Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
Bloomberg TV
√ Ясни икономически правила - основната полза за българския бизнес от членство в ОИСР
Стефан Чайков, представител на работодателските организации в ОИСР, В развитие,
Бизнесът ни ще спечели ясни правила, конкурентоспособност и ангажимент на държавата да се спазват ключовите
послания на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) от членство в ОИСР като основа на
икономическия растеж и намаляване на бедността. Това заяви Стефан Чайков, представител на работодателските
организации в ОИСР, в предаването "В развитие" с водещ Делян Петришки.
"Темповете за разширяването на ОИСР са бавни. Следващите кандидати, които са най-близо да членство в ОИСР, са
Хърватска, Румъния и България, като България е с предимство. Всички министри от Съвета на министрите на ОИСР трябва
единодушно да одобрят първо поканата към нас. България е заявила искането си за участието и реално трябва да се открие
процедурата за нашето присъединяване. Самият процес не е толкова рестриктивен. Всяка страна кандидат получава пътна
карта за приемането със законодателни стъпки и регулации относно икономическата активност. В момента в ОИСР
действат над 440 регламенти и стандарти".
С помощта на ОИСР се подобри икономическият климат, конкурентната и данъчна среда, смята гостът.
"И сега ОИСР провежда определени икономически анализи в България. Тя има изграден набор от инструменти за събиране
на данни, анализ и оценка за икономическото състояние на отделни държави на годишна база. В условията на ясна
конкуренция експортно ориентираните компании се развиват добре".
В целия процес по заявяване на членство администрацията и дипломацията трябва да са на ниво, уточни Стефан Чайков.
Рискове биха възникнали от външни фактори, отбеляза той.
Media Bricks
√ Фондация „Еврика“ връчи годишните си награди за постижения в науката, най-добър млад мениджър, изобретател и
фермер
На 29 януари Фондация „Еврика“ награди лауреатите си за 2018 г. за постижения в науката, за най-добър млад мениджър,
изобретател и фермер. Те се присъждат на млади хора за техните значими постижения в науката, за изобретения с голяма
обществена значимост, за постижения в управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати в
развитието на селскостопански дейности.
Наградите са ежегодни и чрез тях се цели стимулиране на най-добрите постижения в съответната област и широко
популяризиране сред обществеността на най-талантливите и способни млади хора, на тяхната дейност и успехи, за
налагане на техния пример сред младото поколение.
Ограничителното условие е кандидатите за наградите „ЕВРИКА“ да не бъдат по-възрастни от 35 години. Кандидатите за
носители на наградите са излъчени от обществени и стопански организации, научни звена и университети, от
неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от специализирани комисии във всяка област.
Наградата ЕВРИКА за 2018 г. за постижения в науката получи Елена Кръчмарова за отлична защита на дисертационен труд
по време на задочната й докторантура в Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ на БАН. Наградата се
присъжда на млад изследовател, определен сред всички защитили докторска дисертация през последните години.
Конкурсът се провежда съвместно от Фондация „Еврика“ и Съюзът на учените в България.
Наградата ЕВРИКА за 2018 г. за млад изобретател получи Стефан Дочев – доктор по техническа химия към Технически
университет – Виена.
С диплом за отлично представяне в конкурса за тази награда беше отличен Мартин Механджиев – председател на
Националната аматьорска лига по баскетбол.
Носител на наградата ЕВРИКА за 2018 за млад фермер е Ненко Трифонов– земеделски производител от гр. Карлово,
собственик на ферма за отглеждане на едър рогат добитък и получаване на екологично чиста продукция, управител и
съдружник във фирми за преработка на мляко, месо и производство на млечни и месни продукти.
На официалната церемония в НДК присъстваха Илияна Йотова – Вицепрезидент на Република България, Васил Велев –
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, проф. Георги Михов – Ректор на ТУ – София, чл. кор.
дфн Костадин Ганев – зам. председател на БАН, проф. Диана Петкова – председател на СУБ. Церемонията бе открита от
Боряна Кадмонова – изпълнителен директор на Фондация „Еврика“, която по традиция представи основните
постижения на фондацията през отминалата 2018 година.
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След връчване на наградите, акад. Кирил Боянов с кратко слово поздрави лауреатите, честити им отличията и пожела
бъдещи успехи на всички. Той благодари на всички учени, държавници, общественици и приятели на фондацията, които
са я подпомогнали активно за осъществяване на мисията й.

Важни обществено-икономически и политически теми
Actualno.com
√ НС измени и отложи незнайно докога влезлия вече в сила нов закон за горивата
С отлагане от до 6 месеца от влизането в сила на закона на наредбата, с която се създава регистър на лицата,
осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, де факто беше отложен т.нар.
закон за горивата, заради който се стигна до изключителни спорове. С тази формулировка всъщност не е ясно за колко
точно време се отлага влизането в сила на новия закон за горивата.
Трикът обаче тук е в съюза "до". Лидерът на НФСБ Валери Симеонов посочи, че написано "до" означава, че може да не са
точно 6 месеца, а по-малко – и 6 дни, дори 6 часа. Затова той предложи изменение, с което твърдо да се посочи, че става
въпрос за 6 месеца отлагане - да стане вместо "до", "след". Двигателят на закона в парламента Емил Димитров-Ревизоро,
депутат от същата парламентарна група, а именно "Обединени патриоти", възрази срещу предложението на Симеонов,
защото натоварва бранша с допълнителни разходи, защото вече легалните играчи си изкарали банкови гаранции заради
предишния вид на закона, който влезе де факто в сила на 28 януари тази година. А депутатът от ГЕРБ и председател на
парламентарната правна комисия Данаил Кирилов възрази, че всъщност така хем за срок от 6 месеца след 28 януари
икономическият министър не може да издаде наредбата, хем след този срок може да я издаде когато си поиска – може и
през 2029 година. Затова Симеонов се коригира – предложението му стана "да бъде издадена наредба в едномесечен
срок, считано след 28 юли", но и това не беше прието.
Междувременно депутатът от БСП Драгомир Стойнев пък поиска да се въведе срок от 2 месеца за влизане в сила и на
наредбата, което не беше прието. Чак тогава се стигна до спор какво всъщност представлява този закон, който де факто си
е в сила от 28 януари тази година. Депутатът от ДПС Рамадан Аталай пък подчерта изрично, че всички промени по самия
закон са нередовни и де факто противоконституционни, защото могат да бъдат правени само със законопроект за
изменение на съответния закон, а не както сега - с директни промени на текстове. И за да е пълна комедията, беше
подложено на гласуване друго предложение на Стойнев и още двама от неговите колеги от БСП - Георги Гьоков и Иван
Иванов, според което се искаше наредбата да влезе в сила от 1 май.
Преди началото на гласуването Емил Димитров-Ревизоро благодари на ДПС за предложението да няма гаранция от 20 000
лева на бензиностанция. След това изрично беше отменена т. 2 в чл. 11 на закона, с която се искаше обезпечение от 20 000
лева за всяка бензиностанция.
При самото гласуване обаче де факто се запази изискването да имаш 20 000 лева, за да търгуваш на дребно с горива –
независимо дали като капитал или под формата на имущество. Освен това трябва да имаш капитал от 1 000 000 лева или
имущество поне на тази стойност, за да търгуваш с горива на едро. Трябва да обезпечиш с 500 000 лева търговията на едро
с нефт и нефтопродукти, както и съхраняването им извън данъчни складове. Нужна е и банкова гаранция от 20 000 лева за
компаниите, пълнещи бутилки с втечнени нефтени газове извън данъчните складове и 100 000 лева за дистрибуция на
бутилки с втечнени нефтени газове.
Възприети бяха и предложенията на Минно-геоложката камара, която имаше остри критики към текстове в закона. Де
факто не се пипат подземни обекти за зареждане, както и такива, обслужаващи строежи от първа, втора и трета категория.
В. Банкерь
√ Румен Радев кани португалския бизнес у нас
Увеличаването на двустранния стокообмен между България и Португалия е обща цел за институциите от двете държави,
но освен търговията устойчиви резултати могат да бъдат постигнати чрез увеличаване на взаимните инвестиции, създаване
на смесени фирми и съвместно производство за трети пазари. Това заяви държавният глава Румен Радев на работна среща
в Лисабон с представители на португалски компании, които планират да инвестират или да разширят присъствието си в
България. По думите на президента със своите традиции и опит в информационните технологии, комуникациите,
енергетиката, туризма и производството на храни българските фирми могат да бъдат партньори на португалския бизнес за
реализацията на нови проекти.
България и Португалия не са големи пазари, но имат потенциал да обединят усилията си, за да увеличат износа на своите
фирми в Европа и други региони, посочиха представителите на бизнеса. Една от португалските компании е закупила заводи
у нас за производство на стъклен амбалаж и планира да инвестира още 300 млн. евро за разширяване на своите мощности,
както и да създаде свой регионален управленски и счетоводен офис. Като основно преимущество на България в рамките
на ЕС представителите на бизнеса откроиха качествените специалисти, които обаче все по-трудно се намират в страната
ни поради демографската криза и емиграцията.
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Да бъде създадена електронна платформа за обмен на информация между агенциите за насърчаване на инвестициите в
двете държави, както и да бъдат организирани повече общи бизнес и информационни форуми за представяне на
възможностите пред бизнеса, също беше обсъдено по време на разговорите.
В срещата участваха изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев, изпълнителният
директор на "Национална компания индустриални зони" Антоанета Барес, управителят на Агенцията за инвестиции, износ
и търговия "Португал глобал" Антониу Силва, президентът на Португалската търговско-промишлена палата Бруно Бобоне,
началникът на португалския клон на Европейската инвестиционна банка Ким Крейлгард, ръководители на фирми в сферата
на туризма, енергетиката, комуникациите, производството на храни и опаковки.
√ Румъния иска да се присъедини към еврозоната до 2024 г.
Румъния скоро ще изпрати на ЕС документите с плана си за въвеждане на еврото до 2024 година, обяви премиерът Виорика
Дънчила. Управителят на румънската централна банка подкрепи идеята.
Изготвянето на плана е поверено на национална комисия, съставена от експерти. Предстои документът да бъде утвърден
от правителството. Според гуверньора въвеждането на еврото ще донесе повече богатство на хората и ще подкрепи
устойчивото икономическо възстановяване.
Централната банка е предпазлива по отношение на приемането на еврото, подчертавайки необходимостта първо да
достигне определена степен на реална конвергенция, включително БВП на глава от населението от най-малко две трети
от средната за еврозоната. Преждевременното приемане на еврото би генерирало сериозни сътресения и влошаване на
стандарта на живот, казват от централната банка.
Румънската преса обръща внимание, че България е поискала да се присъедини към ERM II и в Банковия съюз и се надява
да получи "зелена светлина" през юли 2019 година. В публикации се споменава, че страната ни изпълнява номиналните
критерии за прием, като валутата ни е обвързана с еврото, инфлацията е ниска, а публичните финанси са в здравословно
състояние. Въпреки това обаче ЕС е поискал от България да провери банковата й система.
В същото време хърватското правителство е анонсирало плановете си да се присъедини към ERM II през 2020 г.
БНР
√ Национална среща за интеркултурно образование ще се проведе в Пловдив
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще участва в Пловдив в национална среща за интеркултурно
образование „Всеки ученик ще бъде отличник“. Той ще представи политиките на министерството за пълен обхват на
учениците и за развитието на училищното образование. Форумът се организира от Център Амалипе с подкрепата на Тръста
за социална алтернатива и на него са поканени над 200 директори на училища.
Целта на срещата е директорите да споделят добри практики за ограничаване на броя на отпадащите от училище деца, за
включването на родителите, за превантивната работа за намаляване на ранните бракове и за повишаване на
образователните резултати на учениците. Ще бъдат обсъдени и проблемите, с които се сблъскват, а също и ролята на
образователните медиатори за разрешаването им. Участниците във форума ще дискутират и актуални за системата на
образованието въпроси, сред които делегираните бюджети, средствата за работа с уязвими групи и за заниманията по
интереси, а също и реализацията на проекта "Подкрепа за успех".
√ „Газпром“ е участвал в процедурата за резервиране на капацитети за пренос на газ през България
„Газпром“ е участвал в успешно приключилата процедура за резервиране на мощности за пренос на газ от българотурската до българо-сръбската граница. Това съобщават руските медии, като се позовават на пресслужбата на газовия
монополист.
„Газпром“ е една от трите компании, участвали в процедурата за резервиране на мощности през България. Според
източници на вестник „Комерсант“ в газовия отрасъл, руската компания е запазила за себе си по-голямата част от
обявените от „Булгартрансгаз“ мощности. Става дума за българския участък от наземното трасе на газопровода „Турски
поток“.
По план едната от тръбите с годишен капацитет 15 млрд. и 750 млн. кубични метра газ трябва да бъде продължена от
Турция през България, Сърбия, Унгария и Словакия до крайната си точка - австрийското газохранилище в Баумгартен.
Другата тръба е със същия капацитет и е предназначена изцяло за турския пазар.
„Турски поток“ бе сред основните теми, които руският президент Владимир Путин обсъди по-рано този месец с колегите
си от Сърбия и Турция Александър Вучич и Реджеп Ердоган.
На 24 януари Путин разговаря по телефона и с българския премиер Бойко Борисов. Двамата обсъдиха двустранното
сътрудничество, включително в енергетиката.
√ Депутатите окончателно ще преструктурират правителствената болница "Лозенец"
Депутатите окончателно ще преструктурират правителствената болница "Лозенец". Лечебното заведение ще се прехвърли
към Медицинския факултет на Софийския университет и става Университетска болница.
Според законопроекта именно Алма Матер трябва да управлява болничното заведение. С вкарани между първо и второ
четене изменения се записват в закона множество правила, при които ще могат университетски болници - държавна
собственост, да бъдат давани за управление на университетите. Въвеждат се и редица отговорности на висшите училища,
които управляват болници.
Одобрените промени предвиждат още, че всички разпоредителни сделки с активи на държавните болници над 10 хиляди
лева и отдаване под наем, ще трябва да става със санкцията на министъра на здравеопазването.
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Първоначалната идея за болница „Лозенец“ беше тя вече да не е правителствена, а да стане първата многопрофилна
болница за комплексно лечение на деца. Това доведе до реакция от Софийския университет, от където заявиха, че това
ще попречи на студентите им да се обучават в болницата, а също ще отнеме акредитацията на Медицинския факултет на
университета. Правителството промени решението си и реши да създаде отделна детска болница.
През декември стана ясно, че кабинетът ще погаси част от дълговете на болница „Лозенец“ с 23 милиона лева. В момента
задълженията ѝ остават над 30 милиона след като изплащането на инвестициите за ремонт и ново оборудване спряха да
се плащат от Министерския съвет.
Във времето на парламентарния контрол на депутатски въпроси ще отговарят петима министри. Министърът на финансите
Владислав Горанов ще даде информация за подготовката и приемането на общинските бюджети, най-много са въпросите
към здравния министър Кирил Ананиев, който ще отговаря на въпроси за трансплантационното лечение у нас. Пет са
въпросите към министъра на културата Боил Банов, между които за състоянието на кораба-музей "Радецки" и ремонта на
покрива на Националната библиотека "Кирил и Методий".
√ Стабилизация на декемврийската безработица в ЕС на рекордно дъно от 6,6% и в България на ниво от 5,2%
Безработицата в еврозоната остана в 10-годишно дъно от 7,9%
През декември 2018 година нивото на безработица в 28-те страни от Европейския съюз (ЕС) стабилизира за втори пореден
месец в рекордно историческо дъно от 6,6%, в рамите на еврозоната - в 10-годишно дъно от 7,9%, а в рамките на България
остана за втори пореден месец на ниво от 5,2% - най-ниско ниво от миналия септември и от ноември 2008-а година,
показват данни на Евростат.
Безработицата в ЕС остана през декември за втори пореден месец в рекордно дъно от 6,6% (най-ниско ниво, откакто
Евростат стартира това месечно проучване през януари 2000-а година), докато в рамките на еврозоната - в ноемврийското
дъно от 7,9% (най-ниско ниво от октомври 2008-а година).
Според европейската статистика общо 16,306 млн. европейци, от които 12,919 милиона от еврозоната, са били без работа
през последния месец на миналата година, като спрямо ноември е отчетено понижение на безработните в ЕС и в
еврозоната със 75 хиляди. Спрямо декември 2017-а година общият брой на безработните европейци е спаднал с 1,533
милиона, от които 1,174 милиона в рамките на единния валутен блок.
Най-ниска безработица през декември е регистрирана в Чешката република (безработица от 2,1%%), следвана от Германия
(3,3%) и Полша (3,5%), докато най-висока безработицата остава в Гърция (ниво от 18,6%, но според данни на Евростат за
октомври 2018-а) и в Испания (14,3% през декември 2018-а).
В рамките на декември общо 3,365 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка
безработица от 14,9%), като това представлява понижение на младежката безработица с 249 хиляди спрямо година порано, когато безработицата сред младите европейци беше на ниво от 16,1%.
Евростат представи и данни, според които безработицата
в България стабилизира в ноемврийското и в дъното през
септември от 5,2% - най-ниската безработица в нашата
страна от декември 2008-а година насам и недалеч от
рекордното дъно от 5,0%, достигнато през ноември 2008а година. Година по-рано безработицата в нашата страна
беше на ниво от 5,7% (през декември 2017-а).
По този показател нашата страна дели със Словения
тринадесето място сред всички 28 членове на
Европейския съюз с най-ниска безработица и е една от 19те страни - членки с безработица, която е по-ниска от
средноевропейската.
През последния месец на миналата година 171 хиляди
българи са били без работа спрямо 172 хиляди през
ноември и 192 хиляди безработни точно преди година (през декември 2017-а), показват днешните данни на Евростат. Това
е рекордно нисък брой на безработните българи откакто съществува тази статистика за нашата страна от началото на
далечната 1995-а година.
Нивото на младежката безработица в България обаче се повиши слабо през декември до 12,8% от 12,6% през предходния
месец, като през последния месец на миналата година без работа са били общо 19 хиляди български младежи на възраст
под 25 години спрямо 19 хиляди през ноември и 19 хиляди година по-рано (през декември 2017-а).
Данните на Евростат също така показват, че безработицата сред жените в нашата страна се стабилизира през декември за
втори пореден месец на ниво от 4,6% - далеч под безработица от 5,4% година по-рано докато безработицата сред мъжете
се понижи до 5,6% от 5,7% месец по-рано и спрямо 6,0% през декември 2017-а година.
Ниските нива на безработицата в еврозоната и в целия ЕС е една от малкото добри новини и предполага, че забавянето на
европейската икономика е малко вероятно да прерасне в скоро време в рецесия. Поне на теория ниската безработица
трябва да подкрепи потребителските разходи и респективно икономиката, която страдаше през 2018-а година от
отслабващия износ. Поредицата много слаби бизнес проучвания от еврозоната обаче повдигат въпроси относно понататъшното намаляване на безработицата в региона на единната валута.
√ МВФ ще представи заключенията от редовната си мисия в България
Международният валутен фонд ще представи заключенията от редовната си мисия в България. Това е първата оценка на
фонда, откакто страната ни започна подготовка за присъединяване към ERM II - това е обменно-валутният механизъм,
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предхождащ еврозоната. Представителите на фонда по традиция посочват силните и слабите страни на финансовата
система и икономиката ни. В последните години основните критики са свързани с бедността, неравенството, проблемите
в образовтелната и здравната системи.
Manager.bg
√ Две нови стипендии за учениците в гимназиите
Две нови стипендии за учениците, завършили основното си образование, одобри правителството. Първата е за ученици,
които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап.
Втората е за тези, които са приети в осми клас по защитените специалности от професии или специалности от професии,
по които се очаква недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тях през тази учебна година.
Стипендиите ще се предоставят на основа класиране на учениците подобно на стипендиите за постигнати образователни
резултати и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането. Учениците, които отговарят на
условията за получаване на повече от една стипендия, ще имат право да изберат само на една от тях.
В същото време има възможност, когато ученик е класиран за една от двата вида нови стипендии и едновременно за
стипендия за образователни резултати, да има право да получи и половината от размера на стипендията за образователни
резултати. Целта е да се стимулират учениците с по-висок успех. Предвиждат се и стипендии за ученици със специални
образователни потребности след завършен седми клас, които се обучават в държавните и в общинските центрове за
специална образователна подкрепа.
Новите месечни стипендии за ученици ще се отпускат от втория срок на учебната 2018/2019 година. Те няма да се изплащат
на ученици с пет отсъствия по неуважителни причини през месеца, за който е стипендията.
Учениците през учебните 2018/2019 и 2019/2020 г., които се обучават в дуална система и получават стипендии по проект
„Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“, няма да
имат право на стипендия за ученици за дуалната система на обучение в класовете от първи гимназиален етап, осигурена
от държавния бюджет.
Промените имат за цел разширяване на кръга от ученици с право на стипендии след завършено основно образование.
Целта е да допринесат за укрепване на връзката между професионалното образование и обучение и изискванията на
пазара на труда, а също и за намаляване на отпадащите от училище.
√ България е на 7-мо място по безопасно шофиране в ЕС
България е най-безопасната за шофиране балканска страна-членка на Европейския съюз (ЕС). Това показват данните от
ежегодния доклад на Европейската комисия за пътните инциденти, цитирани от БГНЕС.
В тази класация, включваща 28 страни-членки на ЕС, България и Гърция си поделят 7 и 8 място с 10,5 пътни инцидента на
10 000 души. По този показател страната ни изпреварва всички балкански страни-членки на ЕС, където шофирането се
оказва, че е далеч по-рисковано.
Румъния е на 15-о място с 15,8 пътни произшествия на 10 000 жители, Хърватия - 21 с 25,5 произшествия, като най-зле се
представя Словения, която е 25 с 31,4 пътни произшествия на 10 000 души.
В Австрия опасността да попаднете в автомобилна катастрофа е 9 пъти по-голяма, отколкото в Дания. В Австрия на 10 000
жители се падат 44 пътнотранспортни произшествия, а в Дания - само 5, което я превръща в най-безопасната страна за
шофиране в Европейския съюз, отбелязва „Дейли Мейл“.
Оказва се, че пътуването в Германия и Белгия също крие рискове, там показателите съответно са 37 и 35 пътни
произшествия на 10 000 жители. С малко по-добри данни могат да се похвалят Словения, Португалия, Малта и Италия,
където количеството на пътните катастрофи е около 30 на 10 000. Великобритания е на 19-о място в класацията с 22
нещастни случая на 10 000 души.
Най-безопасните страни за шофиране, освен Дания, са Кипър (7,5 пътни произшествия на 10 000 жители) и Финландия (8,5
пътни произшествия на 10 000 жители).
За да се намалят рисковете от катастрофи, експертите съветват по-добре да се изучат правилата за пътно движение и да се
минимизира влиянието на отвличащите фактори на пътя.
√ Нов продукт за откриване на надеждни бизнес партньори
Нов онлайн продукт за намиране на надеждни бизнес партньори създаде Coface. Той се казва Coface Business Finder и чрез
него компанията предлага на клиентите си да откриват и достигат нови бизнес партньори. Така те могат да актуализират и
обогатят своята база данни с контакти, както и да анализират пазари и конкуренти.
Новият интерактивен онлайн инструмент дава възможност за намиране на целеви групи в Централна и Източна Европа,
съобщават от Coface. С тази услуга клиентите имат достъп до най-голямата база данни в Централна и Източна Европа,
включваща над 30 милиона компании.
“Кофас България има 25-годишен опит в производството и търговията на бизнес информация на българския пазар и найбогатата и прецизна база данни с български компании, които вече надхвърлят 1 022 000”, коментира Милена Виденова,
управител на "Кофас България".
Използващите Business Finder ще могат да бъдат сигурни в селектираните за тях компании, тъй като платформата гарантира
за качество на информацията. Всички фирми в базата данни са преминали кредитна проверка от Coface.
При търсенето може да се избират компании по местоположение, сектори, фирмени детайли, ключови финансови данни,
контакти и страни внос/износ.
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"За да развият бизнеса си, за клиентите е важно да могат да разчитат на висококачествена база данни, от която да избират
актуална информация за потенциалните клиенти. Горди сме да стартираме този иновативен онлайн продукт, който да даде
възможност на нашите клиенти лесно и ефективно да търсят своите бъдещи бизнес партньори в обширната база данни на
InfoICON*”, казва Дорота Анготи, регионален директор бизнес развитие за услуги.
√ Обявиха победителите в конкурса "Автомобили за работа на 2019 година"
Обявиха победителите в международните награди "Автомобили за работа на 2019 година". Освен традиционните в
годините назад призове за "Камион на годината 2019", "Автобус на годината 2019", и "Ван на годината 2019", тази година
за пръв път журналистите от журито International Truck of the Year връчват и наградата "Иновация при камионите 2019".
Отличието "Камион на годината 2019 г." се присъжда за разработвания през последните пет години Ford F-MAX. Селим
Язъджъ, управляващ директор на Ford Trucks за Източна Европа и Балканите заяви, че при разработката на новия камион
водещо е било мнението на интервюираните над 90 шофьори и 44 управители на автопаркове от четири различни
държави.
Наградата "Иновация при камионите 2019" е за разработката на MAN Truck & Bus за автономно управлявано превозно
средство.
Призът "Автобус на годината 2019" е за Mercedes-Benz Citaro Hybrid с вграден електрически модул. Иновативният градски
модел събра най-много точки от гласовете на международното жури след тест в реални условия и при оспорваната
конкуренция на два електрически автобуса. Citaro Hybrid, представен през 2017 г., съчетава високо качество на
материалите, изработката и сглобката, комфорт и ергономия, високо ниво на оборудване със съвременни системи за
сигурност и безопасност, ефективност и екологичност.
Автобусът е олекотен със 156 кг. Снабден е с дизелов двигател, а в силовата линия е вграден електрически модул
(електродвигател-генератор) с мощност 14 кВт и максимален въртящ момент от 220 Нм. В различните си режими на работа
модулът подпомага и разтоварва дизеловия двигател или зарежда блок от ултракондензатори с енергия, която се използва
за захранване на допълнителните системи в автобуса. Чрез хибридното задвижване консумацията на гориво се намалява
с до 8,5%.
Тройката Partner, Berlingo, Combo са носителите на приза "Ван на годината 2019". Трите компактни вана споделят общата
олекотена платформа на Groupe PSA - EMP2. Триото е резултат от съвместната работа на трите марки - Peugeot, Citroen и
Opel / Vauxhall.
Новите модели се открояват с високо ниво на оборудване и комфорт. Според международното жури триото е найзначимата за развитието на компактните ванове разработка през годината, а освен това трите автомобила са и много добре
подготвени за бъдещето.
Вановете се предлагат в две дължини с товарен обем от 3,8 до 4,4 куб. м и товароносимост до 1000 кг. Бензиновите версии
са с турбиниран двигател със 110 или 130 к.с. Предлага се и новият 1,5-литров турбодизел на Groupe PSA с работен обем
1,5 л и мощност 75, 102 и 130 к.с.
Голямата новост за сегмента е визуалната система Surround Rear View, даваща реална картина за това, което става около
автомобила. Системата за предупреждение при претоварване пък повишава и безопасността.
√ Италия е в рецесия
Икономиката на Италия официално е в рецесия, след като статистически данни отчетоха днес намаляване на брутния
вътрешен продукт (БВП) с 0,2 на сто през последното тримесечие на 2018 година, предадоха световните агенции. През
третото тримесечие на миналата година италианската икономика се сви с 0,1 на сто. Като рецесия се определят две
последователни тримесечия на свиване на БВП.
Италия, която вече понесе силен икономически спад след финансовата криза от 2008 година, сега е единствената голяма
световна икономика, както и единствената страна в ЕС, която отново е в рецесия.
Премиерът Джузепе Конте предупреди вчера, че очаква негативни данни за растежа. В реч пред бизнес аудитория в
Милано той посочи, че не очаква икономиката да се възстанови преди второто тримесечие на 2019 година, припомня ДПА.
Publics.bg
√ КЕВР и ЕБВР подписаха споразумение за подкрепа в областта на регулаторната дейност
Двете институции ще изпълняват проект за развитие на аналитичния потенциал на енергийния регулатор
Комисията за енергийно и водно регулиране и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подписаха
Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти в областта на регулаторната дейност. Документът беше подписан
от председателя на Комисията доц. Иван Иванов и директора на ЕБВР за България Лариса Манастърли, съобщава
енергийният регулатор.
Сключеното Споразумение е в изпълнение на Меморандума за разбирателство между Правителството на България и ЕБВР
за подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода
2014-2020 г. В рамките на Оперативна програма „Добро управление“ енергийният регулатор и ЕБВР ще реализират Проект
„Развитие на аналитичния капацитет на КЕВР“, с бенефициент КЕВР и ЕБВР като изпълнител. Координатори на проекта са
Светла Тодорова, член на енергийния регулатор, и Веселина Харалампиева от ЕБВР.
Споразумението предвижда ЕБВР да предостави на КЕВР консултантска помощ за подобряване на аналитичния и
техническия капацитет на регулатора, както и за регулирането на цените и ефективността на електроенергийния пазар на
България. Дейностите по проекта включват разработването на методики и анализи за регулаторни цели по отношение
мониторинга на пазара, разходите и ползите от инвестиционните проекти, капиталовите и оперативните разходи на
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мрежовите предприятия. Предвидено е също да бъде разработена методика за обвързване на регулираните приходи на
мрежовите предприятия с показателите за ефективност и качество на услугите.
В рамките на проекта, който е с продължителност 18 месеца, е планирано и провеждането на обучения за развитие на
капацитета на КЕВР във връзка с новите законови правомощия на Комисията по провеждането на проверки, изземване на
електронни доказателства, снемане на устни обяснения и налагане на наказания, произтичащи от прилагането на
Регламент (ЕС) № 1227/2011 за мониторинг и прозрачност на пазара на електроенергия на едро. Друго направление в
планираните дейности е свързано с подпомагане на аналитичния капацитет на КЕВР по отношение на правомощията за
регулиране на цени в сектор „Електроенергетика“. Съвместният проект предвижда също преглед и анализ на
националното законодателство с цел изготвяне на предложения за нормативни промени за подобряване на регулаторната
рамка на електроенергийния пазар и на регулаторната дейност на КЕВР.
„Съвместният проект за повишаване на аналитичния капацитет на регулатора има приоритетно значение за КЕВР, тъй като
либерализацията е в решаваща фаза и основната задача на Комисията е осъществяването на ефективен мониторинг и
контрол върху пазара на едро на електроенергия в изпълнение на изискванията на европейския Регламент REMIT. В това
отношение ръководството на КЕВР очаква провежданото обучение, с участието на водещи външни експерти, да има
подчертана практическа насоченост и да е ориентирано към постигането на конкретни и измерими резултати за
повишаване на експертизата на енергийния регулатор, тъй като такива са очакванията на цялото общество“, подчерта
председателят на Комисията доц. Иван Иванов. Директорът на ЕБВР за България Лариса Манастърли увери, че високото
ниво на обучението по започващия проект ще бъде гарантирано с привличането на утвърдени европейски експерти, което
ще допринесе за издигане на аналитичния капацитет на българския енергиен регулатор в изпълнение на неговите важни
функции.
Дарик
√ Столичните общинари приеха бюджета на София за 2019 г.
С 40 гласа за и 18 против Столичният общински съвет (СОС) прие бюджета на София за 2019 г. Общата сума, с която ще
разполага администрацията, е 1,750 млрд. лева.
632 млн. лева от парите в бюджета за 2019 г. на Столична община са в инвестиционната програма, 320 млн. лева от тях - за
третия лъч на метрото. Ще бъдат купувани и нови автобуси и трамваи, за което са отделени 133 млн. лева. 86 милиона
лева са за ремонт на булеварди и улици, 37 млн. пък ще бъдат разпределяни от районните администрации за ремонт на
вътрешно квартални улици. 5 млн. са за детски градини, а като цяло за образователна инфраструктура - 76 млн.
Според разчетите на Столичната община тази година приходите от такса "смет" ще нараснат с 2 милиона, като са заложени
213 млн. лева. Самата такса не е увеличавана, но парите се очакват от новите сгради, които ще бъдат пуснати в
експлоатация през тази година.
Иван Таков от групата на БСП отправи критика, че за поредна година не са отделени средства за изграждането на общински
жилища.
Investor.bg
√ Печалбата на банките за 2018 е 1,678 млрд. лева и се увеличи с 43% за една година
Депозитите в банковата система нарастват през годината с 7,2% до 89,7 млрд. лева, а кредитният портфейл с 8,6%
до 60,9 млрд. лева, отчете БНБ
Печалбата на банковата система в края на миналата година достигна 1,678 млрд. лева, докато година по-рано беше 1,174
млрд. лева. Това е 42,9% ръст на годишна база, показват изчисленията на Investor.bg въз основа на новите данни,
публикувани от Българската народна банка (БНБ).
В края на декември 2018 г. активите на банковата система възлизат на 105,6 млрд. лв., като отбелязват растеж със 7,9% (7,7
млрд. лв.) за година и с 2,3% (2,4 млрд. лева) за тримесечие. Основен принос за увеличението на активите през годината и
през последното ѝ тримесечие имат кредитите и авансите, както и паричните салда в централни банки и паричните
наличности.
Делът на кредитите и авансите в края на годината е 63,3% (61% в края на 2017 г.), този на позицията пари, парични салда
при централни банки и други депозити на виждане възлиза на 19,3%, а на портфейлите с дългови и капиталови
инструменти – 12,9%.
Брутните кредити и аванси нарастват общо за годината с 9,2% (7,5 млрд. лв.), а за последното тримесечие – с 1.8% (1,6
млрд. лв.
Брутният кредитен портфейл (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) към 31
декември 2018 г. е 60,9 млрд. лева, отбелязвайки растеж с 8,6% (4,8 млрд. лв.) спрямо година по-рано и с 1% (575 млн. лв.)
в сравнение с края на третото тримесечие на 2017 година.
Анализът на БНБ показва, че през миналата година се наблюдава увеличение по всички направления на кредитирането: за
домакинства – с 11,6% (2,3 млрд. лв), за фирмите – с 5,2% (1,7 млрд. лв.), за други финансови предприятия – с 27,3% (690
млн. лв.), и за сектор “Държавно управление” – с 22,7% (137 млн. лв.).
Експозициите в централни банки нарастват както в тримесечен, така и в годишен хоризонт.
Тенденцията към намаление на размера и на дела на необслужваните заеми и аванси в банковата система е характерна
за цялата година, включително и за четвъртото тримесечие, отчитат в централната банка.
В края на декември брутният размер на необслужваните кредити и аванси е 6,795 млрд. лева (при
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7,396 млрд. лева в края на септември 2018 г. и 8,292 млрд. лева в края на декември 2017 г.). Делът им в общата сума на
брутните кредити и аванси намалява до 7,6% (от съответно 8,5% и 10,2%).
Нетната стойност на лошите заеми (след приспадане на присъщата за тази класификационна категория обезценка)
намалява до 3,299 млрд. лв., а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите към 31 декември възлиза на 3,9%
(при 4,1% към 30 септември 2018 г. и 5,5% към 31 декември 2017 г.).
Депозитите в банковата система нарастват през годината с 7,2% (6 млрд. лв.) до 89,7 млрд. лв.
Увеличение се отчита при спестяванията на домакинствата (с 3,9 млрд. лв., 7,9%), при спестяванията на бизнеса – с 4,5%
(1,1 млрд. лв.,), в сектор “Държавно управление” – с 35,6% (708 млн. лева), а при другите финансови предприятия ръстът е
с 15,9% (441 млн. лв.).
Намаление с 3,2% (169 млн. лв.) има при депозитите от кредитни институции. В рамките на четвъртото тримесечие на
миналата година увеличение е налице както в общата сума на депозитите, така и в тези от домакинства и от други
финансови предприятия, при намаление в спестяванията на фирмите, кредитни институции и сектор “Държавно
управление”.
Към 31 декември 2018 г. собственият капитал в баланса на банковата система възлиза на 13,9 млрд лева, с 1,3 млрд ллева
(10%) повече отколкото към 31 декември 2017 г. Прирастът, отбелязан общо за системата, се дължи основно на
увеличението на внесения капитал и на по-голямата печалба за годината.
Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в
края на миналата година са 479 млн. лв. (при 745 млн. лв. година по-рано).
Към края на декември 2018 г. нивата на показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на
балансовия капитал (ROE) са съответно 1,59% и 12,11%.
Ликвидният буфер и нетните изходящи ликвидни потоци в края на декември 2018 г. са съответно 29,6 млрд. лева и 10,1
млрд. лв. Съотношението на двете величини – отношението на ликвидно покритие, е 294,1%.
√ Министерството на финансите очаква излишък по КФП от 1,103 млрд. лв.
Приходите и помощите по КФП за януари 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 3,728 млрд. лв., което е 8,5 на сто от
годишния разчет
На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова
основа за януари 2019 г. да бъде положително в размер на 1,103 млрд. лв. (0,9% от прогнозния брутен вътрешен продукт
на страната), съобщиха от Министерството на финансите.
За сравнение за януари 2018 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 1,162 млрд. лв. (1,1% от прогнозния БВП).
Приходите и помощите по КФП за януари 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 3,728 млрд. лв., което е 8,5 на сто от
годишния разчет и са близки до отчетените за същия период на миналата година.
Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи спрямо годишните разчети е 8,7%.
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на Европейския съюз) за януари
2019 г. са в размер на 2,624 млрд. лв., което е 5,9 на сто от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за януари
2018 г. бяха в размер на 2,543 млрд. лева, уточняват от МФ.
Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.01.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 149,0 млн.
лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС, се
посочва в съобщението.
БНТ
√ С какво ще помогне новата пътна агенция за намаляване на катастрофите
Правителството одобри създаване на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" към Министерски
съвет. Какви точно ще са фукциите на новия държавен орган и ще се постигне ли целта най-после да намалеят жертвите
на пътешестия по пътищата - по темата в Сутрешния блок на БНТ гостува Малина Крумова, съветник на премиера Бойко
Борисов.
Крумова заяви, че не може да коментира дали тя ще оглави новата агенция, тъй като предстои да се вземе решение на МС.
Малина Крумова, съветник на премиера Бойко Борисов: Безопасността по пътищата не е еднозначна политика, която
зависи само от един орган в държавата или само от държавата, точно това я прави толкова сложна и комплексна. Нужно е
сътрудничество между институциите, гражданското общество, бизнеса.
Целта на новата агенция е да се намалят жертвите и пострадалите при ПТП, за да може да спасим човешки животи, в крайна
сметка, допълни Крумова. Не мога да ви обещая, че със създаването на агенцията няма да има тежки ПТП-та, това би било
нереалистично. Но си поставяме за цел тежките катастрофи да намалеят с 20% за една година, обясни още съветникът на
премиера.
Малина Крумова, съветник на премиера Бойко Борисов: Фактът, че няма правомощия все още не означава, че тази агенция
няма да си върши работата.
Голяма част от безопасността на движението зависи от качеството на пътната инфраструктура. Много често участъците с
концентрация на ПТП-та са идентифицирани от органите на МВР, препоръчано е на собственика да предприеме действия
по отношение на реконструкция, но такива действия не се предприемат. Функцията на Агенцията в този случай ще бъде да
проследи дали органите, на които е възложено изпълнението на определено действие, са изпълнили това действие,
допълни още Крумова.
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√ ДНСК- Бургас обявява резултатите от проверките по Южното Черноморие
Днес в Бургас трябва да станат ясни резултатите от проверките на Регионалната строителна дирекция по Южното
Черноморие. Тя беше разпоредена след като граждани алармираха за строежи на брега на морето в общините Созопол и
Царево. Отговорните институции ги спряха.
Специална проверка установи, че докато укрепва свлачището на "Алепу", инвеститорът строи и хотелски комплекс.
Край "Арапя" строителството беше спряно заради липсваща обезопасителна ограда, а на къмпинг "Градина" - доброволно.
Регионалният министър Петя Аврамова обяви, че държавата обмисля възможността за отчуждаване на терени, които се
намират в най-чувствителните зони и нямат забрана за строителство.
√ Ще останат ли в ареста задържаните медици от ТЕЛК-Ловеч?
Съдът решава дали да остави в ареста медиците от ТЕЛК-а в Ловеч. Вчера при акция на антимафиотите бяха задържани
директорът на Регионалната комисия и посредникът, който й помагал да взема пари срещу издаване на фалшиви
документи. В него бяха открити 13 000 лева. Според прокуратурата, в схемата е замесена цялата комисия на регионалния
ТЕЛК. Тарифата за издаване на фалшиви решения варирала от 200 до 1000 лева, а на други места в страната достигала до
2 500 лева.
√ Кристалина Георгиева застава начело на Световната банка
Кристалина Георгиева оглавява Световната банка. Бившият български еврокомисар ще изпълнява временно длъжността
президент на една от най-влиятелните международни организации за финансова и експертна помощ.
Рокадата се наложи в началото на януари, заради изненадващата оставка на досегашния президент Джим Йон Ким.
Досега Кристалина Георгиева беше главен изпълнителен директор на Световната банка.
Точно преди две години тя напусна Европейската комисия, за да стане част от ръководството на финансова организация.
√ Над 380 компании са заявили участие в изложението "Ваканция и СПА експо"
Над 380 компании са заявили участие в туристическото изложение "Ваканция и спа експо", което ще бъде открито на 14
февруари в Интер експо център - София, съобщиха организаторите на форума, който ще продължи до 16 февруари.
Изложението е под патронажа на Министерството на туризма и в партньорство с Българската асоциация по балнеология и
СПА туризъм.
Туристически дестинации, хотели и туроператори от 25 държави ще бъдат представени на форума, когато специалисти в
областта на туризма и посетители ще имат възможност да се запознаят с новостите в предлагането на водещи компании
от Европа, Азия, Африка и Северна Америка.
За първи път тази година се организира представяне на потенциала на специализирани центрове за балнеология и
възстановяване, медицински центрове, балнео- и СПА хотели, клиники за естетични и оздравителни процедури.
Комплексни оферти за специализиран медицински, балнео- и СПА туризъм ще представят водещи туроператори от
страната и чужбина. Доставчици на медицинска апаратура и оборудване за хотели и СПА центрове, за козметични и уелнес
комплекси ще представят последните технологични постижения.
Специализираната зона за медицински и СПА туризъм в рамките на изложението е организирана в партньорство с
Български съюз по балнеология и СПА туризъм и с подкрепата на ESPA /European Spas Association/.
В тазгодишното издание на форума 59 компании за първи път ще представят своите продукти и услуги пред партньори и
потенциални потребители. Сред тях са туроператори, хотели от България и чужбина, културни институции, дипломатически
представителства, търговски центрове, авиокомпании, общини и регионални сдружения, музеи и специализирани
рекламни компании.
Своята премиера тази година ще има и зоната на винопроизводителите в залите изложението.
√ Зам.-външният министър на Иран пред БНТ за механизма за търговски обмен с ЕС
В интервю за "По света и у нас" иранският заместник-външен министър коментира възможностите на новия механизъм за
търговски обмен с Европейския съюз. С доктор Аракчи, който е на двудневно посещение в България, разговаря Милен
Атанасов.
ак мислите, какво е бъдещето на този механизъм и как разчитате той да действа оттук-нататък в полза на Иран, а и на
Европа?
Д-р Сейед Абас Аракчи, зам.-министър на Външните работи на Ислямска Република Иран: Има държави, които са близо
или далече от нас, но имат добри икономически отношения с нас. В момента се опитваме да създаваме двустранни
финансови механизми с всички тези държави. Същото правим и с Европа. Три държави - Германия, Франция и
Великобритания създадоха този механизъм. Но този механизъм е на разположение и на всички европейски държави.
Българските фирми също могат да се възползват от него, за да правят бизнес с Иран.
Можем да имаме огромно сътрудничество между двете държави. В момента двустранният търговския обмен е 150
милиона долара. Нашето мнение е, че с много лесни стъпки тези нива могат да надхвърлят един милиард евро. В области
като транспорт, енергетика и туризъм можем да работим много добре заедно. И смятам, че този механизъм може да
допринесе много за търговските отношения между Иран и България.
Българският кебап и българското сирене са сред най-обичаните храни в Иран. Миналата година над 20 хиляди иранци са
посетили България като туристи. И можем вече да се похвалим, че първата организирана група български туристи получава
визи, за да посети Иран. Така двете страни се опознават по-добре и икономическият потенциал позволява нови
възможности за развитие.
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√ Влиза в сила Споразумението за свободна търговия между ЕС и Япония
От днес влиза в сила Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Япония. С него се създава найголямата в света зона за свободна търговия, която покрива около една трета от световната икономика и засяга 635 милиона
души.
Япония премахва митата за 94% от целия внос от Евросъюза, включително 84 на сто от селскостопанските и рибни
продукти. Евросъюзът отменя митата за 99% от вноса от Япония и след преходен период ще отпаднат митата върху
японските автомобили, камиони и битова електроника.
Споразумението влиза в сила на фона на търговската война между САЩ и Китай, която в момента е в период на затишие и
политиката на протекционизъм на президента Тръмп.
News.bg
√ САЩ искат да участват в АЕЦ „Белене“
САЩ с интерес да строят АЕЦ "Белене". Това стана ясно от думите на енергийния министър Теменужка Петкова пред
медиите по време на заседанието на парламентарната енергийна комисия. Интерес проявява "Дженеръл Електрик".
През декември 2018 г. е изпратено писмо за намерение. Компанията предявява интерес към турбините на новата централа.
Припомняме, подобен интерес бяха заявили и китайски и корейски компании. Изграждането на АЕЦ "Белене" включва два
блока с мощност 1000 MW по проект А92 от трето поколение.
Разработен от водещи проектантски и инженерни организации въз основа на натрупаните знания и опит в проектирането,
изграждането и експлоатацията на АЕЦ с реактори ВВЕР (VVER), проектът А-92 е лицензиран от регулиращите органи в
страната-производител и отговаря на съвременните национални изисквания по безопасност, както и на препоръките на
МААЕ, изискванията на международната консултативна група INSAG и др.
Проектът за АЕЦ "Белене" принадлежи към трето поколение на най-често използваните ядрени реактори по света реактори с вода под налягане.
Това е еволюционен проект, който използва най-доброто от натрупания десетилетен опит в проектирането и
експлоатацията на леководни реактори и го съчетава с най-съвременни технически решения и уникални нововъведения,
пишат някои експерти.
В реакторната установка на проекта за АЕЦ "Белене" се използва реактор с вода под налягане с четири циркулационни
кръга.
Номиналната топлинна мощност е 3010 MW, а нетната полезна мощност - 1011 MW. Процесът на презареждане на
горивото трае 14 дена, а плановият годишен ремонт е редуциран и трае между 20 и 50 дена в зависимост от обема на
текущите ремонтни дейности.
Припомняме също, че на 7 юни 2018 г. бе вдигнат мораториума върху изграждането на втора атомна електроцентрала в
България - АЕЦ "Белене". В парламента се наложи предложението на ГЕРБ за размразяване на работата по АЕЦ "Белене",
като проектът трябва да е на пазарен принцип и без държавни гаранции, но със стратегически инвеститор.
Мораториумът бе наложен по време на първия кабинет "Борисов" през 2012 г., а бе отменен от третия кабинет - също
"Борисов", но през 2018 г. Темата за проекта АЕЦ "Белене" стана отново актуална, след като от Българска академия на
науките изготвиха по поръчка на БЕХ доклад за изготвяне на Национална стратегия в областта на енергетиката с фокус
върху електроенергетиката.
БАН публикува доклада си в началото на годината, след изрично разрешение от БЕХ (като поръчител), но дори и това не
намали споровете за целесъобразността на изграждането на нова ядрена централа.
До началото на деня енергийният министър Теменужка Петкова не е обявила начина за откриване на инвеститор. По време
на заседанието на българо-руската икономическа комисия, която се проведе в Москва, руският енергиен министър
Александър Новак потвърди интереса на Русия да участва в процедура по изграждане на АЕЦ "Белене".
Петкова тогава обяви, че до края на годината ще бъде обявен търг за избор на инвеститор за централата. Срокът за
отваряне на процедура за избор на инвеститор за АЕЦ "Белене" изтече на 31 октомври 2018 г.
Vesti.bg
√ България на 42-о място по сигурност
Исландия е най-безопасната страна в света според класацията на нюйоркското списание Global Financе, съобщава БГНЕС.
България е на 42-о място. Сред балканските държави най-напред е Словакия (на 12-о място), следвана от Хърватия (22),
Румъния (33), Босна и Херцеговина (56), Гърция (57), Сърбия (58), Македония (59) и Албания (69).
След Исландия в челото на класацията са Швейцария и Финландия, а последни са Йемен и Филипините.
На върха в подреждането сред 20-те най-големи страни са цели 16 от Европа, както и Катар, Сингапур, Нова Зеландия и
Канада.
В класирането са взети под внимание три фактора: война и мир, лична сигурност и риск от природни бедствия.
Резултатът обобщава индекса по трите рискови фактора и представя цялостен поглед върху сигурността на всяка страна
поотделно, което означава, че високото ниво на риск, когато става въпрос за един фактор, оказва голямо влияние върху
крайното класиране на страната
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Dnevnik.bg
√ Държавата ще плаща специализациите на лекарите, ако останат да работят в страната
Държавата ще плаща специализациите на лекарите при условие, че те останат да работят в страната след това. След като
завършат специализациите си, лекарите, квалифицирали се с помощта на държавна субсидия, ще трябва да останат на
работа в болницата, в която са специализирали за толкова време, за колкото са били давани пари от бюджета. Това е една
от промените в наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, качена за съгласуване от
здравното министерство.
Ако болницата, получавала субсидия за специализанта или самият лекар не желаят да изпълнят това задължение,
виновният за неизпълнението ще трябва да възстанови платените субсидии. Изключение ще има за специализантите по
Обща медицина, които ще са длъжни да работят като общопрактикуващи лекари на територията на страната, а не в базата
за обучение.
С новите правила здравното министерство ще се опита да създаде механизъм за осигуряване на медици в райони, където
липсват, както и да компенсира недостиг на специалисти по определени специалности. За целта финансирането на
специализаците от държавата ще е по конкретни клинични специалности и няма да е в общия бюджет на болниците.
Размерът на субсидията за лечебните заведение ще е равна на минималния месечен размер на осигурителния доход за
съответната специалност. За бъдещите лични лекари обаче сумата ще е в размер 1,3 пъти минималния месечен размер на
осигурителния доход с цел създаване на равнопоставеност между базите за обучение, тъй като базите за обучение по
Обща медицина попадат в различна икономическа дейност със значително по-нисък размер на минималния осигурителен
доход, посочват от здравното министерство.
Друг механизъм да се засили интереса към общата медицина, ще е промяна, с която и тази специализация ще е по общия
ред - въз основа на срочен трудов договор на длъжност за специализант. Така и учещите за лични лекари ще могат да
получава доходи по време на обучението си, което досеаг не е било възможно.
Новите правила ще задължат болниците да парвят конкурс по Кодекса на труда за назначаване на специализант. Сега има
такава възможност, но не и задължение. Липсата на конкурс при заемането на длъжностите за специализанти се приема
от кандидатите като субективизъм и води до разколебаване в обективността на начина, по който се назначават
специализантите, отбелязват от здравното министерство.
В проекта на наредба е предвидено на специализантите да могат да се отпускат стипендии със средства от европейски
проекти и програми или друг източник.
С измененията се регламентират и максимален размер на таксите за специализация, които вече няма да са обвързани с
минималната работна заплата, а ще са фиксирана сума – 230 лв. на месец.
Club Z
√ ЕС предлага на Лондон постоянен митнически съюз. Мей - в Брюксел
Само така може да има повече гаранции за ирландската граница
ЕС може да предложи на Великобритания повече гаранции за предпазния механизъм за границата на о. Ирландия, ако
Лондон се съгласи на постоянен митнически съюз.
Това заяви пред Ройтерс полската евродепутатка Данута Хюбнер, която е сред водещите участници в преговорите за
„Брекзит“.
В същото време британската премиерка Тереза Мей отпътува за Брюксел, предаде агенцията. Тя ще иска предоговаряне
на споразумението за напускане на ЕС, постигнато с европейските лидери, което обаче не може да бъде ратифицирано в
Обединеното кралство.
Мей иска да замени т.нар. backstop с неуточнени „алтернативни варианти“. Те трябва да гарантират, че няма да има
връщане на проверките по границата между Ирландия и Северна Ирландия.
„Алтернативните варианти“ се отнасят да бъдещето. Това, което може да бъде добавено или променено в политическата
декларация, е гаранцията, че някои нови варианти биха разрешили проблема с твърдата граница“, каза Данута Хюбнер.
Според нея от ключово значение са преговорите между различните британски партии. Те трябва да донесат нови елементи
в бъдеще.
„Единственото, което още не сме опитали, е преместването на челвените линии на британското правителство“, коментира
депутатката преговорите на Мей с лидера на лейбъристите Джеръми Корбин.
Той иска Великобритания да бъде в постоянен митнически съюз с ЕС след „Брекзит“ - нещо, срещу което премиерката е
против, доколкото то ще отслаби възможността Лондон да сключи самостоятелни търговски сделки.
„Ако британската страна не е отворена за включването на тези гаранции в политическата декларация за бъдещите
отношения с ЕС, процесът автоматичноможе да доведе до „Брекзит“ без сделка“, смята Хюбнер.
Политическата декларация е документ без обвързваща юридическа сила. Той придружава юридически обвързващото
споразумение, договорено между ЕС и правителството на Мей.
Британският парламент отхвърли сделката и натовари Мей да предоговаря „Брекзит“.
Хюбнер предупреди, че на ЕС „няма да му мигне окото“ да откаже предоговаряне или замяна на механизма за ирландската
граница. Причината е, че това би подкопало единния пазар, което пък би довело до края на ЕС.
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Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Безопасно на пътя. Мисия "безопасност на пътя" - възможна ли е
Политически пъзел. Седмица на скандалите - как се подрежда политическият пъзел
Лекарите на България. Младите лекари на работа в България - нова наредба за специализациите на държавна
издръжка
Мисия "Спасител". 30 години след разрушителното земетресение в Армения - историята на Райчо Тодоров един
от българските спасители
Народна топка. Висше образование по народна топка - всичко за новата специалност в НСА
БТВ, "Тази сутрин"
Има ли нови разкрития по скандала с аудиoзаписите, разпространени от БСП? Гост - заместник - председателят на
парламентарната група на левицата Христо Проданов.
Били ли са принуждавани служители на министерство на културата да фалшифицират документи? Отговоря
министър Боил Банов.
Опити за заплаха и натиск в министерство на образованието. В студиото - директорът на Агенцията по
евросредствата към ведомството Кирил Гератлиев.
Нови смъртни случаи след усложнения от грип. Достигнат ли е пика на заболяването? В студиото проф. Тодор
Кантарджиев.
Защо общината предлага опасна сграда за репетиции на детски хор?
Колко човешки животи са спасени в планината? Историите на кучетата герои.
Нова телевизия, „Здравей България"
Войната на флашките! Ще има ли още замесени в скандала с рекета и неустойките след "Ало, Банов съм"?
Лекари изнудват пациенти срещу инвалидна пенсия! След арестите в ТЕЛК - Ловеч, може ли да бъде спряна
порочната практика?
Каските падат, бетонът хвърчи. Как къщи и цели семейства в Габрово се озоваха под новостроящ се мост?
Рудници изтриват две села от картата на България! Жителите им излизат на протест, искат по-големи обезщетения
за къщите си. На живо - ще останат ли на улицата?
И още - световен тенис в София. Звездата Фернандо Вердаско ексклузивно пред NOVA.
Ново лице в "Откраднат живот"! Каква ще е ролята на Иван Юруков в сериала?
√ Събития в страната на 1 февруари
София.
От 9.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
От 11.00 часа пред Мемориала на жертвите на комунистическия режим в България зам.- председателят на Групата
на ЕНП в ЕП и евродепутат от ГЕРБ Андрей Ковачев и представители на младежката структура на ГЕРБ в София ще
почетат паметта на жертвите на комунистическия режим.
От 11.00 часа в конферентна зала „Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център" ще се състои дискусия,
посветена на Световния ден за борба с рака.
В 11.00 часа в сградата на Централното управление на „Български пощи" ЕАД ще се състои валидиране на серия
от четири пощенски марки на тема „Виа Понтика - пътят на птиците", илюстриращи 4 от най-красивите видове
водолюбиви птици по българското черноморско крайбрежие - розов пеликан, голям гмурец, малка бяла чапла и
малък корморан.
От 12.00 часа в Зала „Музейна" на Българския червен кръст (бул. „Джеймс Баучер" 76) ще се проведе церемония
за отбелязване на 30 години от разрушителното земетресение в Армения. Признателността на арменския народ
за безце нната помощ на България ще поднесе извънредният и пълномощен посланик на Република Армения у
нас Н. Пр. Армен Саргсян. Акад. Христо Григоров, председател на БЧК, и планински спасители с кучета, работили 6
дни денонощно за издирване на затрупани хора под развалините, ще разкажат за преживяното и за издържания
с достойнство изпит по човеколюбие и ще бъдат наградени.
В 14.00 часа в Агенция „Пътна инфраструктура" ще бъдат отворени офертите в обществена поръчка за избор на
строителен надзор при рехабилитацията на 126 км второкласни и третокласни пътища.
***
Асеновград.
В 10.00 часа в местността „Св. Трифон" ще се проведат пехливански борби по повод Трифоновден. С това
завършват Празниците на виното в града.
***
Бургас.
От 11.00 часа в сградата на РДНСК - Югоизточен район, началникът на ДНСК арх. Иван Несторов ще обобщи
резултатите от извършената проверка на издадените документи за строеж в района на къмпингите „Арапя",
„Градина" и „Алепу" от общините Царево и Созопол.
***
Варна.
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От 14.00 до 16.00 часа в офиса на партия ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски" №1 д-р Лидия Маринова, председател на
Комисията по социални дейности и жилищна политика към ОбС ще приема граждани.

***
Пазарджик.
От 15.00 часа в Приемна зала на Областната администрация Оперативният щаб за борба с грипа и острите
респираторни заболявания ще проведе заседание
***
Плевен
От 10.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА пресконференция ще даде Мартин Митев, председател на Общински
съвет-Плевен.
От 14.30 часа в сградата на ОДМВР-Плевен ще се проведе брифинг.
***
Пловдив/ с. Брестник.
От 12.30 часа в с. Брестник, ректорът на Аграрния университет - Пловдив проф. д-р Христина Янчева и деканът доц.
д-р Иван Брайков ще присъстват на празника на Факултета по лозаро-градинарство и Деня на лозаря - Трифон
Зарезан. Очаква се гости на събитието да бъдат вицепремиерът Марияна Николова, министърът на образованието
и науката Красимир Вълчев и др.
***
Хасково.
От 8.00 часа пред паметната плоча на бул. „Раковски" ще бъде отслужена заупокойна панахида в памет на
жертвите на комунистическия режим.
***
Шумен.
От 10.00 часа в зала 363 в сградата на Общината, кметът Любомир Христов кани шуменци и гражданите, които
живеят на ул. „Петър Парчевич", ул. „Софроний Врачански" и ул. „Братя Миладинови" в Шумен, да се включат в
обществено обсъждане във връзка предстоящите ремонтни дейности в района.
Profit.bg
√ Щатските акции записаха най-добрия януари от 1987 г. насам
Азиатските акции отстъпиха от четиримесечните си върхове, след като слабите данни за фабричната дейност в Китай
понижиха оптимизма относно перспективите пред търговска сделка между САЩ и Китай.
Австралийският долар, който е ликвиден барометър на инвеститорските нагласи спрямо Китай, поевтиня с 0.4%, след като
производственият индекс Caixin/Markit падна до най-ниското си ниво от февруари 2016 г. Това породи нови страхове
относно икономиката.
Предпазливостта на инвеститорите също така нараства преди очакваните по-късно днес данни за неселскостопанската
заетост в САЩ, като анализаторите не са сигурни какъв ефект е оказало спирането на работата на администрацията върху
заетостта. Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 0.1%, но преди това записа ръст от 7.2% през януари.
Японският Nikkei остана без промяна, докато индексът на сините чипове в Шанхай добави 0.4%.
Акциите първоначално поскъпнаха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще се срещне с китайския
си колега Си Дзинпин, за да се опита да сключи сделка, след като водещият преговарящ за САЩ обяви, че в преговорите е
постигнат “значителен прогрес”. Това приповдигнато настроение бе охладено донякъде от изявлението на Белия дом, че
1 март е крайният срок за сключване на сделка и ако това не се случи, страната ще увеличи митата върху китайските стоки.
Оптимизмът подкрепи Уолстрийт, като S&P 500 приключи вчерашната сесия с повишение от 0.86%. Nasdaq скочи с 1.37%,
след като акциите на Facebook Inc поскъпнаха с близо 11%. Dow Jones отчете минимално понижение от 0.06%.
През януари S&P 500 се повиши със 7.9%, което бе най-доброто му месечно представяне от края на 2015 г., както и найсилния старт на годината от 1987 г. Nasdaq нарасна с 9.7% за месеца, докато повишението при Dow Jones бе от 7.2%.
Пазарите на акции получиха облекчение от промяната в политиката на Федералния резерв на САЩ, който тази седмица
изненада мнозина като се отказа от плановете си за по-нататъшно вдигане на лихвите.
Лихвата по двегодишните щатски държавни облигации се понижава с 14 базисни пункта за седмицата, което, ако се запази,
би било най-голямото седмично понижение от средата на 2010 г.
Това от своя страна се отрази на долара, въпреки че щатската валута днес се отдалечи от дъната си. Доларът поевтинява с
0.6% от началото на седмицата спрямо йената до 108.82, но намери известна подкрепа при 108.50.
Доларовият индекс остава без промяна на ниво от 95.579, благодарение отчасти на поевтиняването на еврото до 1.1439
долара.
Еврото поевтиня, след като президентът на Централната банка на Герман Йенс Вайдман обрисува необичайно мрачна
картина на германската икономика, заявявайки че икономическият спад в страната може да продължи по-дълго, отколкото
се е очаквало първоначално.
Цената на златото се движеше близо до деветмесечен връх, подкрепена от спада при лихвите по облигациите и
очакванията за по-евтин долар. Спот цената бе на ниво от 1 317.66 долара за тройнуция, след като преди това докосна 1
326.30 долара. Цените на петрола бяха поставени под натиск след като слабите икономически данни от Китай
компенсираха признаците, че основните страни износителки на суровината бързо намаляват производството съгласно
споразумението си. Фючърсите на щатския лек суров петрол поевтиняха с 5 цента до 53.74 долара за барел, докато брентът
поскъпна с 3 цента до 60.87 долара за барел.
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