изходът от кризата не стане необратим". "Необходимо е да бъдем
подготвени и за рисковете и евентуалните нежелани последици на постепенното оттегляне на политическите мерки за
подкрепа, което вероятно ще доведе до повишаване на фалитите и финансовите сътресения, включително и извънредно
висока волатилност на финансовите пазари", предупреди тя.
Трето, необходимо е засилване на подкрепата за уязвимите страни. МВФ и Световната банка работят с държавите за
"осъществяването на решителни реформи за повишаване на прозрачността и устойчивостта на дълговете и разширяване
на преференциалното финансиране", подчерта тя, като отбеляза, че трябва да се използват всички достъпни инструменти.
"На последно място, позволете ми да спомена необходимостта от синхронизиране на използването на публични средства
с целта за изграждането на устойчиво на измененията на климата, цифрово и приобщаващо бъдеще", заяви управляващият
директор на МВФ, като изрази подкрепа за "предложението на председателството относно глобалните рискове,
произтичащи от изменението на климата, и въвеждането на екологичното данъчно облагане".
"Окуражена съм и от новия тласък за модернизиране на международната данъчна система за по-доброто й адаптиране
към икономиките на 21-ви век, включително в подкрепа на целта за приобщаващо развитие. Можете да разчитате на нас
в усилията си за постигане на всички свои най-важни цели", подчерта директор Георгиева.
√ Камарата на представителите на САЩ одобри плана за стимулиране на икономиката от 1,9 трлн. Долара
Камарата на представителите на САЩ одобри предложения от президента Джо Байдън пакет от икономически стимули в
размер на 1,9 трлн. долара, изпращайки законопроекта в Сената, предаде Си Ен Би Си.
Това е първата голяма законодателна инициатива за Байдън. Планът бе одобрен с 219 гласа „за“ и 212 гласа „против“ след
продължили няколко часа дискусии. Срещу него гласуваха всички републиканци, както и двама демократа.
Сенаторите ще дебатират плана следващата седмица, като демократите се надяват да успеят да прокарат законопроекта
без да имат нужда от републиканска подкрепа. Горната камара на американския Конгрес е разделна 50 на 50, като
решаващият глас в случай на равенство има вицепрезидентът Камала Харис. Това означава, че демократите не могат да си
позволят разцепление по време на вота.
Одобреният от Камарата на представителите план предвижда редица мерки за стимулиране на икономиката,
включително:
• Еднократни директни плащания от 1400 долара за повечето американци. Сумата започва да намалява при хората,
които имат доход от 75 хил. долара и стига до нулата при тези, които изкарват над 100 хил. долара на година;
• Увеличение на федералната помощ за безработица с 400 долара на седмица до 29 август, както и удължаване на
програмите, които разширяват покритието на обещетенията;
• 20 млрд. долара за ускоряване на разпространението на ваксини и 50 млрд. за тестване и проследяване на
заразените;
• 350 млрд. долара финансиране за облекчение на икономическите щети на федерално и местно ниво;
• 25 млрд. долара помощ за хората, които изпитват затруднения да плащат наеми или ипотеки.
По-рано Сенатът се обяви срещу cpeщy включването на точка за вдигане на фeдepaлнaтa минимaлнa paбoтнa зaплaтa oт
15 дoлapa нa чac в пакета от мерки. За да преодолеят тази забрана някои демократи, включително лидерът на на
мнозинството в Сената Чък Шумър и сенатор Бърни Сандърс, търсят начини за налагане на данъчни наказания за големите
корпорации, които не плащат поне 15 долара на час на своите служители.
„Времето за решителни действия отдавна е настъпило“, заяви председателят на Камарата на представителите Нанси
Пелоси преди вота. „Американският спасителен план на Байдън е това решително действие“, добави тя.
Републиканците поставиха под въпрос необходимостта от толкова голям пакет от стимули. От администрацията на Байдън
обаче контрират, че страната е изправена пред по-голям риск да не направи достатъчно за подкрепа на хората и бизнеса,
отколкото да инжектира твърде много пари в икономиката.
√ Еврото се търгува за 1,2085 долара
Курсът на еврото се задържа близо до прага от 1,21 долара, информираха германски финансови издания.
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2085 долара.
Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,2121 долара.
√ Петролът поскъпна с над процент в ранната търговия
Цените на петрола се скочиха с над процент в ранната търговия в понеделник, след като през уикенда Камарата на
представителите на САЩ одобри плана за стимулиране на икономиката в размер на 1,9 трлн. долара, предаде Ройтерс
Към 8:25 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 1,04 долара, или 1,61%, до 65,46 долара за барел, докато
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,95 долара, или 1,54%, до 62,42 долара за барел.
„Цените на петрола се възстановяват тази сутрин заедно с повечето рискови активи на гърба на приемането на
законопроекта за стимулиране на икономиката от долната камара на Конгреса“, коментира Стивън Инес от Axi.
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Законопроектът ще бъде дебатиран в Сената (горната камара) тази седмица. Демократите се надяват да успеят да прокарат
законопроекта без да имат нужда от републиканска подкрепа. Горната камара на американския Конгрес е разделна 50 на
50, като решаващият глас в случай на равенство има вицепрезидентът Камала Харис.
Цените на петрола бяха подкрепени и от одобряването на ваксината на Johnson & Johnson’s срещу COVID-19 от Комисия по
храните и лекарствата (FDA) на САЩ.
Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници, известни като групата ОПЕК+, ще се срещне в
четвъртък, за да дискутира връщане на пазар на добив в размер от 1,5 млн. барела на ден.
Същевременно с това Иран отхвърли започването на преговори със САЩ и Европейският съюз за възобновяване на
ядреното споразумение от 2015 г., настоявайки, че Вашингтон първо трябва да отмени санкциите, които доведоха до рязък
спад на износа на ирански петрол.
√ Червена вълна заля световните борси
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха понижения в ранната търговия в петък, след като
инвеститорите прибраха печалбите от технологичните акции на фона на притесненията, че скока на доходността по
държавните ценни книжа може да доведе до ръст на инфлацията и лихвените проценти, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 37 пункта, или 0,56%, до 6 614,96 пункта. Бенчмаркът е на път да запише
първи седмичен спад този месец. Немският показател DAX се понижи с 45,08 пункта, или 0,32%, до 13 834,25 пункта.
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 регистрира спад от 37 пункта, или 0,56%, до 6 614,96 пункта. Френският
измерител CAC 40 изтри 30,92 пункта от стойността си, или 0,54%, достигайки ниво от 5 752,97 пункта.
„В момента акциите на фондовите пазари в САЩ и Европа са доста скъпи, като при постоянното нарастване на доходността
по държавните облигации гарантираният доход изглежда по привлекателен от рисковите активи“, казва Роланд Калоян от
SocGen.
До тези резултати на пазарите се стигна след резкия скок на доходността на 10-годишните американски ценни книжа,
който предизвика масова разпродажба на акции.
Същевременно с това доходността по дългосрочните облигации на страните от Еврозоната се стабилизира, въпреки че
доходността по референтните германски десетгодишни облигации е на път да отчете най-големият си месечен скок от 2016
г.
Акциите на компаниите от технологичния сектор понесоха по-голямата част от удара, предизвикан от разпродажбите, след
като изказването на президента на Европейската централна банка Кристин Лагард и други законодатели не успя да
ограничи ръста на доходността по облигациите.
Въпреки това STOXX върви към най-доброто си месечно представяне от ноември, подкрепен от ротацията към енергийни
и банковия сектор.
По-добрите от очакваното корпоративни отчети за четвъртото тримесечие също допринесоха за нарастващия оптимизъм.
От 194-те компании в STOXX 600, които са представили финансовите си отчети до момента, 68% са надминали очакванията
на анализаторите, сочат данни на Refinitiv.
Акциите на Deutsche Telekom поскъпнаха с 0,60%, след като компанията отчете приходи от 101 млрд. евро за 2020 г. на
фона на сливането на T-Mobile US със Sprint. Компанията отчете приходите през четвъртото тримесечие до 27,6 млрд,
което е 29,3% ръст в сравнение със същия период на миналата година.
Цената на книжата на IAG скочи с 3,89%, въпреки че собственикът на British отчете загуба от 7,43 млрд. евро за 2020 г. и
предупреди, че не знае кога ще се възстановят нормалните пътнически условия.
Спад на Уолстрийт
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха сериозни понижения в четвъртък, след като големият скок на
доходността по-облигациите изплаши инвеститорите, които побързаха да се отърват от рисковите активи, особено тези на
водещите технологични компании, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones отечете спад от 559,85 пункта, или 1,75%, до 31 402,01 пункта. Широкообхватният
измерител Standard & Poor’s 500 се понижи с 96,09 пункта, или 2,45%, до 3 829,34 пункта, записвайки най-лошото си
еднодневно представяне от 27 януари насам. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 478,54 пункта от
стойността си, или 3,52%, достигайки ниво от 13 199,43 пункта, което е най-големият спад от 28 октомври. Книжата на
Alphabet, Facebook, Microsoft и Apple поевтиняха с 3,26%, 3,64%, 2,73% и 3,48%, докато тези на Tesla се сринаха с 8,06%.
Основните индекси се оцветиха в червено, след като доходността по 10-годишните американски облигации достигна 1,6%
след рязък скок. По късно тя се върна на ниво от 1,52%, което е най-високото от февруари 2020 г.
„Днес всичко опира до доходността по държавните ценни книжа“, коментира Райън Детрик, главен пазарен стратег в
компанията LPL Financial. „Имаше рязък ръст в доходността по 10-годишните облигации, който обърна количката с покупки,
тъй като високата доходност плаши фондовия пазар. Възможно ли е да сме изправени пред по-голяма инфлация,
отколкото повечето хора очакват? Макар че Федералният резерв не се притеснява от това, пазарът може би е“, добавя той.
Този скок изпрати доходността по референтните облигации над нивата на доходност на акциите в S&P 500, което означава,
че рисковите активи са изгубили предимството си пред държавните ценни книжа.
Това кара инвеститорите да пренасочват вниманието си към онези акции, които биха спечелили най-много от отварянето
на икономиката. На този фон енергийният сектор напредна с 6,8% от началото на седмицата, като индустриалният и
финансовият сектор са единствените други отрасли, които са на зелено през тази седмица.
Инвеститорите в голям степен пренебрегнаха по-добрите от очакваното икономически данни в четвъртък. Броят на новите
заявления за помощ при безработица достигна 730 хил. в седмицата до 20 февруари, като очакванията на икономистите,
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анкетирани от Dow Jones, бяха за 845 хил. заявления. Същевременно с това време поръчките на трайни стоки са нараснали
с 3,4% през януари спрямо прогнозата за ръст от 1%.
Nikkei и Hang Seng със загуба от над 1000 пункта
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион се сринаха до едномесечно дъно в петък, следвайки
загубите на Уолстрийт заради резкият скок на доходността по облигациите, предаде Си Ен Би Си.
„Доходността расте, тъй като инвеститорите са оптимисти. Те вярват, че скоро предстои силно и устойчиво възстановяване
и че цените ще скочат а търсенето ще се възстанови“, коментира Кати Лиен от BK Asset Management
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се срина със 1 202,26 пункта, или 3,99%, до 28 966,01 пункта,
като акциите на технологичния конгломерат Softbank поевтиняха с 4,53%.
В континентален Китай индексът Shanghai Composite записа спад от 75,97 пункта, или 2,12%, до 3 509,08 пункта, докато помалкият показател Shenzhen Composite се понижи с 41,71 пункта, или 1,79%, до 2 293,69 пункта. Хонконгският измерител
Hang Seng изтри 1 093,96 пункта от стойността си, или 3,64%, до 28 980,21 пункта. Акциите на Tencent, Alibaba и Xiaomi
паднаха с 4,19%, 4,52% и 5,77%
Южнокорейският индекс Kospi регистрира спад от 86,74 пункта, или 2,8%, до 3 012,95 пункта. Цената на книжата на Samsung
Electronics падна с 3,28%.
В Австралия бенчмаркът ASX200 се понижи със 160,7 пункта, или 2,35%, до 6 673,3 пункта, след като доходността по 10годишните австралийски облигации скочи рязко до 1,973%. Австралийската централна банка изненадващо стартира
операция за изкупуване на облигации, за да ограничи ръста, което върна доходността на ниво от 1,834%.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете
спад от 1,20 пункта, или 0,24%, до 496,72 пункта. BGBX40 се понижи с 0,12 пункта, или 0,115, до 110,97 пункта. BGTR30 изтри
2,52 пункта от стойността си, или 0,47%, достигайки ниво от 534,23 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,58 пункта, или 0,40%,
до 143,65 пункта.
Cross.bg
√ Пристига пратка от над 21 000 ваксини на "Пфайзер"
Нова пратка 21 060 дози от ваксината на "Пфайзер" се очаква да пристигне у нас.
52800 дози от ваксината на "Астра Зенека" пристигна в България вчера. Новите количества идват, след като преди дни от
компанията обявиха, че имат затруднения да произведат предварително договорените с Евросъюза количества. Те веднага
бяха разпределени в страната.
50% от тях бяха предоставени на личните лекари. Отново бяха отворени зелените коридори, които ще работят, докато има
количества. В столичната болница "Св. Анна" е изчерпано цялото количество. Пунктът ще заработи отново след ново
зареждане.
√ Заем от 10 000 евро получават белгийските барове и ресторанти
След две седмици ще стане една година, откакто беше обявен първият локдаун в Белгия. Много предприятия бяха
принудително затворени за дълъг период от време, предава за БГНЕС журналистът Апостол Апостолов от Белгия.
Сред най-засегнатите бяха баровете и ресторантите, които работиха едва четири месеца и половина. Много търговци на
дребно, например, имат проблеми с приходите заради слабите разпродажби. Хотелиерството също ще се нуждае от пари,
за да се запаси с храна и напитки преди да отвори отново, когато това може да бъде възможно. Засега такава дата обаче
не се дава от правителството.
Доставчиците също пострадаха от кризата. Те не са склонни да предлагат на магазините, баровете и ресторантите
разсрочване на натрупаните дължими плащания. И модните магазини са сред силно засегнатите. А сега им предстои да
изготвят поръчки за предстоящия пролетно-летен сезон.
Фламандското правителство реши да отпусне нов заем на засегнатите бизнеси. Това е заем с много благоприятен лихвен
процент за разрешаване на незабавни проблеми с паричния поток. Търговците на дребно ще трябва да платят сами част
от депозита, а фламандските власти ще компенсират остатъка, обясни схемата федералният икономически министър на
областта Хилде Кревитс в интервю за VRT Radio 1.
Рестартиращият заем е с лихва от 1%, сумата за връщане в за период от 2 или 3 години в зависимост от сумата. Първата
погасителна вноска е след 12 месеца, а минималната е заемна сума е 10 000 евро. Едно от условията е такъв тип заем да
се отпуска само на фирми, които са били напълно финансово стабилни преди кризата.
√ Турция се кани да покори Луната през 2023 г.
Турция възнамерява да достави безпилотен космически апарат на Луната през 2023 г. с помощта на създадена в страната
хибридна ракета, обяви министърът на индустрията и технологиите Мустафа Варанк. Първото изстрелване ще бъде
извършено в сътрудничество с международни компании, а през 2028 година Анкара ще реализирана втората фаза на
турския проект за изследване на естествения спътник на Земята.
Днес стана ясно, че на 10-ти март с официална церемония ще започне изграждането на трети реактор на първата турска
атомна електроцентрала Аккую. Церемонията ще бъде онлайн с участието на президентите на Турция и Русия.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
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Как МВР ще гарантира честността на изборите? Гост министърът на вътрешните работи Христо Терзийски;
След референдума в Обзор - ще се отдели ли градът от община Несебър? Директно: какво решиха хората?;
Заведенията отварят. На живо: при какви правила ще ги посещаваме;
След covid-19: как да пазим сърцето здраво - съветите на кардиолога проф. Иво Петров;
Какви са доказателствата по делото за смъртта на журналиста Милен Цветков? Говори защитата на обвиения
Кристиян Николов - адвокат Константин Симеонов;
Какво ще бъде времето през март? Прогозата на синоптика Анастасия Стойчева;
БТВ, "Тази сутрин "
От правителствения кабинет към депутатските листи - здравният министър проф. Костадин Ангелов;
Ексклузивно: писателят Георги Господинов след престижната награда за принос към европейската литература;
Учителите на Мария Бакалова разказват за детството ѝ в Бургас;
На 1 март в "Чети етикета": как се изработват традиционните български мартеници?;
На живо: при какви мерки отварят заведенията?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Европа намали скоростта заради безопасността, мръсния въздух и пандемията;
в. Труд - 3 март осакатен от Кунчев и кметица;
в. Телеграф - Петима се борят за място в гимназия;
в. Монитор - След обследване на сградите до 2022 г: Дават ни на ЧСИ, ако не платим за паспорт на апартамента;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - 8 кървави дербита между ГЕРБ и БСП на изборите за нов парламент;
в. 24 часа - 5 минути отнема COVID гласуването, показа вотът за нов кмет в Баните;
в. Труд - БСП вкара руска ваксина в предизборната игра;
в. Труд - 29 млрд. евро от ЕС за българската икономика;
в. Телеграф - Министър-председателят Бойко Борисов след обиколка в няколко манастира: Доказали сме, че подкрепяме
всички религии;
в. Телеграф - Пуснаха зелените коридори за ваксини;
в. Монитор - Отварят "зелен коридор" за ваксини и при джипитата;
в. Монитор - Всеки четвърти пожар у нас - от игра с огън;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет: Софийският университет ще е по-видим в света с
научни резултати и чуждестранни преподаватели;
в. Труд - Историкът проф. Кирил Топалов пред "Труд": България предпази Македония от гнева на Милошевич;
в. Телеграф - Проф. д-р Пламен Гацов, началник на клиниката по кардиология към II градска болница в София: 70 000
българи на година умират от сърце;
в. Монитор - Димитър Маргаритов - председател на Комисията за защита на потребителите: Жалбите срещу онлайн
търговци скочиха с 20 на сто;
Водещи анализи
в. Труд - Изборите в числа;
в. Телеграф - И олимпиадите с тежест при приема след 7-и клас;
в. Монитор - С огъня шега не бива!
√ Предстоящи събития в страната на 01 март
София
От 10.30 ч. на ул. "Врабча" № 1 ПП Обединени земеделци ще отбележат 142 години от рождението на
Александър Стамболийски.
От 10.00 ч. Специализираният наказателен съд ще гледа делото за престъпление по служба срещу Румяна
Ченалова.
***
Бургас
От 11.00 ч. в Районната избирателна комисия представители на ГЕРБ - Бургас ще регистрират листата си с
кандидати за народни представители за предстоящите парламентарни избори.
От 14.00 часа в Районната избирателна комисия представители на ПП АБВ- Бургас ще регистрират листата си с
кандидати за народни представители за предстоящите парламентарни избори.
От 14.00 часа в КЦ „Морско казино" ще бъде представена фотоизложбата „Пространствени линии" с автор
Евелин Добрев.
***
Враца
От 09.00 ч. в РИК - Враца ( бул. „Демокрация" №1, ет. 1 ) ще бъде регистрирана листата на кандидатите за
народни представители от Коалиция ГЕРБ - СДС за 06 МИР.
***
Добрич
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От 09.30 ч. в Бизнес - залата на Общината /първи етаж/ ще се проведе брифинг за представяне на Програмата за
Националния празник 3 март при спазване на противоепидемичните мерки.
От 10.00 ч. в голямата заседателна зала на Общината ще се състои награждаването на отличените от Конкурс
„Мартеница ти дарявам".
От 18.00 ч. в концертна зала „Добрич" ще се състои празничен спектакъл „Филмови моменти" на Хор
„Добруджански звуци" по повод 1 март - Ден на любителското художествено творчество.

***
Казанлък
От 16.30 ч. на площад „Севастопол" ПП АБВ организира среща с граждани на открито с доц. Атанас Мангъров.
***
Пазарджик
От 13.00 ч. в Районната избирателна комисия областната структура на ГЕРБ ще регистрира листата си за
предстоящите парламентарни избори. Ще присъства вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина
Захариева.
***
Русе
От 12.30 ч. във фоайето на Историческия музей ще бъде открита витрина с първомартенски поздравителни
картички.
***
Стара Загора
От 13.00 ч. на Часовника до Универсалния магазин ПП АБВ организира среща с граждани на открито с доц.
Атанас Мангъров.
***
Шумен
От 11.00 ч. в пресклуба на БТА ВМРО ще представи кандидатската си листа.
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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