Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Икономически живот
√ Валутният борд е без алтернатива в момента, категоричен бизнесът
Категорично недопускане на всякакви опити за преразглеждане на механизма на валутен борд – както по отношение ниво
на обменен курс, така и като времеви ограничения, смекчаване на условия и т.н.
Това е сред акцентите на приоритетните политики, които ще бъдат провеждани от АИКБ през следващите четири години.
Документът, който е обсъден от Националния съвет на работодателската организация, коментира относно този приоритет:
„Периодично, в моменти на политическа и парламентарна криза, използвайки общественото недоволство, се
надигат гласове срещу механизма на валутен борд с благовидното обяснение, че чрез контролиран инфлационен
процес може да бъде подпомогнат икономическия растеж в България. Такава теза е дълбоко погрешна и категорично
вредна за обществото ни – АИКБ последователно и системно ще оказва категорична подкрепа на съществуващия
паричен модел у нас, включително до успешното присъединяване на Република България към Еврозоната по текущия
валутен курс“.
От макроикономическите приоритети на бизнеса става ясно още, че АИКБ подкрепя мерки за финансова дисциплина,
балансиран бюджет и данъчна стабилност при ниски равнища на данъчните ставки – това са основните фактори за цялостна
финансова стабилност, за привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж.
Предвидимостта и стабилността на данъчната политика в страната са от изключителна важност за изграждане и
поддържане на обществено доверие и сигурност, заявяват от организацията.
АИКБ неизменно остава и на позицията, че поддържане на дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет
под 40 % е най-важният стимул за повишаване на ефективността на държавната администрация и има основен
антикорупционен ефект.
Подкрепя се още и запазването на пропорционални преки данъци от 10 %, както и запазване размерите на осигурителните
вноски за обществено-осигурителните фондове и запазване размера на здравноосигурителните вноски.
Бизнесът обръща специално внимание и на ефективно инвестиране на средства от европейските фондове за развитие на
българската икономика.
От АИКБ заявяват готовност за участие в мониторинга по изпълнението на стратегическите документи за програмен период
2014 – 2020 г. на финансиране със средства от европейските фондове, както и иницииране на изготвянето на пълен анализ
на постигнатото изпълнение, установените проблеми, пропуски и набелязаните мерки за подобрение на процедурните
реализации в следващия планов период.
Работодателите традиционно са активни и по отношение образованието и квалификацията на персонала.
Затова сред изискванията им е публичният ресурс да бъде насочван за професионалното образование и обучение към
предприятията, вместо към центровете за професионално обучение, несвързани с работодателски организации,
предприятия и училища.
АИКБ ще работи и за приоритетно развитие на обучението по професии, необходими за развитие на производството и
внедряването на иновации. Подчертава се важността на обучението на технически специалности в системите на средно и
висше образование.
Работодателите са убедени в необходимостта от намаляване броя на приеманите за обучение студенти по професии и
специалности, за които има ограничено търсене на пазара на труда и приоритетно насърчаване приема по професии
необходими на фирмите.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ България е сред страните в ЕС с най-висок дял на жените мениджъри
Въпреки че жените представляват почти половината от всички заети лица в ЕС (46%), те са слабо представени сред
мениджърите (34%)
Жените на ръководни постове в компании и организации в Европейския съюз остават значително по-малко от мъжете.
През третото тримесечие на 2020 г. над 9,5 милиона души са заемали ръководна длъжност в ЕС - от тях 6,2 милиона са
мъже и 3,3 милиона са жени, сочат данни на Евростат, разпространени днес.
Въпреки че жените представляват почти половината от всички заети лица в ЕС (46%), те са слабо представени сред
мениджърите (34%). Все пак този дял постепенно се е увеличил от малко под 30% през второто тримесечие на 2002 г.

Най-висок дял имат жените мениджъри в Латвия и Полша, най-нисък е в Хърватия
Сред държавите членки на ЕС най-голям е делът на жените на ръководни длъжности в Латвия (45%) и Полша (44%),
следвани от България, Унгария, Словения и Швеция (всички по 42%).
В противоположния край на скалата жените представляват едва около една четвърт от мениджърите в Хърватия (24%),
Холандия (26%) и Кипър (27%).
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Разликата в заетостта между половете се топи
През третото тримесечие на 2020 г. равнището на заетост в ЕС (за хората на възраст 20-64 г.) е 66,6% за жените и 78,3% за
мъжете, което отговаря на разлика между половете от 11,7 процентни пункта (п.п.), сочат отделни данни на Евростат.
Тази разлика в заетостта между половете в полза на мъжете се наблюдава при всички образователни степени. Колкото пониско е образователното ниво, толкова по-голяма е разликата между равнищата на заетост. 86,9% от мъжете и 80,5% от
жените с висока образователна степен са били заети. За разлика от тях, нивото на заетост при мъжете с ниско
образователно ниво е 65,9%, докато при жените е 43,4%. Съответно разликата в заетостта между мъжете и жените с ниско
ниво на образование е 22,5 п.п., повече от три пъти над разликата в заетостта сред високообразованите мъже и жени (която
е 6,4 п.п.)
Освен това са заети над три четвърти от мъжете със средно ниво на образование (78,5%), в сравнение с под две трети от
жените (65,9%). Това съответства на разлика в заетостта между половете от 12,6 п.п.
През последното десетилетие разликата в заетостта между половете се топи от 13,5 п.п. през третото тримесечие на 2010
г. до 11,7 п.п. през третото тримесечие на 2020 г., сочат още данните.

√ Америка се върна, но дали вече не загуби Европа
Мнозинството от европейците смята, че след гласуването за Тръмп през 2016 г. на американския народ повече не
може да се вярва
Джо Байдън обяви триумфално завръщане на САЩ в трансатлантическия съюз. „Америка се върна“, каза президентът в
реч пред Мюнхенската конференция за сигурност. Лидерите на Франция и Германия обаче веднага дадоха ясно да се
разбере, че четирите години на Тръмп са променили отношенията, пише Уилиъм Галстън за Wall Street Journal.
Френският президент Еманюел Макрон поднови призива си за „стратегическа автономия“ на Европа, която ще изисква
континентът да е готов да се защитава сам. Германският канцлер Ангела Меркел откровено заяви, че интересите на САЩ
и Европа не винаги ще съвпадат, което повечето слушатели приеха като препратка към подписаното неотдавна търговско
споразумение на Европейския съюз с Китай, заедно с решимостта на Германия да завърши газопровода „Северен поток 2”
с Русия. САЩ може и да се върнаха на масата, но не могат да очакват да си върнат старото лидерско място.
В основата на приглушения отговор на речта на Байдън е „съществената промяна“, както я нарече Европейският съвет по
външни отношения, в европейското обществено мнение спрямо САЩ. Неотдавнашното проучване на институцията
установи: „Мнозинството в ключовите държави членки сега смята, че американската политическата система е счупена, че
Китай ще бъде по-мощен от САЩ до едно десетилетие и че европейците не могат да разчитат на Щатите да ги защитават."
Тези убеждения водят до фундаментални промени в европейските политически предпочитания. „Голяма част от хората
смятат, че европейците трябва да инвестират в собствената си отбрана“, установи анкетата, „и че гледат на Берлин, а не на
Вашингтон, като на най-важния си партньор. Те искат да бъдат по-твърди спрямо САЩ по икономическите въпроси. И
вместо да вземат страната на Вашингтон, те искат техните страни да останат неутрални при евентуален конфликт между
САЩ и Русия или Китай” - позиция, заявена от поне половината електорат във всяка от 11-те анкетирани държави.
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Във всяка държава, с изключение на Полша и Унгария, мнозинствата са съгласни с твърдението, че след гласуването за
Доналд Тръмп през 2016 г. на американския народ вече не може да се вярва. В Германия също болшинството споделя това
мнение.
В продължение на десетилетия европейците вярваха, че американската политика ще се колебае в определени граници,
които гарантират нашата надеждност. Изборът на Тръмп подкопа тази вяра, а победата на Байдън не я възстанови. Бунтът
срещу елитите и в двете основни политически партии в САЩ не стихва и популистите може някой ден да се върнат на власт.
Проблемът е по-дълбок от разрушаването на политическите защити. 61% от европейците смятат, че политическата система
в САЩ е „счупена“ (66% във Франция, 71% в Германия и забележителните 81% във Великобритания). В такава система
блокажите и отклоненията са най-вероятните резултати.
В очите на Европа упадъкът на Америка съвпада с възхода на Китай. 59% от европейците (56% от германците, 58% от
британците и 62% от французите) вярват, че в рамките на 10 години Китай ще измести САЩ като водеща световна сила.
Това помага да се обясни защо в случай на разногласия между САЩ и Китай 60% от европейците смятат, че страната им
трябва да остане неутрална, в сравнение със само 22%, които казват, че трябва да застанат на страната на Америка.
Тази позиция важи и относно заплахата от Москва. На фона на напрежението между САЩ и Русия - която завзе Крим и
заплашва териториалната цялост на Украйна - 59% предпочитат неутралитет, докато 23% подкрепят Америка. Учудващо е,
че поляците - най-антируският народ в Европа - избират неутралитет, вместо да заемат страната на САЩ ( 45% към 36%).
С усилване на усещането за слабост на Америка все повече европейци са склонни да бъдат по-твърди към САЩ по
икономическите въпроси. Тези европейци се противопоставят на американския натиск да се дистанцират от Китай, който
считат за важен търговски партньор, и няма да бързат да предоговарят търговските си отношения със САЩ. Политиката
„Америка на първо място“ предизвика реакция - Европа на първо място.
Отслабването на Америка също така издигна значението на Германия в очите на европейците. Повечето от анкетираните
страни смятат Германия за най-важната сила. Германия - от дълги години най-твърдият защитник на ролята на Америка в
Европа - сега разглежда Франция като най-важния си съюзник.
Никой не може да предвиди как тези нагласи могат да се променят на фона на военна заплаха от изток. А и ако
администрацията на Байдън овладее пандемията, отключи икономическия растеж и стабилизира американските
политически институции, европейците може да преразгледат вижданията си за трансатлантическия съюз. Въпреки това
администрацията на Байдън се увери в древната максима на Хераклит: Не можете да влезете два пъти в една и съща река.
БНТ
√ Нова мярка: Туроператори могат да получат до 15% от оборота си през 2019 г. без ДДС
Нова мярка за подкрепа на бранша дава възможност на туроператори да получат до 15% от оборота им без ДДС през
2019 г., но не повече от дължимата сума по туристическите пакети за неосъществени пътувания, които се
използват единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода
01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19.
Схемата се създава с промени в текстовете на чл. 26а, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение, като се създават нови алинеи 3, 4, и 5, с което се предвижда нова схема за държавна помощ, а изпълняваната
към момента мярка за туроператори и туристически агенти ще се прилага до 5 април 2021 г.
Помощта ще се предоставя при условия, критерии, ред в размер на проценти от оборота, определени от Министерски
съвет по предложение на министъра на туризма в рамките на неусвоените средства по схемата за държавна помощ,
прилагана към момента.
Субсидията се дава независимо от получаването на средства по досега действащата схема и при спазване на правилата за
държавни помощи.
Финансиране на новата мярка е осигурено от вече отпуснатите, но неусвоени средства от националния бюджет. Според
индикативните стойности неусвоените средства са близо 19 млн. лева.
Според действащата в момента мярка, размерът на еднократно предоставяните безвъзмездни средства е 4 на сто от
оборота без ДДС през 2019 г. за туроператори и туристически агенти, като предоставената помощ приоритетно се използва
за връщане на суми по неосъществени пътувания и компенсиране на разходи за основната дейност.
Настоящата схема действа при същите условия до 5 април.
Желаещите могат да подават предложенията си до 22 март в информационната система СУНИ.
Създадената нова схема за държавна помощ ще се нотифицира пред Европейската комисия и ще влезе в сила след
обнародване в Държавен вестник.
√ ЕК със специално изявление за Международния ден на жената
По повод деня на жената в специално изявление на Европейската комисия се казва, че равенството между половете
трябва да бъде в основата на възстановяването след пандемията.
Жените трябва също така да бъдат по-добре представени на лидерски позиции както в политиката, така и в управителните
съвети на дружествата.
Според данните досега при направеното изследване в над 87 държави повече от 82% са мъжете, които са били в позиция
да вземат решенията относно кризата с пандемията. По-късно тази година Комисията ще представи ново предложение за
борба с основаното на пола насилие в ЕС.
Има и предложение за нови мерки за прилагане на принципа за равно заплащане.
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√ Папа Франциск в Ирак: Понтификът се помоли за жертвите на войната
Папа Франциск отслужи най-голямата си литургия в Ирак пред хиляди вярващи в Ербил. През днешния, трети ден от
историческата си визита папата беше в северната част на страната, която дълго време беше във владение на
Ислямска държава.
"Ирак ще остане в сърцето ми". Папа Франциск изрече тези думи пред близо 10 хиляди души на стадиона в Ербил,
където отслужи литургия - най-голямата в рамките на посещението му в Ирак.
"Моля всички вас, скъпи братя и сестри, да работим заедно в единство за бъдеще на мир и просперитет", каза папа
Франциск.
По-рано днес папата посети Мосул - градът, който "Ислямска държава" беше обявила за своя столица. Сред руините,
останали от нашествието, Франциск се помоли за жертвите на войната.
След Мосул главата на римокатолическата църква се отправи към градчето Каракош, населено предимно с християни,
които навремето станаха мишена на ислямисти. Жителите му го приветствата, размахвайки маслинови и палмови клонки.
Папата отслужи неделна молитва и изслуша разказите на хората, преживели жестокостите на Ислямска държава.
"Пътят към пълното възстановяване е все още дълъг, но моля ви не се обезкуражавайте", каза папа Франциск.
Историческата папска визита в Ирак приключва утре. Тя се разчита като силно послание за мир в размирния регион и
призив за сближаване между различните религии.
БНР
√ Фирмите също ще декларират данъци с QR код
Юридическите лица също ще имат възможност да декларират данъците си с данъчна декларация с QR код, съобщи
Националната агенция по приходите (НАП).
В сайта на приходното ведомство има публикувана папка с указания как следва да се попълнят и изпратят декларациите с
QR код. С тях ще се подава информация за данъчен финансов резултат и за дължимия годишен корпоративен данък по
Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Декларациите с QR се подават подписани и подпечатани (когато е необходимо), както обикновените декларации на
хартия, уточняват от приходната агенция.
Припомняме, че гражданите също имат възможност да подадат данъчна декларация с QR код и инструкциите за нея също
са налични на сайта на НАП.
√ Нови 200 милиона лева дълг се очаква да бъдат поети чрез емисия държавни ценни книжа
Нови 200 милиона лева дълг се очаква да бъдат поети чрез емисия държавни ценни книжа. Тя ще бъде третата за годината
и ако първоначално обявената сума бъде поета, общо новият дълг от началото на годината ще достигне 700 милиона лева.
Съкровищни облигации за десет години и половина отново ще бъдат предложени на инвеститорите на вътрешния пазар.
Това бе първата емисия за годината, емитирана през февруари, която ще бъде отворена и през март. Тогава бе постигната
среднопретеглена доходност от 0,14 на сто при фиксирана лихва от 0,1 на сто.
Държавните ценни книжа се считат за много сигурен инструмент, като през февруари най-голям интерес към него проявиха
банките. Тогава бяха осъществени покупки за 300 милиона лева, колкото бе и обявеният обем от финансовото
министерство. Седмица по-късно бе постигната отрицателна доходност в емисия с по-кратка срочност, а обемът на
новопоетия дълг достигна кумулативно половин милиард лева.
Ето защо, ако и при настоящата емисия бъдат одобрени точно толкова поръчки, колкото е първоначалният обем, новият
дълг за годината ще достигне 700 милиона лева.
По закон новият държавен дълг в края на годината може да бъде 4,5 милиарда лева.
√ Ангелин Цачев: До 2024 година: Още 700 MW вятърни,1 600 MW соларни и 219 MW мощности от биомаса
Инсталираните мощности за производство на ток от възобновяеми енергийни източници са около 1800 мегавата към края
на миналата година, което е около една пета от всички мощности в страната.
Това съобщи за БНР изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев. От тях 1100
мегавата са във фотоволтаични централи, а останалите 700 - във вятърни централи. През 2020-а те са произвели повече ток
от количествата, които им е определил енергийният регулатор за купуване по преференциални цени, като тази
електроенергия е била продадена на свободния пазар, допълни Цачев.
Само през миналата година, казва Ангелин Цачев, „пряко присъединени са 77 мегавата фотоволтаични централи“:
„Заявките за 2021 година са 114 мегавата да бъдат присъединени, като очакваме през следващите години те да
нараснат. Предвижданията от 2020-а до 2024 година да бъдат инсталирани още 700 мегавата вятърни централи и над 1
600 мегавата соларни паркове и още около 219 мегавата мощности от биомаса.
Що се отнася до това дали системата има нужда от всички тези мощности, Цачев отбеляза:
„Всички новоизградени мощности ще реализират продукцията си на пазарен принцип - тоест предполагам, че всеки един
инвеститор, за да започне да прави такава голяма инвестиция, той си е развил пазарен модел и си е намерил пазар за
електроенергията, която иска да произвежда“.
Ангелин Цачев посочва и как си справя електроенергийната ни система, след като вече няма студен резерв:
„От 2 февруари Електроенергийният системен оператор плаща и закупува на пазарен принцип само и единствено
мощности за осигуряване на оперативните резерви, като тези мощности се осигуряват само от водноелектрически
централи или работещи, подчертавам думата – работещи, блокове на топлоелектрическите централи“.
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√ Гореща линия ще приема сигнали за нарушения в изборния процес
От 8 март започва да функционира денонощна телефонна линия и имейл за подаване на сигнали за нарушения, свързани
с изборите, съобщи за БНР - "Хоризонт" гл. комисар Николай Хаджиев, директор на Главна дирекция "Национална
полиция" (ГДНП).
Сигналите от горещата линия ще бъдат обработвани в пряка координация с прокуратурата и ще бъдат публикувани на
страницата на МВР.
До момента в МВР не са постъпвали сигнали за подготвяни престъпления срещу изборните права на гражданите, посочи
Хаджиев.
√ Благоевград прие концепция за свободна икономическа зона
На извънредна сесия в Благоевград беше приета концепция за създаване на свободна икономическа зона, а паралелно с
нея и свободна индустриална зона, като част от стратегията за развитие на града в следващите 20 години.
Концепцията е разработена от експертен екип под ръководството на проф. Димитър Тадаръков и се опира на основното
предимство на Благоевград- неговото стратегическо положение.
Над 200 декара в непосредствена близост до автомагистрала Струма са предвидени за изграждането на свободна
икономическа зона, която с облекченията и липсата на мита ще привлече инвеститори в сферата на производството и
търговията, убеден е кметът на Благоевград Румен Томов.
„Ние трябва да направим точно това – да подготвим телените за инвеститорите“, каза той.
В предвидения терен община Благоевград има собственост от близо 50 декара, а останалите имоти ще бъдат изкупени от
собственици по пазарни цени.
Паралелно с този проект се предвижда и изграждане на свободна индустриална зона с площ над 300 декара. Идеята е в
перспектива да се създаде конфедерация на свободните икономически зони между България, Гърция и Северна
Македония.
Кога жителите на Благоевград и областта, намираща се на дъното на класацията по икономическа активност и доходи,
ще усетят ползата? Проф. Димитър Тадаръков:
„Ако всичко това се възприеме, след може би година и половина ще дойдат първите финансови резултати. А до 7 години
очакваме около 100 милиона инвестиции и 1200 работни места“.
√ Душана Здравкова: Българската прокуратура не разбира мисията на Европейската
Интервю на Диана Янкулова с Душана Здравкова в предаването ''Неделя 150''
"Българската прокуратура не разбира мисията, целите и задачите на Европейската прокуратура". Това мнение изрази пред
БНР Душана Здравкова, бивш съдия, подала оставката си от системата в знак на протест срещу кадрово назначение през
2011 година. Тя коментира в предаването "Неделя 150" писмо от европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, с което се
изисква допълнителна информация за 7 от българските кандидати за европейски делегирани прокурори.
По думите на Здравкова това е безпрецедентно и с други кандидатури не се е случвало до момента:
"Бележките в коментарите към върнатите кандидатури показват това неразбиране на задачите на Европейската
прокуратура, защото изпраща хора, които няма да могат да си свършат професионално задълженията, които те биха имали
като делегирани прокурори".
Тя беше категорична, че голямото разминаване е в структурата на нашата прокуратура, във вижданията и действията на
главния прокурор и неговите подчинени, както и в това, което очаква от нас Европейската прокуратура.
"Българската прокуратура все още е по сталински модел, в която основно е единоначалието и субординацията. Няма как
тя да направи друг вид преценка и да бъдат избрани други кандидати. Това е дълбоката тревога. Тази първа крачка за
България по пътя на Европейската прокуратура е фалстарт".
Според Здравкова това ще е само първият "шамар", защото предстоят още, свързани с корупция и измамите с
евросредства.
Интервюто на Диана Янкулова с Душана Здравкова в предаването "Неделя 150" можете да чуете от звуковия файл.
√ Първият български прототип на мобилен телефон е създаден през 1964
145 години от изобретяването на телефона
Репортаж на Добромир Видев в предаването ''Закуска на тревата''
От дебелите кабели и пуканията в слушалката до безжичното предаване и дори излъчването на живо. Това е историята на
телефона, който навършва 145 години от създаването си. Създадено малко преди Освобождението, новото (или старото)
изобретение идва в България през 1877 г. по време на Руско-турската война и обсадата на Плевен. Прототип на първия
български мобилен телефон е разработен още през 1964 г. Но зад тези факти стои историята на изобретение, което в
модерните времена превръща човека в медия.
Но 145 години онова, което научаваме „по жицата“, а в последните 30 години и през въздуха, е променяло съдби.Така,
както е променило съдбата на Томас Уотсън. Той е бил партньорът на Александър Бел, който е признат като един от
официалните изобретатели на телефона. В запис, направен преди близо век, Томас Уотсън, разказва за първото
невероятно приложение на телефона. И онези прословути думи от 1876-та година.
„Господин Уотсън, елате веднага, нужен сте ми! Тъкмо когато Александър Бел трябваше да говори за новото устройство,
заради движение на ръката му, част от съдържанието на буркан-батерия се разлива върху неговите дрехи. И във
вълнението си от този инцидент, той просто каза „Господин Уотсън, елате веднага, нужен сте ми! Машината беше успяла
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да улови неговото желание, неговият призив за помощ. А аз чух всяка негова дума в слушалката. Установихме, новият
предавател работи много по-добре, отколкото сме очаквали. И очевидно тези думи, които бяхме чули по телефона, са с
изключително голямо значение. Като имате предвид, че телефонното обаждане никога не е било така важно, особено в
спешни ситуации. И всъщност първото съобщение, което прозвуча по линията, беше съобщение за бедствие".
"Когато човешките знания направят една технология възможна, тя се появява почти по еволюционен, по естествен път,
което на мен ми се вижда много интересно", каза гл. ас. д-р Христомир Йорданов от Факултета по телекомуникации на
Техническия университет в София, чиято специалност е комуникационни мрежи.
Той припомни, че през 1660 година е изобретено първото средство за предаване на звук от разстояние, което се състои от
две ламаринени чашки, свързани с тел помежду си - детски телефон, който не използва никакво електричество, с
механична вибрация предава звук - и свършва в наши дни.
"Приносът на Едисон е, че той е разработил ефективен микрофон - уред, който да превръща механичното трептене в
електрически сигнал", подчерта Йорданов.
Дори и идеята за това всеки телефон да си е със собствена батерия може да бъде проследена чак до началото на миналия
век, припомня д-р Христомир Йорданов от Техническия университет вСофия.
Възможностите да влизаме в интернет, да правим филми или да играем игри на умните си устройства дават основание на
Христомир Йорданов да се съгласи, че новите технологии разширяват понятието телефон.
"Телефонът, това, което си представя Александър Бел и хората от неговото време, практически изчезва".
Преди две години и половина ви разказахме за проекта на Велислав и Мариян за хибридния телефон с шайба, но и със
СИМ карта. Тогава Мариян и Велислав бяха ученици в Софийското Технологично училище „Електронни системи“. Сега
двамата са студенти, но именно заради това Велислав споделя, че поизоставил проекта.
"Започнах да се занимавам и с други проекти, остана като нещо, което съм правил. Идеята ми хрумна от баба ми, която не
се оправяше много с телефоните и се чудеше как да работи с тях".
Баба му сега няма телефон със шайба, но има мобилен с копчета. Велислав споделя, че тя добре се справя с новостите,
въпреки сблъсъка на години и технологии. Но от следващите думи на Велислав става ясно докъде технологичната
революция, особено в комуникациите, променя и мисленето на човека.
Велислав обещава, че ще се върне към идеята си за безжичен телефон със шайба. Но и допълва, че за 145 години
телефонна комуникация много е важно какво казваме.
А дори и наясно с новите технологии, за гл. ас. д-р Христомир Йорданов от Техническия университет в София телефонът си
остава чудо.
"Като си представя мрежа от мобилни телефони, мобилни компютри, в главата ми изкача картина на непрекъснато
превключващи се транзистори, в едни доста сложни интегрални схеми и това, че цялата система е достатъчно стабилна, за
да работи и то да работи изключително добре, за мен се доближава до чудо".
Целия репортаж можете да чуете в звуковия файл.
√ Германските фирми очакват влошаване на международните бизнес условия през 2021 г.
Повече германски компании очакват глобалните условия за бизнес да се влошат тази година на фона на продължаващата
коронавирусна пандемия, показват резултати от последно проучване на германската търговско-промишлена палата (DIHK).
Проучването на DIHK сред 2400 международно активни компании установи, че едва 17% от фирмите очакват по-добри
бизнес условия през следващите дванадесет месеца, отколкото през 2020 г., докато 27% очакват бизнес условията да се
влошат.
Очакванията варират в зависимост от региона, посочи DIHK, добавяйки, че по-голям част от бизнеса очаква подобряване,
отколкото влошаване, на условията в Китай и еврозоната.
В същото време обаче пазарните очаквания в Южна и Централна Америка, Африка и Близкия изток са по-лоши, установи
проучването.
В допълнение към негативното въздействие на пандемията от Covid-19, икономическата криза и нарастващите търговски
бариери в много региони по света натежават и върху външния бизнес на компаниите през настоящата година, допълни
германската търговско-промишлена палата DIHK.
Около 47% от участвалите в проучването компании отчитат нарастващи търговски бариери като по-високи митнически
тарифи, санкции и повишени изисквания за безопасност във връзка с пандемията.
По-рано тази седмица управителят на Бундесбанк Йенс Вайдман прогнозира, че съвкупната икономическа активност на
Германия ще отбележи "забележим спад" през първото тримесечие на годината.
Изказвайки се в сряда на годишна пресконференция на немската централна банка, Вайдман добави, че Бундесбанк няма
да разпределя печалба за първи път от 1979 г. насам поради увеличаване на рисковите провизии. Той също така
прогнозира, че германската икономика ще може да се върне към своето предпандемично състояние през 2023 година.
Йенс Вайдман обаче подчерта, че въздействието на пандемията все още е по-слабо от очакваното. "Ефективните ваксини
бяха разработени по-бързо, отколкото се очакваше. Ако те успеят да помогнат за преодоляване на пандемията,
германската икономика ще отбележи трайно възстановяване", заключи Вайдман.
√ ЕП ще гласува за свалянето на имунитета на лидерите на каталунските сепаратисти
Европейският парламент ще гласува през първия ден от пленарната сесия свалянето на имунитета на тримата сепаратистки
лидери от Каталуния - Карлес Пучдемон, Тони Комин и Клара Понсати. Докладчик по случаите е българският евродепутат
от групата на европейските консерватори и реформисти Ангел Джамбазки.
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Искането за сваляне на имунитета на тримата е от съда в Испания, който ги издирва по обвинение в заговор срещу
правовия ред в държавата и присвояване на публични средства.
Пучдемон и Комин живеят в Белгия от 2017 година, където избягаха, след като референдумът за независимост на
Каталуния, който те организираха, бе обявен за незаконен от испанския съд. Тогава белгийският съд отказа да ги
екстрадира, а по-късно тримата спечелиха евродепутатски места на изборите през 2019-а година.
Вотът трябва да се състои тази вечер, а резултатите ще бъдат обявени утре.
Пучдемон заяви, че ако иска да оцелее, Каталуния трябва да бъде извън Испания. Той не вярва на предупрежденията на
Европейската комисия, че автономната област ще излезе от ЕС, ако се отцепи от Мадрид.
√ Белгия ще отвори ресторанти и кафенета през май
От днес Белгия частично разхлабва мерките срещу пандемията от коронавирус. Вече е разрешено навън да се събират 10
души вместо четирима, както беше досега. Присъстващите на погребения се ограничават до 50 души при необходимата
дистанция. Дейностите на младежите са допустими при общо 10 души вътре и 25 навън.
Премиерът на кралството Александър де Кро поясни в петък, че отваряне на ресторанти, кафенета и хотели може да се
очаква едва през май, когато процентът на ваксинираните от рисковите групи ще е достатъчно висок.
До този момент първа имунизация са получили над 600 000 души.
√ В Англия започва разхлабване на мерките
С отварянето на училищата в Англия от днес започва постепенното облекчаване на строгите ограничения в наложения
локдаун заради коронавируса. Това става, след като за последното денонощие бяха регистрирани само 82 смъртни случая,
което не се е случвало от началото на октомври.
За първи път броят на жертвите за денонощие пада под 100. За последен път това се е случило на 9 октомври миналата
година. Броят на заразените също е нисък - 5 177. Междувременно вече 23,4 милиона британци получиха първа доза
ваксина.
Правителството едва ли може да желае по-добра статистика в деня преди стартирането на "пътната карта" на премиера
Борис Джонсън за излизане от локдауна, което започва със завръщането на учениците към занятията им. Предвижда се
масово тестване на учениците два пъти седмично, за да бъде избягнато разпространението на заразата. Министърът на
образованието Гавин Уилямсън междувременно заяви, че се обсъждат варианти за по-дълги учебни дни и по-кратки летни
ваканции, за да се помогне на учениците да наваксат пропуснатото. Ръководителят на училищния инспекторат "Ofsted"
Аманда Спилман обаче предупреди министрите да бъдат много внимателни с плановете за подобни промени.
Също от днес ще бъде позволено на двама души от различни домакинства да се срещат на открито не само за разходка
или друга физическа активност, но и да седнат на кафе на пейка в парка, например.
√ Китай: Ръст на износа с над 60% за януари и февруари
Китайският износ за периода януари-февруари е нараснал с 60,6 на сто спрямо същия периода на миналата година,
показват данните на митническата администрация, цитирани от ДПА и БТА.
Вносът за същия период е нараснал с 22,2 на сто. Търговският излишък за периода е достигнал 103,25 милиарда долара.
Голямото повишение се дължи на забавянето на търговията в началото на миналата година вследствие на коронавирусната
пандемия. Китай започна да затваря фабрики през януари, докато вирусът се разпространяваше извън първоначалния
епицентър в Ухан.
Икономическата активност нарасна отново през март и април благодарение на правителствени инвестиции.
Китай отбеляза икономически растеж от 2,3 на сто за миналата година, като единствената от големите световни
икономики, отбелязали повишение, припомня ДПА.
В петък китайският премиер Ли Къцян заяви, че целта на Пекин е да бъде постигнат ръст от "над 6 на сто".
√ Китай се прицели в икономически растеж от поне 6% за тази година
Китай си е поставил за цел икономически растеж от поне 6% за тази година въпреки несигурността, свързана с пандемията
от коронавирус. Това обяви премиерът Ли Къцян в реч при откриването на годишната сесия на парламента.
Тази година Китай ще продължи да се сблъсква с множество рискове и предизвикателства по отношение на развитието,
заяви премиерът Ли Къцян.
Икономическите основи, които ще подпомогнат дългосрочния растеж обаче, остават непроменени, увери той пред около
3000 депутати с предпазни маски.
„Китай остава във важен период на стратегическа възможност за развитие. Има промени както във възможностите, така и
в предизвикателствата, пред които сме изправени. Трябва да ускорим усилията за нов модел на развитие“.
Изборни промени в Хонконг
На събранието беше представен план, според който само „патриоти“ могат да управляват Хонконг. В работния доклад на
премиера Ли Къцян за сесията на китайския парламент пише, че Пекин ще осигури изпълнението на законовите и
правоприлагащите механизми за Хонконг, за да се гарантира националната сигурност. Припомням, че мегаполиса е терен
на протести, участниците в които обвиняват китайското правителство в авторитаризъм.
Тази година е първата от 14-ата петилетка на страната. Властите я определят като старт за всеобхватното изграждане на
социалистическата модерна държава, като общокитайското събрание трябва да разгледа проектопрограмата за
дългосрочното развитие на азиатската страна до 2035 г.
Международният валутен фонд на свой ред прогнозира растеж от 8,1 процента за втората по големина икономика в света.
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Китай беше първата страна, засегната от коронавируса, който парализира икономиката му. След безпрецедентни
карантинни мерки през първото тримесечие на 2020 г. беше отчетено историческо свиване на растежа (-6,8 процента).
Постепенното подобряване на здравната обстановка от пролетта нататък обаче даде възможност брутният вътрешен
продукт на страната отново да се увеличи.
Китай решително ще пресича вмешателството на външни сили в Хонконг и Макао. Това се казва в доклад на правителството
в Пекин. Докладът е по повод откриването на сесията на Всекитайското събрание на народните представители. В
документа се посочва още, че властите ще предприемат действия за прекратяване на сепаратистката дейност на Тайван.
Агенция Синхуа пише, че по време на събранието, което се очаква да продължи една седмица, трябва да бъдат разгледани
мерки за подобряване на избирателната система на Хонконг.
Годишната сесия на китайския парламент е най-голямото политическо събитие в страната и в сесиите му участват 3 хиляди
делегати.
Дума
√ НАП забавя със седмица попълнените декларации
Електронната услуга за предварително попълнените данъчни декларации за облагане доходите на физическите лица ще
бъде пусната на 16 март. Това съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП). Първоначално се очакваше
предварително попълнените декларации да бъдат факт от 8 март, но стартът ще бъде отложен със седмица. Новото тази
година е, че в декларацията, освен доходите по трудов договор, хонорари и граждански договори, доходите от наем при
отдаване на имот на юридически лица и земеделски субсидии, за пръв път ще бъдат включени още данни за получени
суми от наложени платежи и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на
декларатора по-малко от 12 месеца.
Предварително попълнените данни могат да бъдат редактирани или премахвани, като достъпът до услугата става или с
безплатния персонален идентификационен код на приходната агенция, или с електронен подпис, допълват от НАП. В
момента пощенски оператори коригират подадени от тях данни в приходната агенция, за да се елиминират случаите, в
които ЕГН на служител на юридическо лице е посочено като получател на суми по наложен платеж, а на практика
изпращачи на пратките, съответно реални получатели на плащанията са фирми. През тази година крайният срок за
деклариране на доходите от физическите лица е 5 май заради празничните дни на Великден.
√ България планира да въведе еврото от 1 януари 2024 г.
Записват прогнозна дата в официален правителствен документ
Правителството предвижда България да замени лева с евро на 1 януари 2024 г., пише в подготвени от Министерството на
финансите промени в постановлението за създаване на Координационен съвет за подготовка на страната за членство в
еврозоната. Датата 1 януари 2024 г. бе спомената като възможна за България през юли 2020 г. от зам.-председателя на
Европейската комисия Валдис Домбровскис, който е един от най-последователните подръжници на страната по пътя към
единната европейска валута. Гаранции, че членството ще се случи точно на тази дата, обаче няма. Дотогава левът трябва
да премине успешно престоя си във валутния механизъм ERM II, известен като чакалнята за еврото, поне до 10 юли 2022 г.
След това е необходим положителен доклад на Европейската централна банка и на комисията, както и постигане на
съгласие сред държавите членки на еврозоната. България трябва да се вмести и в критерия за инфлация, който не успя да
изпълни при последната оценка на ЕЦБ.
Според анализатори посочването на конкретна дата за влизане в еврозоната в официален правителствен документ месец
преди парламентарните избори може да се тълкува в две посоки. Едната е, че кабинетът е напреднал в преговорите с
европартньорите си до степен, в която може да договаря конкретна дата. Възможно е обаче целта на вписването на дата
да бъде излъчването на политическо послание към избирателите за постиженията на управляващите по пътя към
еврозоната, както и ангажиране на следващото управление с бързото въвеждане на единната валута. От документа,
публикуван на сайта на МФ, става ясно още, че до 30 юни тази година координационният съвет трябва да изработи
Национален план за въвеждане на еврото у нас. Според доклада на финансовия министър Кирил Ананиев именно с
приемането на плана ще започне "същинската практическа подготовка на страната ни за приемането на еврото, която
според опита на последно присъединилите се към еврозоната държави отнема приблизително три години". Обичайно
въвеждането на еврото задължително включва широка информационна кампания сред населението в продължение на
половин-една година, за да се попречи на спекулантите, които ще се опитат да се възползват и да вдигнат цените ненужно
покрай замяната на валутите. "Всеки българин е свикнал с еврото и не е нужен дълъг период за адаптиране. Спекулирането
с цените е възможно и сега, и след приемането на еврото, аз съм скептик, че цените рязко ще се вдигнат след приемането
на еврото", каза пред Нова нюз Милен Велчев, бивш финансов министър. Според него спекулацията няма да бъде
позволена от свободния пазар, макар че недобросъвестни търговци винаги ще има, но затова има и държавни контролни
органи.
"Влизането в еврозоната е поставяне на цел, но това не е императив и различните управления на страната може да имат
различно отношение към нея. Някое може да реши да забави влизането", отбеляза бившият финансов министър.
√ Да дадем на жените това, което заслужават
Несигурната ситуация, пред която са изправени героините на XXI век
Всяка година 8 март ни напомня, че предстои да извървим дълъг път към равенството между половете. Дори и днес, през
XXI век, този ден ни напомня, че жените трябва да продължават да се борят за истинско равенство, не само на хартия. И
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все пак, този път Денят на жената е различен. Пандемията разкри нещо, което знаехме, но пренебрегвахме. Без труда,
несигурния труд на толкова много жени, обществото просто спира. Медицинските сестри, хигиенистките, касиерките в
супермаркетите, полагащите грижи за деца, инвалиди и възрастни хора - всички те са изправени пред най-тежките
обстоятелства, без сигурност на работното място, без справедливо заплащане или социално признание. Публичните
институции са длъжни да се борят на два фронта: срещу социалните стереотипи и на политическо ниво - със специфични
законодателни предложения за коригиране на тези несправедливости.
Традиционно грижите се полагат от жени. Тази отговорност, предавана от баби на майки и от майки на дъщери, е част от
причината, поради която толкова много жени отделят много време и усилия в грижи за семейството и дома, напълно
непропорционално в сравнение с мъжете. Този труд е безвъзмезден, а когато грижите са професионални, те се извършват
при много лоши условия. Само защото сме жени.
Истинска промяна ще настъпи само тогава, когато общата грижа е част от всекидневието на всеки дом, на всяко семейство
и на всяка двойка. За да направим това, трябва да нарушим табуто. Грижата трябва да се превърне в споделена
отговорност. Ето защо е важно да включим децата и подрастващите в този процес. Никой не се ражда с предразсъдъци,
става въпрос за това как сме възпитани и образовани. Следователно е време да инвестираме и в образование за
справедливост и равенство.
Със знакова декларация през есента на 2017 г. в Гьотеборг ЕС прие Европейския стълб на социалните права. Вторият
принцип на този стълб гласи: "Равното третиране и равните възможности на мъжете и жените трябва да бъдат гарантирани
и насърчавани във всички области, включително по отношение на участието в пазара на труда, реда и условията за наемане
на работа и напредъка в кариерата. Жените и мъжете имат право на равно заплащане за равностоен труд."
Ние обаче далеч не сме постигнали тази цел, която тепърва предстои да се превърне в конкретни действия.
Последните проучвания разкриват последиците от безвъзмездния труд на толкова много жени, често полаган след дълъг
работен ден. През 2019 г. от всички работни места на непълно работно време в ЕС 73,8% са били заемани от жени. Без ясна
политика за гъвкаво развитие жените в крайна сметка винаги жертват кариерата си, в резултат на което страда и качеството
на женската заетост.
По искане на социалистите и демократите миналата седмица Европейската комисия най-накрая представи предложение
за Директива относно прозрачността в заплащането. Това обаче е само началото. Със Социалната среща на върха в Порто
през май 2021 г. вече имаме и възможността да преминем отвъд целите в Гьотеборг. Португалското председателство на
ЕС иска да даде импулс на Европейския стълб на социалните права и то ще има подкрепата на всички социалисти и
демократи. Докато неравенството между половете подкопава структурите на нашата трудова и социална система, няма да
има справедливост. Пандемията показа колко важен за нашето общество е трудът на всички тези жени. Сега е времето да
им дадем това, което заслужават: справедливо заплащане и справедливи условия на труд.
В Европейския парламент ще продължим да настояваме Механизмът за възстановяване и устойчивост, както и бюджетът
на ЕС, да включат измерението на равенството на половете във всички политики. Това е единственият начин да се уверим,
че един ден жените ще излязат на улиците на 8 март не за да заявят правата си, а за да си спомнят дългата борба на помладите поколения за постигането им, за да си спомнят колко е важно да защитаваме правата, които ни се полагат, така
че никога повече да не правим крачка назад.
* Авторката на статията Ираче Гарсия Перес е председател на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и
демократите в Европейския парламент.
√ С КОВИД-заеми плащат бързи кредити
Близо 30 на сто от хората покриват битовите си сметки с безлихвените пари
Най-голям дял от хората, взели безлихвен банков кредит заради КОВИД кризата - близо 40 на сто, признават, че ползват
парите за плащания по бързи кредити. Това показва проучване на финансовия портал "Моите пари", направено от 24
февруари до 2 март. Експертите отчитат двойно нарастване на хората, които възнамеряват да използват безлихвен ресурс
за погасяване на бързи кредити.
От проучването става ясно, че 29% планират да използват средствата за плащане на комунални услуги - ток, вода, парно,
телефон, интернет и т.н., и покриване на разходи за издръжка на живот, а 16% за собствен бизнес. На последно място са
онези, които възнамеряват или са рефинансирали пълно или частично банкови кредити - 13 на сто.
В условията на пандемия хората масово губят работа и доходи, затрудняват се да си покриват задълженията и прибягват
до безлихвената помощ, въведена заради последствията от КОВИД-19. Допитването разкрива, че близо 40% от
анкетираните не са кандидатствали за безлихвен кредит, защото нямат нужда от такъв, а 34% не са запознати с тази
възможност. 29% признават, че са притиснати финансово, като част от тях вече са получили безлихвен заем, други са "в
процедура" и изчакват отговор от банката, а трети възнамеряват да кандидатстват.
На въпрос за какво им е безлихвеният ресурс, 29% от участниците отговорят, че ще използват средствата за плащане на
битови сметки - ток, вода, парно, телефон, тв и интернет и др. 16% искат парите, за да си помогнат в бизнеса. Наймалобройната група са длъжници, които възнамеряват или са рефинансирали (пълно или частично) банкови кредити - 13%.
Близо 40% от запитаните за какво ще използват или използват безлихвения ресурс признават, че с него ще покрият
задължения към фирми за бързи кредити.
Над половината анкетирани - 58%, търсят или вече са взели безлихвен заем в размер на 1500-4500 лв. Възможният таван
е 6900 лева. По последни данни, изнесени от ББР - държавната банка, която е администратор на мярката, средният размер
на отпуснатите заеми за физически лица е 4337 лв.
През миналата седмица правителството одобри допълнителни 100 млн. лв. за безлихвени кредити. По-рано ББР обяви, че
досегашните средства по нея вървят към изчерпване. Бюджетът бе увеличен от 200 млн. лв. на 300 млн. лв.
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Близо 80% от изтеглените потребителски кредити в България са за ремонт на дома, покупка на автомобил втора ръка и
консолидация. Тези данни представи Людмила Петрова, мениджър в една от търговските банки у нас, пред "Блумбърг тв
България". По нейните думи една от трите най-търсени цели за кредитиране е обединяване на задължения. Тя има и найвисок среден размер от около 10 хил. лева. Според нея в областта на кредитните карти се отчита 70% ръст на активността
при разплащания на ПОС терминали.
√ Техническите прегледи на колите ще поскъпнат
Oт 12 юли вcички aвтoмoбили в България трябва задължително да имат cтикeр c чип зa eкoлoгичнa групa, а това ще струва
на собствениците на коли повече пари при техническия преглед. Това поясни директорът на Изпълнитeлнaта aгeнция
"Aвтoмoбилнa aдминиcтрaция" Бoйкo Рaнoвcки пред БНТ. Още през януари от агенцията обявиха, че при годишен
технически преглед на автомобилите ще бъде поставян стикер с вграден чип, който ще съдържа информация за
регистрационния номер на автомобила, името на собственика и екологичния стандарт на колата. Според Рановски
eкoлoгичнaта групa, записана в чипа, ще е различна от eкoлoгичнaтa кaтeгoрия, определена фабрично от автомобилния
производител. След годишния технически преглед (ГТП) чипът щe бъдe пocтaвян нa прeднoтo cтъклo нa кoлaтa, зaд
oглeдaлoтo зa oбрaтнo виждaнe. Тази процедура ще оскъпи техническия преглед най-малко с пет лева. Както е известно, в
момента прегледите на автомобили струват между 30 и 50 лв.
Шефът на автомобилната инспекция поясни, че екологичните групи ще бъдат 5, като в най-високата категория ще бъдат
класифицирани caмo eлeктричecкитe и хибриднитe aвтoмoбили. Иначе измерванията по време на техническите прегледи
ще определят кой атомобил в коя група ще попадне, независимо от спецификациите на производителя. Стикерите с чипове
ще се поставят само на лeки кoли. Целта, според Рановски, е при замърсен въздух в някое населено място кметът да може
да наложи oгрaничeния зa движeниeтo нa пo-зaмърcявaщитe автомобили. Тепърва зоните за ограничено движение трябва
да бъдат определени от кметовете, като не е задължително тe дa cъвпaдaт cъc cъщecтвувaщитe cиня и зeлeнa зoнa.
Във въпросните ограничителни зони ще бъдат монтирани камери, които ще разчитат eкo инфoрмaциятa в чипa. И ако има
кола-нарушител на временното ограничание за движение, собственикът ще бъде глобен, като тепърва общините ще
трябва да определят размера на санкциите.
"Тeзи, нa кoитo тeхничecки прeглeд прeдcтoи cлeд 12 юли, щe трябвa дa oтидaт дo пункт, caмo зa дa им oпрeдeлят
eкoлoгичнa групa, зa дa мoгaт дa влязaт в Coфия", oбяcни Рaнoвcки. Той каза също така, че от 2022 г. ще ce прoмeнят
прaвилaтa, пo кoитo щe ce извършвa ГТП. Вече екипите в пунктовете няма да дават разрешение за движение на даден
автомобил, а ще подават данните от прегледа в "Aвтoмoбилнa aдминиcтрaция", oткъдeтo щe решават дали колата минава
прегледа.
√ Петър Витанов: Трябва да ускорим ваксинацията, ако искаме да спасим летния туристически сезон
Ваксинационните сертификати ще улеснят пътуването и ще ни върнат към нормалността
„Идеята на сертификатите е облекчаване на пътуването, а не възпрепятстване. Целта е улесняване и възстановяване на
свободното движение на хората“, заяви ръководителят на българските социалисти в ЕП в предаването „Брюксел 1“
по Bulgaria on Air. „В момента в редица държави мерките са различни, на практика имаме 27 различни подхода. За да
отидете до Холандия, се иска PCR и антигенен тест, направен до 72 часа преди пътуването, за Белгия срокът е 48 часа.
Някъде имаме карантина от 10 дни, другаде – от 14. Добре е да се създаде един механизъм, който да синхронизира и
уеднакви всички тези мерки, за да може европейците да пътуват свободно“.
Според Витанов сертификатът трябва да остане алтернатива на PCR-теста. Това ще спести време и средства на хората, които
пътуват често и се налага да си правят тестове постоянно. От друга страна ще остави възможност и за онези, които не
желаят да се ваксинират и биха предпочели теста. Ваксинационните паспорти със сигурност трябва да бъдат използвани
само за пътуване, защото в други сфери – като наемане на работа например, ще доведат до дискриминация.
Очаква се на 17 март Европейската комисия да предложи регламент по отношение на сертификатите. „Въпросите обаче
стават все повече, особено в момент, в който европейската солидарност сякаш се пропуква. Чехите се обърнаха към Русия
за ваксини, словаците вече закупиха 2 млн. дози; Австрия и Дания започват съвместно производство с Израел. Унгарският
министър-председател се ваксинира с китайската ваксина…“, каза още евродепутатът.
Какви данни ще съдържат ваксинационните паспорти? Кои ваксини всъщност ще попаднат в тях? По какъв начин ще се
съхранява и защитава огромната база данни, свързана със сертификатите. Как ще се процедира по отношение на
новопоявяващите се щамове на вируса? Това са само част от въпросите, на които Европейската комисия ще трябва да
отговаря. Поне 2-3 месеца ще са нужни, за да бъде приет новият регламент и да се стигне до влизането му в сила.
„Според мен въпросът трябва да бъде решен преди началото на юни, за да може да има полза от тези сертификати, по
отношение на туристическия сезон, който в някой държави започва дори по-рано“, смята евродепутатът. Туристическият
сектор допринася за над 10% от БВП на Европейския съюз, а за страни като Гърция, Малта, Кипър процентът е почти двоен.
Затова е важно да бъде намерена формула, която да позволи на хората да започнат да пътуват отново.
Витанов обаче подчертава, че въпросът със сертификатите е пряко свързан с темповете на ваксинация. „Ние изоставаме
значително спрямо другите страни в ЕС, които пък изостават от Великобритания, САЩ, Израел. Когато ваксинацията се
бави, губим човешки животи. Икономиката не може да се възстанови. А що се отнася до туризма, кой чуждестранен турист
ще дойде в България, когато има ръст и бум на новозаразени? Затова е важно ваксинацията да се случи възможно найскоро. Надявам се да започне да тече по-организирано и в по-бързи темпове, за да можем все пак да имаме летен
туристически сезон, поне някаква част от него да бъде спасена“, каза още евродепутатът.
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√ Търсенето на козметика се е увеличило двойно
Представителките на нежния пол мечтаят да прекарват по-малко време в разкрасяване
С настъпването на пандемията покупките от жени на козметични продукти за грижа за кожата са се удвоили, сочат
резултатите от проучване на Foreo и OnePoll. Изследването, обхванало 2000 души от цял свят, разкрива още, че 73% от
дамите биха искали да отделят по-малко време за разкрасяване и да съкратят рутината си в това отношение. Всяка
представителка на нежния пол прекарва средно по 23 минути на ден пред огледалото и мечтае за по-бързи и ефективни
решения, които да й спестят част от това време и да й осигурят естествен сияен вид.
Преместването на личните срещи в онлайн среда е сред основните причини за тези потребителски нагласи и превръщането
на здравата, стегната и сияйна кожа в топ приоритет за жените, които все по-често избягват тежките гримове в домашна
обстановка. 6 от 10 респондентки вече смятат, че грижата за кожата е изключително важна, и са започнали да търсят
продукти и уреди, които подчертават естествената красота. В резултат на това 4 от 10 жени са променили покупките си на
козметика през последните месеци и на преден план са най-вече продуктите за грижа за кожата за сметка на гримовете.
59% от представителките на нежния пол смятат, че рутинната грижа е станала по-сложна, отколкото преди 10 години. Една
пета от жените на възраст между 18 и 34 години признаха, че стават по-рано, когато им предстои видео среща, за да имат
време да се подготвят и разкрасят. А 40 на сто от анкетираните искат да са с изключена камера по време на онлайн
разговорите, тъй като не са доволни от външния си вид.
Повече от половината от анкетираните (58%) заявяват, че предпочитат продукт за кожата, който освен доказания ефект
има и друга функция - като релаксация. Над една трета от жените (37%) се интересуват от козметични технологии,
включително такива, използващи LED светлинна терапия. 60 на сто от дамите избират продукти, които ги карат да се
чувстват не само по-красиви, но и по-уверени. Почти две трети от представителките на нежния пол искат да подобрят
състоянието и грижата си за кожата.
√ През юли отпада роумингът между балканските държави
От 1 юли роумингът между страните от Западните Балкани ще бъде премахнат, съобщи македонският портал „Лаймпрес”,
цитиран от БГНЕС. Това означава, че цената на роуминг услугите между тези държави ще бъдат с цените на електронните
услуги на местния пазар.
След по-малко от четири месеца РС Македония, Сърбия, Черна гора, Албания, Косово и БиХ ще започнат да прилагат
споразумението от Втората дигитална среща на върха през 2019 г., което предоставя на гражданите по-евтин роуминг за
телефонни разговори, SMS съобщения и използване на интернет.
Когато цените за роуминг услугите отпаднат, ще бъде определен преходен период, в който роуминг операторите ще
плащат само допълнителна такса за цените на дребно на националните електронни съобщения.
От Агенцията за електронна комуникации заявиха, че намаляването на цените на роуминг услугите означава стъпка към
намаляване на цените на роуминга с ЕС.
Тези облекчения няма да важат за съседните държави - членки на ЕС, тъй като в Евросъюза се прилагат други правила.
Отпадането на роуминга бе обявено вчера от Агенцията за електронни комуникации в Косово.
√ Китай доставя безвъзмездно ваксини на 69 държави
Властите в Китай доставят безвъзмездно ваксини срещу коронавирус в 69 държави, а в други 43 ти продават, заяви
министърът на външните работи Уан И, цитиран от БГНЕС.
Пекин е обещал да предостави 10 милиона дози ваксина за нуждите предимно на развиващите се страни чрез програмата
COVAX.
По думите на министъра, „ваксината е най-мощното оръжие срещу коронавирус, което дава надежда за спасяване на
живота”. Китай се обявява за достъпност на ваксината като глобално обществено благо, каза още той.
Китай си сътрудничи с над 10 държави за съвместна разработка и производство на ваксини, като е привлякъл повече от
100 000 доброволци.
„Готови сме заедно с чуждестранните партньори да разгледаме въпроса за взаимно признаване на ваксинирането и да
разработим съвместно конкретен план за това”, заяви министърът.
Китайските власти са предоставили ваксини срещу коронавирус на миротворците от ООН и са готови да осигурят доставки
за Международния олимпийски комитет и участниците в олимпиадата.
Китайският дипломат подчерта, че Пекин са стреми да помогне с ваксинирането на развиващите се държави. Страната му
няма за цел да се конкурира по този въпрос на международната арена, тъй като най-важното е продуктът да бъде сигурен
и надежден.
Китайските власти продължават да си сътрудничат активно с други държави, за да удържат окончателна победа над
пандемията. Пекин има готовност да помага на останалите държави, докато заразата не изчезне напълно.
„Солидарността е сила, а упоритостта ще ни донесе победа”, заключи Уан И.
Мениджър
√ Приключи последното редовно заседание на 44-ото Народно събрание
Приключи последното редовно работно заседание на 44-ото Народно събрание. То започна с кворум от 143 народни
представители и завърши с приемане на Закона за пътищата.
В периода от 8 до 24 март, когато е разгарът на предизборната кампания, в Народното събрание няма да се провеждат
редовни пленарни заседания.
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Остава възможността за свикване на извънредни заседания. Конституцията предвижда заседание да може да се свиква от
председателя на парламента, по искане на една пета от народните представители, по искане на президента или на
Министерски съвет.
Депутатите ще се съберат за последно на 25 март 2021 г., за да закрият 44-ото Народно събрание.
√ България се нарежда на 35-то място в света по икономическа свобода
България се нарежда на 35-то място в индекса за икономическа свобода на фондация Heritage за 2021 г. Индексът, който
се изготвя от 1995 г. насам, обхваща 180 икономи.
Държавата ни има обща оценка от 70,4 точки, което е с 0,2 точки повече в сравнение с класацията от 2020 г., в която
България се нареждаше 36-та позиция. България е на 20-то място сред 45-те страни в региона за Европа и лидер на
балканите. Оценка на страната е над средната за света.
Миналата година България влезе в редицата на страните с „предимно свободна“ икономика за първи път от 1995 г. „Тази
година България едва успя да се задържи. За да може страната да се придвижи по-напред в групата на предимно
свободните икономики, правителството ще трябва да въведе реформи, които да адресират недостатъците, отразени в
ниските оценки за съдебна ефективност и правителствен интегритет“, се казва в доклада на Heritage.
За изготвянето на общата оценка за свобода на икономиката се използват 12 критерия .Страната ни регистрира напредък
при показателите данъчно бреме - 93,9 точки (от 100 възможни), трудова свобода - 68,5 точки, право на собственост – 66,2
точки, свобода в бизнеса - 62,9 точки и правителствен интегритет - 56,8 точки.
Спад се регистрира при критериите парична свобода - 85,2 точки, търговска свобода – 84 точки, правителствени разходи 64,7 точки и съдебна ефективност - 43,6 точки, което е и най-лошата оценка за страната ни. Най-добрата е в категорията
фискално здраве - цели 99,2 точки, същият резултат като през 2020 г.
Без промяна в сравнение с предходната година са и показателите инвестиционна свобода - 70 точки и финансова свобода
- 60 точки.
Подобно на миналата година, класацията отново се оглавява от Сингапур, като града държава има обща оценка от 89,7
точки. Нова Зеландия с 83,9 точки, Австралия с 82,4 точки, Швейцария с 81,9 точки и Ирландия с 81,4 точки са единствените
страни, които влизат в категорията „свободни икономики“.
Топ 10 в класацията допълват Тайван със 78,6 точки, Обединеното кралство със 78,4 точки, Естония със 78,2 точки, Канада
със 77,8 точки и Дания със 77,8 точки. САЩ са на 20-то място с оценка от 74,8 точки, докато Япония е 23-та със 74,1 точки, а
Германия 29-та със 72,5 точки.
В групата на „умерено свободните икономики“, които са тези с оценка от 60 до 69,9 точки, личат имената на Испания с 69,9
точки (на 39-то място в общата класация), Полша - 69,7 точки, Франция - 65,7 точки и Италия - 64,9 точки, Русия -61,5 точки.
На Балканите сред нас се нареждат Румъния - 69,5 точки (43-то място в общата класация), Северна Македония - 68,6 точки,
Словения – 68,3 точки , Сърбия - 67,2 точки, Косово - 66,5 точки, Албания - 65,2 точки, Турция - 76 точки, Хърватия - 63,6
точки, Черна гора - 63,4 точки, Босна и Херцеговина - 62,9 точки и Гърция - 60,9 точки.
Пълната класация може да видите тук.
√ Ще можем да пътуваме с изтекли шофьорски книжки в страните от ЕС
През следващите месеци ще можем да пътуваме зад граница с изтекли шофьорски книжки. Това обаче важи само за
страните от Европейския съюз, предаде БНТ. Причината е удължаването на валидността на шофьорските книжки заради
COVID пандемията, което е по европейски регламент и е в сила за всички страни-членки.
Така например ако решим да прекараме лятната си почивка в Гърция и да шофираме до там с кола, ще можем да минем
през границата с изтекла шофьорска книжка. Европейският регламент позволява това.
"Регламентът е приложим във всички европейски страни, така че следва тази възможност да се осъществи от гражданите,
но тук обръщам внимание, че е само за членките на ЕС, каквато е и България. За тези, които не са членове на ЕС,
регламентът не се отнася", каза инспектор Петър Стоянов от отдел "Пътна полиция" - ГДНП.
С 10 месеца ще бъде удължен срокът на валидност на шофьорските книжки, които са изтекли или предстои да изтекат в
периода между 1 септември 2020-а и 30 юни тази година.
"Т. е. ако на 30 юни изтече едно свидетелство 2021 година, неговата валидност ще продължи до 30 април 2022 година",
обясни инспектор Петър Стоянов.
С шест месеца пък се удължава валидността на книжките, чиито срок вече е бил удължен веднъж през миналата година и
е изтекъл или ще изтече до 30 юни. От удължаването се възползват предимно хора, които избягват да излизат и да се редят
пред гишета по време на пандемията, разказват полицаи.
√ България може да произвежда ваксини, но стартирането на процеса отнема време
Теоретично България има възможност да произвежда ваксини, но имаме малки производствени мощности. Това съобщи
в ефира на БНР Петър Галев, оперативен директор на дигиталната платформа за комуникация в медицината CredoWeb.
Според него дори да бъдат използвани тези мощности ще е необходимо доста време, за да започнат да произвеждат от
утвърдените ваксини.
„Имаме познанията и потенциала да го направим занапред. И на територията на Европа, и у нас трябва да се преосмисли
износът на производство. Ако не се стигна до драматична липса на медикаменти, това е заради факта, че на българска
територия има страшно добре развита генерична индустрия“, допълни Галев.
„Проблемът с доставките на ваксините е глобален. Не приемам определението за ваксината на Astra Zeneka като ваксина
на бедните. Едно е цената, съвсем друго е ефективността. Противоречивите послания, които ги имаше в началото, трудно
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ще бъдат преодолени. С течение на времето това ще се преодолее, но няма да е бързо“, добави той. Галев подчерта, че с
течение на времето ще се натрупа възможност за масово ваксиниране, като единият вариант е ваксини назаем, а другият
- разширяване на портфолиото.
По думите му все повече компании, които са разработили свои ваксини, ще предоставят възможността да се произвеждат
екстериториално, за да покриват своите нужди.
Ваксинирането в Европа се движи много след плановете, поради недостиг на ваксини. Затова ЕС започна през тази седмица
клинични тестове за одобряването на руската ваксина „Спутник V”, а няколко държави от блока вече поръчаха от нея.
Сърбия вече работи по възможността да стане производител на руската ваксина за Западните Балкани.
В момента Германия е ваксинирала 8% от населението си, Франция 7%, Испания 9%, България 4%. За сравнение – Израел
има 98%, ОАЕ 64%, САЩ 24% и Великобритания 32%.
√ Гърция ваксинира приоритетно малките острови, за да подсигури туризма там
Гърция ще ваксинира приоритетно жителите на около 40 малки острова в Егейско и Йонийско море, за да бъдат те
подготвени за летния туристически сезон. Става въпрос за острови с относително малко постоянно население от 1000
души.
Жителите на по-големите традиционни туристически дестинации - като Миконос, Санторини и Корфу ще бъдат обхванати
в имунизационната кампания след като най-малките острови получат нужните ваксини.
"Ако изпратим медицински екип на остров с малко хора, има логика да имунизираме не само възрастните и уязвимите, а
всички жители. Искаме да ваксинираме хората, които работят в туристическия сектор - от служителите в хотелите и
сервитьорите, до екскурзоводите и шофьорите", казва гръцкият министър на туризма Хари Теохарис в интервю за
британския "Телеграф".
Той добавя, че напредъкът на кампанията по островите ще зависи от броя на ваксините, които Гърция ще получи през
следващите два месеца, но подчертава, че британските граждани, които биха искали да прекарат лятната ваканция в
страната, могат спокойно да започнат да правят резервации.
Островите, които ще бъдат включени в програмата, са Халки край Родос, Кастелоризо недалеч от турското крайбрежие,
Меганиси в Йонийско море, Китира край Пелопонес и др. Към момента Гърция е поставила 1,06 милиона дози от ваксините
(за разлика от около 285 000 в България), което е 7% от населението при около 4% от населението за България.
√ Румъния стана първата държава, която допуска ваксинирани без тест
Румъния стана първата страна, която прилага облекчения в режима за достъп за лица, които са ваксинирани срещу COVID19.
Поради зачестилите случаи на вируса у нас Румъния обяви, че въвежда задължителен отрицателен тест за влизащите на
нейна територия от България. Това задължение обаче не важи за лицата, които са ваксинирани с две дози, се казва в
съобщение на нашето Министерство на външните работи.
Лицата, пристигащи от България, които представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди
качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със
собствен транспорт) подлежат на домашна карантина от 10 дни.
Ако престоят е до три дни (72 часа) и са представили отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди
влизането в Румъния, карантина не се налага.
Лицата, пристигащи от България, които при влизане в Румъния не представят такъв тест, подлежат на домашна карантина
от 14 дни.
Отрицателният резултат от RT-PCR теста за SARS-CoV-2 може да бъде представен под формата на документ (на български
и на английски език), на хартиен или електронен носител, като трябва да е издаден от оторизирана лаборатория и да
съдържа идентификационните данни на тествания.
Не се изисква тест за деца на възраст до три години включително, както и за ваксинирани (и с втората доза) и
преболедували COVID-19 през последните 90 дни.
√ Големи германски компании са готови да помогнат при ваксинирането на населението
Някои от най-големите компании и асоциации в Германия, сред които Deutsche Bank, Allianz, Deutsche Post, Deutsche
Telekom, Adidas и Siemens са готови да помогнат на федералните власти в кампанията за ваксиниране на населението
срещу коронавируса, информира в. "Велт", цитиран от БТА.
Според изданието компаниите предлагат да ваксинират служителите си, членовете на техните семейства, а в отделни
случаи и хора, които не работят в техни обекти. Подобна мярка се обяснява с факта, че темпът на ваксиниране в Германия
остава бавен, често големи количества ваксини дори не се използват или се развалят заради трудното съхранение.
Готовността си да подпомогнат кампанията за ваксиниране са заявили не само големи компании, но също Конфедерацията
на германските работодатели (BDA) и Конфедерацията на работодателите в химическата промишленост (BAVC). Очаква се
този въпрос да бъде обсъден при среща на канцлера Ангела Меркел с представители на бизнеса по-късно днес.
Ваксинационната кампания срещу Ковид-19 в Германия започна в края на декември. До момента са ваксинирани около 5
процента от жителите на страната, което се оценява като твърде малко. В страната се използват препаратите на
Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.
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√ Унгария спира ТЕЦ-овете на въглища до 2025 г.
Унгария обяви, че изтегля с цели 5 години напред срока, който си беше поставила, за спиране на ТЕЦ-ове, които работят с
въглища, предаде Euractiv. Вместо през 2030 г. това ще стане през 2025 г.
„Ще затворим трите блока на последната ни ТЕЦ до 2025 г., като ще използваме фондовете на ЕС, за да обезщетим
работещите в сектора на въгледобива“, съобщи държавният секретар по развитието на кръгова икономика на страната
Атила Щайнер по време на годишната среща на организацията за премахване на този тип централи Powering Past Coal
Alliance.
Планът е страната да поддържа съществуващите в момента ядрени мощности и да увеличи соларните централи до сумарно
6 мегавата (за сравнение АЕЦ Козлодуй е 2 мегавата). Работещият в момента ТЕЦ на въглища Матра, която има мощност
от 884 мегавата ще бъде затворен до 2025 г. На мястото на старата централа е планирано инсталирането на соларна ферма
с мощност 200 мегавата. Освен това обаче се планира изграждането на нова ТЕЦ, която ще работи с природен газ и която
ще има капацитет от 500 мегавата.
Към момента 11% от електроенергията на страната идват от въглищни ТЕЦ, 26% от газови ТЕЦ, 15% от ВЕИ, а около 50% от ядрена електроенергия.
Още шест други европейски държави обявиха, че спират използването на въглища за генерирането на електричество до
2025 г. – Франция (2022 г.), Португалия (2022 г.), Словакия (2023 г.), Великобритания (2024 г.), Ирландия (2025 г.) и Италия
(2025 г.).
В момента в Европа най-много разчитат на въглища за енергия в Полша (70% от цялото ниво), Чехия (30%), България (33%)
и Германия (24%).
√ Великобритания планира облекчени гранични проверки след Брекзит
Британските министри се подготвят да облекчат плановете за гранични проверки след Брекзит на стоки и други видове
внос от ЕС. Причината са опасения, че допълнително може да се наруши търговията и това може да доведе до сериозен
недостиг на храни в британските супермаркети, съобщи „Обзървър“, цитирани от БНР. Изданието цитира няколко
източника, които са заявили, че новият министър на Борис Джонсън, отговарящ за Брекзит - бившият главен преговарящ
лорд Дейвид Фрост, обмисля по-слаб контрол на вноса от 1 април, отколкото бе планирано първоначално и преосмисляне
на плановете за пълни митнически проверки, които трябва да започнат от 1 юли.
Източник от Даунинг стрийт е потвърдил, че Фрост вече е наредил преглед на графика, така че да се гарантира, че не се
налага ненужно обременяване на бизнеса.
При постигането на сделката за Брекзит в края на декември Лондон обяви, че проверките от британска страна няма да
влязат в сила незабавно от 1 януари.
След като британските износители към ЕС бяха сериозно засегнати от новите правила, разпоредби и разходи в дейностите
им в режима след Брекзит, бизнес организации и видни министерски фигури сега се опасяват, че европейските износители
към Обединеното кралство, особено тези на хранителни стоки, ще бъдат може би още по-зле подготвени от британските
им колеги в началото на годината.
А най-голямото притеснение е, че забавянията в резултат на проверките могат да нарушат снабдяването с храни.
Представители на индустрията смятат, че правителството не разполага с необходимия брой митнически служители за
извършване на проверките.
Вицепремиерът Майкъл Гоув се опита да омаловажи ефекта от Брекзит върху британската търговия, но доклад на
Федерацията за храни и напитки отчита 45-процентен спад на износа след 1 януари, пише „Обзървър“.
√ Новите работни места в САЩ нараснаха близо 2 пъти над очакваното
Новите работни места, създадени в САЩ през февруари, са 2 пъти над предварително очакваните, предаде Си Ен Би Си.
Министерството на труда на страната обяви ръст от 379 хил. работни места през втория месец на годината, като
анализаторите очакваха този ръст да възлезе на 210 хил.
Това е месецът с най-много създадени нови работни места от октомври 2020 г. насам. За сравнение през най-тежкия месец
– април 2020 г. заетостта се срина с цели 20 млн. души. Известно възобновяване имаше през юни, когато заетостта нарасна
с 5 млн. души, но от тогава месечно този брой не е бил надхвърлян.
Така безработицата в страната към края на февруари е 6,2%. Ако към тях се включат данните за онези, които са
разочаровани и вече трайно не търсят работа, както и на заемащите временна заетост, то безработицата в САЩ е 11%.
През февруари ръстът в заетостта идва предимно от сектора на хотелиерството и ресторантьорството, където са били наети
с 355 хил. души повече, отколкото са били освободени.
Баровете и ресторантите са наели 286 хил. души, а ресторантите – 36 хил., докато увеселителните паркове и казината 33
хил.
√ Китай вече има най-големия морски флот в света
През 2015 г. военноморският флот на Китайската народно-освободителна армия разполага с 255 кораба във флота си,
според американското управление за военноморско разузнаване (ONI). Към края на 2020 г. тя вече е имала 360, с 60 повече
от американския флот, според прогноза на ONI.
След още четири години китайският флот ще разполага с 400 кораба, прогнозира ONI.
„Военноморските сили на Китай са се утроили само за две десетилетия“, се казва в доклад от декември от лидерите на
американския флот, морската пехота и бреговата охрана. „Вече командвайки най-големите военноморски сили в света,
Китайската народна република изгражда с тревожна скорост модерни наземни бойни единици, подводници,
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самолетоносачи, бойни самолети, десантни кораби, подводници с балистични ядрени ракети, големи кораби за брегова
охрана и полярни ледоразбивачи“.
Някои от тях ще бъдат равни или по-добри от всичко, което САЩ или други военноморски сили могат да пуснат във водата.
„Китайската народно-освободителна армия получава от корабостроителната си индустрия все по-усъвършенствани,
способни плавателни съдове“, пише Андрю Ериксън, професор в Института за морски изследвания на Китайския морски
военен колеж, във вестник от февруари.
Докато Китай се очаква да изгради 400 кораба до 2025 г., целта на настоящия план за корабостроене на ВМС на САЩ, план
без фиксирана дата, е за флот от 355. Това не означава, че американският флот е приключил ерата на водеща бойна сила
в света, отбелязва CNN, цитиран от Дарик Нюз.
При преброяване на военноморските сили на САЩ, те имат по-голям брой личен състав - 330 000 души, срещу 250 000 в
китайския флот.
Анализаторите посочват няколко други фактора в полза на Вашингтон. Американският флот все още разполага с по-голям
тонаж от този на Китай - по-големи и по-тежки въоръжени кораби като разрушители с управляеми ракети и крайцери. Тези
кораби дават на САЩ значително предимство при възможностите за изстрелване на крилати ракети.
Съединените щати разполагат с над 9000 ракетни клетки с вертикално изстрелване на кораби, докато Китай има около
1000, според Ник Чайлдс, анализатор в Международния институт за стратегически изследвания.
Междувременно американският подводен флот от 50 лодки е изцяло с ядрено захранване, което му дава значителни
предимства на обсега и издръжливостта пред китайския флот, който има само седем ядрени подводници в своя флот от
62 подводни лодки.
√ Слънце и плажове - авиопревозвачите сменят посоката
Европейските авиопревозвачи пренасочват вниманието си към слънцето и плажовете в опит отново да се върнат на
печалба, пише Си Ен Би Си.
Авиационният сектор е сред най-тежко засегнатите от пандемията, тъй като много страни по света предприеха редица
ограничителни мерки срещу свободното движение на хора, включително затварянето на граници. Вчера от Lufthansa
съобщиха, че през 2020 г. са регистрирали 75-процентов спад в броя на пътниците спрямо 2019 г.
Сега компаниите от сектора разглеждат различни варианти за приспособяване на своя бизнес, така че да могат да се
възползват най-добре от очакваното отваряне на икономите през идните месеци.
„Европейските авипревозвачи ще насочат фокуса си към пътуванията с цел отдих“, коментира пред Си Ен БИ Си Адриан
Яношик, анализатор на фондовия пазар в Berenberg. „Това е тактически отговор. Правилният подход е да се последва
потока от хора.“, каза той.
Докато все повече европейските страни обмислят разхлабване на мерките, очакванията на сектора са, че повечето хора
ще опитат да отидат на почивка възможно най-скоро, след като прекараха около години затворени вкъщи.
Възстановяването на бизнес пътуванията обаче ще отнеме значително повече време.
„Ще се възползвам ли от възможността да пътувам от Лондон до Ню Йорк и обратно в рамките на един ден, за да отида
на тричасова среща? Вероятно не. Това означава, че ефектът на пандемията върху бизнес пътуванията ще продължи да се
усеща по-дълго.“, заяви пред медията миналия месец Кийт Бар, главен изпълнителен директор на IHG Hotels & Resorts.
Главният изпълнителен директор на Scandinavian Airlines Рикард Густавсон също очаква „значителна промяна в
динамиката на пазара“.
„Смятам, че ще има по-малко корпоративни пътувания и повече такива с цел почивка и екскурзия“, каза той. „Сега, повече
от когато и да е било, трябва да адаптираме дейността си към сезонността“, добави той.
Нискотарифните авиокомпании като Ryanair и easyJet винаги са разчитали на привличането на клиенти с предложения за
почивка в слънчеви европейски дестинации като Гърция, Испания и Италия. Сега обаче повече авиопревозвачи могат да
фокусират усилията си към същия подход, включително гигантите Lufthansa и British Airways, които традиционно се грижат
за пътуващите по бизнес.
„Корпоративните пътувания ще надмината нивата от 2019 г. към края на десетилетието“, прогнозира Стивън Фърлонг,
старши анализатор от фирмата за управление на богатство Davy. „От друга страна, пътуванията за отдих могат да се
възстановят много бързо“, добавя той.
√ Брентът прескочи границата от 70 долара за барел
Цената на петрола от референтния за Европа сорт Брент премина границата от 70 долара за барел за първи път от началото
на пандемията от COVID-19 насам, докато тази на американският суров петрол достигна най-високата си стойност от повече
от 2 г. на фона на новината за атака срещу петролни съоръжения в Саудитска Арабия, предаде Ройтерс.
Към 8:35 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 1,33 долара, или 1,92%, до 70,69 долара за барел, докато
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 1,22 долара, или 1,85%, до 67,30 долара за барел,
Пазарите бяха подкрепени от одобряването на пакета от икономически стимули за 1,9 трлн. долара от Сената на САЩ ,
което даде надежда за по-бързо икономическо възстановяване.
На пазарите се отрази и новината, че йеменските бунтовници хути са изстреляли дронове и ракети по сърцето на
петролната индустрия в Саудитска Арабия, включително към съоръжението на Saudi Aramco в Рас Танура, което е от
ключово значение за износа. Рияд определи атаките като неуспешно нападение срещу глобалната енергийна сигурност.
„Може да станем свидетели на по-нататъшен ръст на пазара в краткосрочен план, особено като се има предвид факта, че
сега трябва да бъдат определени цени с някаква рискова премия, тъй като честотата на тези атаки нараства“, коментираха
анализатори на ING.
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Цените на Брента и американския лек суров петрол се повишават за четвърта поредна сесия, след като групата ОПЕК+ реши
да запази действащите в момента съкращения на добива и през месец април.
√ Световните борси се оцветиха в червено, след като Фед не успя да успокои инвеститорите
Нарастващата доходност по американските държавни ценни книжа отново постави под натиск европейските акции, които
регистрираха предимно понижения в ранната търговия в петък, след като председателят на Федералния резерв Джером
Пауъл не успя да успокои инвеститорите, предаде Си Ен Би Си.
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи 1,47 пункта, или 0,36%, до 410,44 пункта. Въпреки това бенчмаркът е на
път да запише седмичен ръст от 1,2%, след като инвеститорите пренасочиха вниманието си към енергийния и
автомобилния сектор в очакване на по-бързо икономическо възстановяване.
Германският показател DAX отчете спад от 100,05 пункта, или 0,71%, до 13 956,29 пункта, въпреки че поръчките за
германски стоки скочиха два пъти повече от очакваното през януари, след като голямото търсене на чуждестранните
пазари компенсира слабостта на вътрешния пазар.
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 79,23 пункта от стойността си, или 1,19%, достигайки ниво от 6
596,24 пункта, , след като борсовият оператор London Stock Exchange Group PLC отчете общи приходи от 2,12 млрд. долара
за 2020 г. спрямо 2,06 млрд. за предходната. Той също така обяви, че ще увеличи годишния си дивидент със 7% до 0,75
паунда за акция.
Френският измерител CAC 40 се понижи с 30,55 пункта, или 0,52%, до 5 800,1 пункта. Акциите на Dassault Aviation
поевтиняха с 0,91%, след като френският самолетостроителен концерн отчете коригирана нетна печала от 396 млн. евро
за 2020 г. спрямо 814 млн. евро за 2019 г
Макар че Пауъл определи като „осезаемо“ повишаването на доходността по държавните облигации, той не го смята за
„хаотично“ развитие или за такова, което би принудило централната банка да предприеме мерки.
„Пазарите се надяваха на знак, че централната банка е готова да направи всичко, ако ситуацията с влоши. След като това
не се случи, акциите понесоха удар“, коментира Конър Кембъл от SpreadEx
Индексът на компаниите от енергийния сектор SXEP се повиши с 1,34%, след като цените на петрола достигнаха 14-месечни
върхове на фона на решението на страните от групата ОПЕК+ да запазят действащото в момента съкращение на добива и
през април. Цените на книжата на Total, BP и Royal Dutch Shell скочиха 1,41%,17,6% и 1,51%
Понижения на Уолстрийт
Американските борсов индекси записаха понижения в четвъртък, след като председателят на Федералния резерв на САЩ
Джером Пауъл не може да успокои инвеститорите, че централната банка ще успее да задържи под контрол инфлацията и
нарастващата доходност по държавните ценни книжа, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones завърши търговията със спад от 345,95 пункта, или 1,11%, до 30 924,14 пункта, след като
по-рано падна с около 700 пункта. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 изтри 51,52 пункта от стойността
си, или 1,34%, достигайки ниво от 3 768,47 пункта, като в един момент показателят бе с 2,5% на червено. Индексът на
високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи с 274,28 пункта, или 2,11%, до 12 723,47 пункта, следвайки поредното
поевтиняване на акциите в сектора. Цените на книжата на Apple, Microsoft, Amazon и Netflix паднаха с 1,58%, 0,36% , 0,91%
и 1,81%, докато акциите на Tesla поевтиняха с 4,86%.
След разпродажбите от четвъртък Nasdaq навлезе в червената територия за годината, отчитайки спад от 1,3% от началото
на 2021 г.
До тези резултати се стигна, след като Пауъл заяви по време на форума Wall Street Journal Jobs Summit, че отварянето на
икономиката може да създаде условия за повишаване на цените, като отново повтори, че централната банка ще „покаже
търпение“ преди да предприеме действия за промяна на политиката си, тъй като според нея ръстът на инфлацията ще
бъде само преходен.
Доходността по 10-годишните държавни ценни книжа, която държи под напрежение инвеститорите през последните
седмици, скочи до 1,54% след речта на Пауъл, Миналата седмица тя достигна рекордните 1,6%, което предизвика
разпродажба на акциите на най-големите компании.
Някои инвеститори останаха разочаровани от факта, че Пауъл не намекна за промени в програмата за покупки на активи
на Фед, с които да ограничи нарастването на доходността.
„Това беше малък негатив, тъй като той не даде успокоителните коментари, на които се надяваха инвесторите“, коментира
Адам Крисафули основател на Vital Knowledge.
„Той не се изрази особено ясно по отношение на конкретните действия, които биха били приети, ако Фед почувства, че
доходността на облигациите достига твърде високи нива“, добави той.
По думите на Пауъл ръст на инфлацията над целевата стойност от 2% за няколко тримесечие няма да предизвика
съществени промени в дългосрочните инфлационни очаквания на потребителите.
На икономическия фронт, броят на заявленията за помощ при безработица достигна 745 хил. през седмицата, завършила
на 27 февруари, съобщиха от съобщиха от Министерството на труда. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха 750
хил. заявления.
Спад в Азия
Основните индекси на водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха понижения в последната сесия за
седмицата, следвайки загубите на Уолстрийт и поредното поскъпване на петрола.
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 65,79 пункта, или 0,23%, до 28 864,32 пункта, като
акциите на Fast Retailing поевтиняха 3,39%.
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В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 1,5 пункта, или 0,04%, до 3 501,99 пункта, докато помалкият индекс Shenzhen Composite напредна с 3,93 пункта, или 0,17%, до 2 298,6 пункта. Хонконгският измерител Hang
Seng се понижи със 138,5 пункта, или 0,47%, до 29 098,29 пункта.
На китайските пазари повлияни речта на премиера Ли Къцян, който заяви по време на годишната среща на Народния
конгрес, че Пекин е заложил икономически растеж от поне 6% през 2021 г.
Южнокорейският показател Kospi регистрира спад от 17,23 пункта, или 0,57%, до 3 026,26 пункта.
В Австралия индексът ASX200 се понижи с 49,9 пункта, или 0,74%, до 6 710,8 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете
спад от 0,50 пункта, или 0,10%, до 494,6 пункта. BGBX40 се понижи с 0,21 пункта, или 0,19%, до 110.32 пункта. BGTR30 изтри
0,58 пункта от стойността си, или 0,11%, достигайки ниво от 530,96 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,31 пункта, или 0,21%,
до 145,03 пункта.
Cross.bg
√ Една година от първия регистриран случай на Covid-19 у нас
Мисля, че се справихме. Справихме се със страха от този вирус, заяви д-р Рада Прокопова, началник на коронавирус
отделението в болница „Св. Анна" в БТВ „Тази сутрин". На днешния ден се навършва една година от началото на
пандемията у нас. На 8 март 2020 година бяха открити първите случаи на коронавирус в България, а няколко дни по-късно
влезе в сила първият локдаун в страната ни.
Тази една година беше много трудна, но и много поучителна. Хората се оценяват тогава, когато са под стрес. За мое
удоволствие всички колеги, с които работя се оказа едни достойни хора, каза още Прокопова. По думите й за една година
лекарите са придобили доста добра представа как се лекуват пациентите с коронавирус. Смъртността е по-малка,
заболяването също протича по-леко.
Най-много ни учудва, че този вирус е някак всеобхватен. Засяга по различен начин хората и фактът, че си млад и здрав в
никакъв случай не те прави защитен от тежките усложнения, категорична е Прокопова. Относно скептицизма към
ваксините, според нея това е нормално, тъй като към всяко ново нещо има съмнение. Вече се усеща натиск от новата вълна.
Болниците започнаха да запълват почти 90% от капацитета за коронавирус, каза още Прокопова.
√ Провалът с имунизацията в ЕС ще му донесе € 100 млрд. загуби
Европейският съюз може да загуби до 100 милиарда евро поради ниските нива и бавното темпо на ваксинация срещу
новия тип коронавирус, предупреждава Bloomberg.
Инвеститорите се опасяват, че забавянето на ваксинациите може да забави възстановяването на европейската икономика
и възобновяването на бизнеса.
„Според изчисленията на Bloomberg Economics едномесечно забавяне на откриването на (бизнес) може да струва на
икономиката на ЕС между 50 и 100 милиарда евро", се казва в анализа на Bloomberg.
Според прогнозата на изследователската компания Airfinity сключването на нови договори за доставка на ваксини и
увеличаването на производството на лекарства ще позволи на ЕС да ваксинира 75% от възрастното население до края на
август тази година.
Въпреки това, дори и при този сценарий, Европейският съюз ще пропусне втори пореден туристически сезон, което е
сериозен риск, каза Атанасиос Вамвакидис, стратег в Bank of America.
По-рано британците прогнозираха „колапса" на Европейския съюз поради подхода към ваксинацията срещу COVID-19.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
Една година живот в пандемия. Как се промени здравната система? Коментар на проф. Тодор Кантарджиев;
След обявяване на първите случаи в Габрово и Плевен. Каква е ситуацията днес?;
След агресивното поведение на пътник в самолет. Как се взима решението за принудително кацане? Гост Христо Щерионов, директор на Гражданска въздухоплавателна администрация;
Как се справят в болницата в Кюстендил и какъв ще е контролът след отпадане на задължителното носене на
маски на открито? Коментар на живо;
Посланията от посещението на Папа Франциск в Ирак - анализира говорителят на Католическата църква в
България Ива Михайлова;
БТВ, "Тази сутрин"
Предизборен дебат;
Побой и обир;
Година по-късно;
Пред събаряне?;
Нова телевизия - „Здравей, България"
„България избира новите депутати" - започват предизборните дебати в студиото на „Здравей, България!".
Сблъсъкът за властта - ГЕРБ и БСП - кой ще спечели повече избиратели?;
В рубриката „Питай за ваксините!" - експертите отговарят на вашите въпроси за всичко свързано с масовата
имунизация. Разговор с директора на столичнато РЗИ д-р Данчо Пенчев;
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Ексклузивно - Димитър Рачков гост в студиото след дългоочакваното си завръщане в ефира на NOVA.

√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - COVID качи цената на троловете - те лъжат и ругаят анонимно за 1200 лв.;
в. 24 часа - В Люксембург или в София е центърът, саботирал десетте български прокурори на Лаура Кьовеши?;
в. Монитор - 56 БГ общини с бонус "бебе";
в. Монитор - 60 000 души се записаха онлайн за ваксина;
в. Монитор - Токът за бизнеса с 13% по-скъп спрямо старта на пандемията;
в. Телеграф - Съпрузи се топят пред данъчните;
в. Труд - Букети сеят зараза за 8-ми март;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - С промени в Закона за пътищата: Без винетка, ако пътят е държавен, но общината е платила ремонта;
в. 24 часа - Свежите Желязков и Новаков в ГЕРБ срещу трима екскметове+Цветанов;
в. 24 часа - Четвърт милион българи са поискали да живеят във Великобритания;
в. 24 часа - Страшно ще стане при 5000 нови болни у нас на ден;
в. 24 часа - Язовирите по морето вече са пълни, но около София спадат;
в. Монитор - Средната заплата на учителите - 2500 лева до края на следващия мандат;
в. Монитор - Всяка пета обява за евтино жилище – подмамваща;
в. Телеграф - Главният секретар на МВР: Правим ЩАБ за борба с купуването на гласове;
в. Телеграф - Само 740 се оплакаха от ваксините;
в. Телеграф - Парното на съд за 700 млн. лева;
в. Труд - Само 1% пенсионирани с първа категория труд;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Доц. Мира Радева, социолог: Резултатите на социолозите за ГЕРБ и БСП показват границите на твърдите ядра,
истинският спор ще е за периферията;
в. Монитор - Проф. Камен Плочев, инфекционист: Новото предизвикателство за здравеопазването е постковидният
синдром;
в. Телеграф - Ива Томова, Институт по криобиология и хранителни технологии: Варим пиво по рецепта от древен
Вавилон;
в. Труд - Доайенът на криминалистите проф. Костадин Бобев пред "Труд": Съдът дължи хиляди левове на МВР;
Водещи анализи
в. 24 часа - Защо ни подпукаха двамата сенатори?;
в. Монитор - Живуркане на кредит;
в. Телеграф - Предозирането вреди дори в туризма;
в. Труд - Парламент за три гроша.
√ Предстоящи събития в страната на 08 март
София
От 8.30 часа пред сградата на Министерството на околната среда и водите ще се проведе протест с искане за почиста околна среда без горене на отпадъци.
От 10.00 часа чрез платформата Zoom ще се проведе конференцията „Жените на лидерски позиции в България
Предизвикателства и възможности".
От 10.30 часа във фитнес центъра на бул. „България" 132 ще се състои пресконференция, на която ще бъде
представена благотворителната кампания „Пулс дарява пулс" в подкрепа лечението на двойки с репродуктивни
проблеми.
От 11.00 часа в локалното платно на бул. „Ал. Малинов" ще се проведе брифинг на „Пътна полиция" по повод
започваща операция по линия на Roadpol.
От 18.00 часа от Министерството на здравеопазването ще потегли шествие към МОСВ против изгарянето на
отпадъци.
От 18.00 часа в централното фоайе на Софийския ниверситет "Св. Климент Охридски" ще бъде представена
фотоизложба "България и Испания, съседи и приятели в Антарктида".
От 18.30 часа от площад „Независимост" ще се проведе шествие за правата на жените под надслов „Винаги на
първа линия!".
***
Бургас
От 19.00 часа Културен дом на нефтохимика ще започне комедията „Жена ми се казва Борис".
***
Добрич
От 8.00 часа в Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост ще се проведе
неформално обучение „Безопасен интернет".
От 14.00 часа в Художествената галерия ще се проведе Осмомартенска „Работилница за въображение".
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***
Русе
-

От 11.00 часа от къщата музей „Баба Тонка" ще потегли феминистка разходка, посветена на ръководителката на
българското женско движение в периода 1926-1944 г. русенката Димитрана Иванова.
От 13.30 часа на ул. „Пирот" 5 ще се проведе пресконференция на групата общински съветници по повод
предстоящото заседание на Общинския съвет.

***
Търговище
От 11.00 часа в детския отдел на Регионална библиотека „Петър Стъпов" ще се състоят инициативите „Поздрав ти
поднасям, мила моя мамо!", „Благодаря, обична мамо!" по повод 8 март.
***
Шумен
От 18.00 часа в концертна зала „Проф. Венета Вичева" ще се състои концертът „Поп музиката среща класиката".

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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