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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АИКБ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И 
РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ИЗГОТВЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 
 
Изх. № 154/31.01.2019 г. 
 

ДО 
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА, 

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
 
Относно: Предложение за допълнение към Закона за изменение на закона за търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел, изготвен от Министерство на правосъдието 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА, 
Обявеното за обществено обсъждане изменение на чл. 19, ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ предвижда заявленията за обявяване на 
декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч. на предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, да 
бъдат разглеждани отделно от другите заявления, заедно със заявленията за обявяване на годишните финансови отчети и 
доклади. 
Това изменение е особено належащо и цели да се избегне претовареност в работата на ТРРЮЛНЦ и като следствие – 
забавяне при обработването и разглеждането на всички категории заявления за вписване и обявяване на актове. 
Обръщаме внимание, че през настоящата година отново може да се стигне до претовареност на търговския регистър, 
поради предстоящата кампания по вписване в търговския регистър на действителните собственици на учредените на 
територията на Република България юридически лица. 
Съгласно чл. 63, ал. 1, във вр. с § 9, ал. 2 от ДР на ЗМИП, срокът за това е от 01 февруари до 31 май 2019 г. 
Юридическите лица, за които се прилага това задължение за вписване, са огромен брой, много повече от онези 200 000 
фирми без дейност, които през 2018 г. подадоха заявления за обявяване на своите декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч., 
вследствие на което се стигна до голямо забавяне в работата на търговския регистър за вписване на промени, обявяване 
на покани за свикване на общи събрания на акционерите и т.н. 
Заявленията за вписване на действителен собственик по чл. 63 от ЗМИП, съобразно действащите правила на чл. 19, ал. 1 
от ЗТРРЮЛНЦ ще подлежат на разглеждане наред със заявленията за вписване и заличаване на обстоятелства и обявяване 
на актове, включително и тези за първоначална регистрация. 
В резултат на това ще има ново много по-голяма забавяне от случилото се през пролетта на 2018 г. 
Имайки предвид, традицията в България задълженията да се изпълняват в последния момент преди изтичане на срока, 
кампанията по вписване на действителен собственик ще доведе отново до претоварването на регистъра в този период. 
Това ще рефлектира върху дейността на търговските дружества и най-вече акционерните такива, които в този период 
свикват и провеждат своите общи събрания и вписват приетите от тях решения. 
Въпреки че кампанията по вписване на действителен собственик ще бъде еднократна, предвид изложеното считаме за 
необходимо заявленията за вписване на действителен собственик по чл. 63 от ЗМИП да бъдат разглеждани отделно от 
другите заявления, аналогично на тези за обявяване на ГФО и декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч. 
За целта предлагаме допълнение в нормата на чл. 19, ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ, като текстът придобие следната редакция: 

1. В чл. 19, ал. 3 изречение последно се изменя така: „Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети и 
доклади, когато това се изисква по закон, на декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, както 
и на заявленията за вписване на действителен собственик по чл. 63 от Закона за мерките срещу изпирането на 
пари, се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления.“ 
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ТВ СКАТ 
 
√ Без кадри няма растеж на икономиката 
Запис от ТВ предаването "Алтернативи" с водещ Георги Колев, излъчено по Национална телевизия СКАТ на 20.01.2019 г. 
Темата  бе липсата на квалифицирани кадри в българската икономика. В него участват със свои анализи и коментари 
Ивелин Желязков – директор „Тристранно сътрудничество“ към АИКБ и проф. Богдан Угърчински – президент на 
Консорциум Велграф Груп (член на АИКБ) 
 
В. Монитор 
 
√ 2 млн. души държат „спящи“ акции за 2 млрд. лева  
От акционерен сън се събудиха стотици, ако не и хиляди българи през последната седмица. Добре забравените по папки 
с документи зелени книжки с надпис „Бонова книжка“ отново въздуха интерес към масовата приватизация. В нея участваха 
милиони българи, но през годините повечето напълно са изгубили интерес. Идеята на Министерството на финансите за 
"съживяване" на акциите чрез „Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица“ разбуди духовете. По 
данни на Централен депозитар такива активи притежават близо 2 милиона души, като ценните им книжа са на стойност 
около 2 млрд. лева по номинал. 
„Спящи“ ценни книжа са тези, при които не е имало никакво движение през повече от 15 години. Целта е активизиране на 
акционерите в рамките на предварително определен срок от 1 година да предприемат действия по прехвърлянето им от 
лични сметки към подсметки при инвестиционен посредник. След изтичане на този срок акциите, дефинирани като 
"спящи", ще се прехвърлят в специално създаден за целта инвестиционен фонд. Срещу книжата си лицата ще получат 
дялове от фонда, равностойни на притежаваните от тях акции. Предвижда се след изтичане на 5-годишен нормативно 
установен срок, в случай че лицата продължат да проявяват незаинтересованост, 
паричните средства, съответстващи на непотърсените дялове, ще бъдат внесени в полза на обществения интерес. 
От вложените тогава бонове в някогашните приватизационни фондове сега има такива, където сумата е стотици и дори 
хиляди левове. „Монитор“ разговаря с представители на инвестиционните посредници у нас. Според тях е малко вероятно 
така предложената концепция да бъде одобрена, но е добро начало всички заангажирани по темата да обсъдят бъдещето 
на т.нар. „спящи“ акции. 
Идеята за раздвижване трябваше да се случи още през миналата година с широка информационна кампания от Централен 
депозитар заедно с намаляване на тарифите и облекчаване на процедурите. Така хората може да проучат възможността 
за търговия с притежаваните от тях акции. „В течение на годините след масовата приватизация цените на ценните книжа 
претърпяха много промени. Имало е моменти, когато 
стойността на тези книжа е била доста висока 
и при продажба се реализираше доста добра доходност“, коментира пред „Монитор“ Васил Големански, изпълнителен 
директор на Централен депозитар. От институцията се надяват да предизвикат интерес, които да доведе и до по-активно 
участие в дейността на самите дружества, което би повишило качеството на управление на самото дружество и би довело 
до по-ефективни резултати в развитието му. 
Срещу проекта, който предвижда боновете, с които собствениците не са се разпоредили, да се пренасочват в специален 
държавен фонд, се изказаха четирите работодателски организации (БТПП, БСК, АИКБ и КРИБ), както и Асоциацията на 
директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ). 
Според сметката на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) потърпевши от концепцията ще 
са близо 3 млн. души, които ще трябва да плащат такси на инвестиционните посредници, което в дългосрочен план ще 
отблъсне допълнително дребните инвеститори от българския капиталов пазар. 
Ако се чудите колко ли струват боновите ви книжки: в момента за повечето от тези партиди пазарната им стойност е 
съизмерима с таксите и комисионните по прехвърляне или наследство и собствениците нямат икономически интерес да 
правят каквото и да е с тях, което ги прави на практика неизползваеми, твърдят от Централен депозитар. Според 
работодателите и директорите за връзки с инвеститорите концепцията не само не защитава правата на акционерите в 
публичните дружества, но и накърнява техните законни интереси, нарушава национални и международни актове във 
връзка с неприкосновенноста на частната собственост, свободното движение на капитали и свободното право на 
установяване. „Прехвърлянето на акции без изрично воляизявление в специално създаден инвестиционен фонд 
представлява нарушение на правото на собственост в неговата цялост като съвкупност от правомощия - право на владение, 
право на ползване и право на разпореждане“, се казва в становищата на организациите. 
Според Големански прехвърлянето на акциите във инвестиционен фонд се цели да се осигури възможност на 
притежателите им значително по-лесно да се разпореждат, да управляват и да осребряват тези активи, тъй като дяловете 
от инвестиционен фонд могат да се изкупуват от фонда при желание на притежателя им, и много лесно могат да се 
унаследяват. 
Другата цел на прехвърлянето в инвестиционен фонд е консолидирането на тези активи и с това осигуряване на достатъчно 
добро представителство в дружествата. Така ще се гарантира и максимална защита на интересите на тези акционери. При 
обсъждане на важни решения в общото събрание, е едно акционер с 25 броя акции да гласува, съвсем друго е много 
консолидирани акционери във фонд да гласуват например с 10%, 15%, 25% от всички акции в дружеството. Гласът в този 
случай се чува, а и по законодателство представителство на акционери над 5% от капитала на дружеството има доста 
повече права. Това е начинът, според Големански, интересите на тези акционери да бъдат максимално добре защитени и 
управляващите дружествата да работят изцяло в полза на подобряване на икономическото състояние на тези компании. 

http://www.skat.bg/products.php?type=10&genre=4121
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За тази цел в концепцията е предвидено инвестиционният фонд да се управлява от голям, известен и с добро име фонд 
мениджър с богат международен опит. 
Все пак това вдигане на шум по темата може да доведе и до добър резултат за позабравилите приватизацията. Според 
финансовите експерти е добре поне да проверите дали дружеството, в което сте акционер, е разпределяло дивидент. Това 
може да направите при инвестиционен посредник. Списък на всички лицензирани посредници има на интернет 
страницата на Комисията за финансов надзор. Дружествата обявят публично, чрез публикации в медиите, решението си за 
разпределяне на средства за инвеститорите, като за изплащането му обичайно се ползват банки с широка клонова мрежа. 
Трябва да знаете, че имате право да получите своя дивидент в рамките на 5 години от решението за разпределянето му, 
преди тази дата вече сте загубили средствата. 
Какво има в боновата книжка? 
На първо място отворете боновата си книжка и проверете от кой фонд или предприятие имате акции. Ако имате 
затруднения с разчитането на записите в нея, можете да се обърнете за съдействие към инвестиционен посредник, които 
срещу такса ще проверят какво притежавате. 
Миналата година Централен депозитар и Националната агенция за приходите пуснаха услуга - проверка за притежаване 
на акции с ЕГН и персонален идентификационен код, който се издава от данъчните. Така всички желаещи ще могат да 
проверят дали притежават, или не акции от предприятия придобити по време на масовата приватизация на адрес 
https://ewallet.csd-bg.bg. 
От първоначално създадените 80 фонда през годините част от тях са фалирали и ликвидирани, а други са свалени от 
търговия и на борсата продължават да са акциите на под 50. Но дори и от тях над половината са със затихващи функции - 
с книжата на някои с години наред няма нито една сделка. Така че реално далеч не от всеки джоб може да се очакват 
пачки, но при поне около четвърт от някогашните фондове има смисъл да се замислите дали не си заслужава да продадете 
акциите си. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Президентът Румен Радев връчва днес висши държавни отличия за култура  
Държавният глава ще отличи с орден „Св. св. Кирил и Методий" - първа степен поета и композитор Михаил Белчев, 
театралния режисьор Бина Харалампиева и преподавателя акад. Минчо Хаджийски. Актьорът Владимир Пенев ще бъде 
удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий" - огърлие. 
 
√ Борисов направи важен призив към политиците след казуса с Йончева и Банов 
Премиерът призова политиците да си мерят думите. Поводът са конфронтациите от седмицата около казуса с депутата от 
БСП Елена Йончева и нейния сигнал срещу министъра на културата Боил Банов. В Стара Загора Бойко Борисов откри 
цялостно реконструиран надлез, ключов за града. 
Премиерът отказа да коментира твърденията на Елена Йончева срещу министъра на културата Боил Банов и призова: 
Бойко Борисов, министър-председател: Моят призив по принцип към политиците е да си мерят всичките повече думите. 
Ако тая конфронтация не се спре, ще пречи на всеки един, който победи на изборите след това. Така,че аз не се вкарвам 
изобщо в тази тема. Хората очакват всеки ден да им се дават нови и нови неща ,които да ги ползват - училища, детски 
градини, инфраструктура, култура, всичко останало. Оставям на другите, който иска да се заяжда, да прави компромати, 
ние всички избори сме ги минали в такава ситуация. Плащат на 50 души, излизат, викат, но нека да покажат те какво са 
направили през годините. 
Министър-председателят откри в Стара Загора реновирания нов надлез в града. Той свързва центъра с индустриалната 
зона и улеснява достъпа на автомобили към Стара Загора и от нея в посока магистрала "Тракия". С него се повишава 
комфорта при пътуване. Извършена е цялостна модернизация на пътното съоръжение. Платното е разширено, като са 
обособени четири ленти за движение. 
Живко Тодоров, кмет на Стара Загора: Очаквам да има положителни резултати. Самият мост трябваше да бъде и 
рехабилитиран, защото той не беше в добро състояние, пешеходците виждате, че има много повече пространство. Днес 
беше важно да пуснем движението при първа възможност, за да може хората да минават по моста много по-безопасно. 
Бойко Борисов, министър-председател: Нашата политика винаги е била да показваме това, което сме направили - ето го 
моста, вие старозагорци го помните какъв беше. Аязмото го помните какво беше, новия парк, знаете какво беше, 80-те 
блока ей виждате саниран, несаниран... 
Бойко Борисов посети и реконструирания и модернизиран градски парк "Аязмото". Ремонт там не е правен от десетилетия. 
Сега са залесени редки и изчезнали през годините дървесни видове, обновена е и алейната мрежа. 
 
√ Образователно-индустриален борд работи успешно в Пловдив  
В Пловдив успешно работи образователно-индустриален борд. Целта му е да се улесни диалога между училищата и 
местните компании и от най-ранна възраст да бъдат подготвени кадри за преработващата промишленост. В предприятията 
от този сектор в цялата страна работят над 75 000 души, а 15% от всички наети са от региона на Пловдив.  
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От тази учебна година пилотно в образователния борд участват 5 основни училища, 5 професионални гимназии и 5 
предприятия в сферата на машиностроенето. Пловдивските ученици посещават фирмите и там се запознават с работната 
атмосфера. По този начин бизнесът иска да пребори в ранен етап липсата на кадри. 
Десислава Божанова - мениджър „Човешки ресурси" в компания за производство на медицинска апаратура: 
Действително в момента има недостиг на пазара на труда. Ние имаме огромно разширение във фирмата през последната 
година като тенденция очакваме да се запази и тази - около 30% ръст на продажбите и съответно на персонала.  
Учениците виждат отблизо какво представлява модерното предприятие и какви продукти се създават там. 
Весислав Илиев - Образователно-индустриален борд: Избрали сме високотехнологични компании. Компании, които са с 
висока производителност на труда, по-добри условия, модернизирани условия, което означава, че имат нужда от кадри с 
повече инженерни знания, не просто хора, които работят на поточна линия и съответно и заплатите са по-добри за тях.  
Близо 3000 са новооткритите работни места за 2017-а година в Пловдивско. Средногодишният ръст на заплатите е 10%. 
Интерес към образователно-индустриалния борд проявяват все повече фирми от региона. 
 
√ В почти половината благоевградски села няма да има преки избори за кмет 
В почти половината села от община Благоевград няма да има пряк избор на кмет на местните избори тази есен. Причината 
е изискването на променения през 2016 г. Изборен кодекс в тях да има поне 350 души население, регистрирано по 
постоянен адрес. 
В момента в парламента се обсъждат промени в действащия правилник за изборите. Все още обаче не е разглеждано от 
депутатите предложение за връщането на старото изискване за избор на кмет при живеещи над 100 души по постоянен 
адрес в дадено населено място.  
Селище е едно от селата в община Благоевград, където до преди 4 години хората са си избирали сами кмет :в момента в 
селото живеят по-малко от 350 души и избори за кмет няма да има, а ще бъде назначен наместник.  
Благой Панайотов, кмет на Селище: Дали ще е кмет, или кметски наместник, той изпълнява едни и същи функции и 
мисля, че когато има отношение от общината и се помага от общината той ще си изпълнява функциите. 
Вера Кратева, жител на Селище: Ами по-добре е хората да си избират кмета, не наместник. Ама щом сме толкова малко 
хора не мога да ти кажа, и аз не знам, не ги разбирам. 
Михаил Георгиев, жител на Селище: Защо трябва някой да ни налага кмет? 
Мартин Бусаров, адвокат по изборно право: Село без кмет няма да остане, проблема идва може би от там че много от 
досегашните избрани кметове няма да се впишат в конюктурата и идеите на евентуален бъдещ кмет на общината и могат 
да не бъдат назначени. Такава е демокрацията, такива са законите и трябва да се съобразим. 
За хората в Селище, дори и да се назначи кметски наместник, важно е той да е местен и да се опита да спре обезлюдяването 
на селото.  
Вера Кратева, жител на Селище: Направо селото обезлюдява, особено след 6 часа човек не минава. Тука добре че е пътя 
за Македония та поне коли се движат. 
Благой Панайотов, кмет на Селище: Инвестициите към селата са малко, това което е правено преди се руши, няма 
възможност кмета, никакви финансови възможности няма, не разполага с нищо за да може да ги запази да направи нещо 
подобрение, нещо ново. 
Ако преди местния вот тази есен законът не бъде променен, близо 3000 населени места в България няма да си избират 
кмет и през следващите 4 г. ще бъдат ръководени от хора, назначени от общинските ръководства. 
 
√ Очаква се протест пред Здравното министерство заради ТЕЛК-овете  
Очаква се хора с увреждания, организирани в социалните мрежи, да изразят недоволството си от наредбата, по която 
работят ТЕЛК-овете от миналия август. 
В повечето случаи процент намалена работоспособност се дава само за основното заболяване. Така според 
организаторите на протеста, хората получават по-нисък процент инвалидност, което се отразява на размера на пенсията 
им и на останалите социални придобивки. От здравното министерство са изготвили анализ за ефекта от действието на 
наредбата. 
Очаква се той да бъде представен днес на срещата на министър Кирил Ананиев с майките на деца с увреждания. Възможно 
е да бъдат предложени и мерки срещу издаването на фалшиви ТЕЛК-ови решения. 
 
√ Е.Захариева ще участва в срещата на външните министри от ЕС и Арабската лига 
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще участва на 4 февруари в Брюксел в Петата среща 
на външните министри Европейски съюз - Лига на арабските държави, съобщиха от пресцентъра на МВнР. 
Целта на срещата е да бъде направен преглед на отношенията между страните от ЕС и ЛАД и да бъдат обсъдени общи 
усилия за решаване на регионални въпроси от взаимен интерес.  
Във фокуса на разговорите ще бъде включително политическото сътрудничество в контекста на Близкоизточния мирен 
процес и ситуацията в Сирия. Министрите ще обсъдят и подготовката на предстоящата Първа среща на високо равнище 
ЕС-ЛАД, която ще се състои на 24-25 февруари в Египет. 
Петата среща на външните министри ЕС-ЛАД ще бъде съпредседателствана от върховния представител на ЕС по въпросите 
на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини и от генералния секретар на ЛАД Ахмед Абул Гейт.  
Създадена на 22 март 1945 г., ЛАД е една от най-старите регионални политически организации в света. Последната, 
Четвърта министерска среща ЕС-ЛАД се състоя на 20 декември 2016 г. в Кайро. 
 
 



5 

 

В. Банкерь 
 
√ МРРБ инвестира нови 60 млн.евро по програмата „Дунав 2014 - 2020 г.“ 
Нови близо 60 млн. евро ще инвестира Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Програмата за 
транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020 г.“ Ведомството обяви Трета покана за набиране на проектни 
предложения. Ще се финансират проекти по приоритетите „Възстановяване и управление на екологични мрежи и 
коридори“; „Подобряване на транснационалното управление на водните ресурси и превенция на риска; „Подобряване на 
готовността за управление на рискови ситуации“; „Подобряване на енергийната сигурност и енергийната ефективност“; 
„Повишаване на институционалния капацитет за посрещане на основните обществени предизвикателства“. 
Поканата се състои от два етапа – подаване на Заявление за интерес и подаване на пълен Формуляр за кандидатстване от 
одобрените на първия етап кандидати. 
Първият етап на кандидатстване е отворен до 8 март. Очаква се вторият етап на кандидатстване да бъде отворен през 
есента на 2019 г. 
Съвместният секретариат на програмата ще подпомага кандидатите при подготовка на проектните предложения чрез 
предоставянето на консултации в двустранни срещи и по телефона. 
Подробна информация за Третата покана е публикувана на интернет страницата на програмата: http://www.interreg-
danube.eu/. На нея са посочени необходимите Документи за кандидатстване, формуляр за консултация с кандидатите, 
информация за събития, свързани с поканата; Платформа за търсене на потенциални партньори и база данни за проектни 
идеи. 
Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ е финансов инструмент за насърчаване и иницииране 
на проектни идеи свързани с преодоляване на общите предизвикателства и нужди в специфични направления, които да 
постигнат реална полза за хората и да изградят ефективни връзки между властите и организациите в Дунавския регион. 
Регионите, които програмата обхваща са на територията на 9 държави-членки на ЕС: Австрия, България, Чехия, Германия 
(федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Хърватия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия и 3 държави 
кандидат-членки: Босна и Херцеговина, Сърбия, и Черна гора. Молдова и четири области от Украйна (Закарпатска, Ивано-
Франковска, Одеска и Черновицка област) също могат да участват в програмата с финансиране от страна на Европейския 
инструмент за съседство. 
Общият размер на средствата в програмния период 2014-2020 г. възлиза на 263 млн. евро, осигурени от Европейския фонд 
за регионално развитие, Инструмента за предприсъединителна помощ, и национално съфинансиране. Предвижда се и 
финансиране от Европейския инструмент за съседство. 
Програма „Дунав“ има четири приоритетни оси: Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион, Околна среда и 
културно ангажиран Дунавски регион, Подобрена свързаност на Дунавския регион и Добре управляван Дунавски регион.  
енефициенти по програмата могат да бъдат национални, регионални и местни власти, както и неправителствени и частни 
организации. 
 
√ Събраният ДДС надхвърли 10 млрд. лв. през 2018 г. 
Държавният бюджет завършва годината с излишък 137 млн. лв., показват данните на Министерството на 
финансите 
Изминалата година се оказва добра за държавните финанси, поне ако се съди по номиналните числа в отчета за 
изпълнението на бюджета. Приходите приближават 40 млрд. лв. - над 12% ръст на годишна база, който до голяма степен 
се дължи на по-високите доходи и покупките на домакинствата. От друга страна, разходите на правителството се 
увеличават с още по-бърз темп - 14.4% спрямо 2017 г. Голям принос за това имат извънредните харчове в края на годината, 
но повишението идва и от по-високите от очакваното разноски за субсидии и персонал. 
На финала консолидираната фискална програма на правителството завършва годината с касов излишък 137 млн. лв., или 
0.1% от прогнозния брутен вътрешен продукт за периода. Той е по-малък от първоначално очакваните 590 млн. лв., които 
Министерството на финансите беше посочило в тригодишната си бюджетна прогноза през есента. Но пък данните 
изглеждат като значително подобрение на фона на планираните 1.1 млрд. лв. дефицит при приемането на бюджет 2018. 
Повече от всичко 
През 2018 г. постъпленията в бюджета нарастват с 12.3% спрямо предходната до 39.6 млрд. лв., 2.1 млрд. от които са 
помощи. Най-голямото перо от приходите - данъците, имат и най-голям принос за растежа (7.5 пр.п.). Увеличението при 
тях се дължи до голяма степен на растящите доходи, минималната заплата и осигуровки и покупки на домакинствата, в 
резултат на което се увеличават постъпленията от осигуровки (с 13.1%) и ДДС (с 8%). 
Сумите по тези пера надвишават и нивата, които залагаше Министерството на финансите. Така например при планирани 
данъчни приходи 31.1 млрд. лв. годината завърши с 32.2 млрд. Изненада се оказват и неданъчните постъпления, които 
включват държавни такси, приходи от собственост, от концесии. Сумата възлиза на 5.3 млрд. лв., което е с милиард над 
тази от предходната година и с близо 600 млн. лв. над плана на финансовото ведомство. 
От друга страна, отчетът на разходите е доста по-близък до първоначалния план. Те са със 195 млн. лв. повече спрямо 
планираните 39.3 млрд. лв., но спрямо година по-рано сумата е значително по-висока - с 14.6%. Големият стимул на 
увеличението тук са по-високите капиталови разходи (4.6 пр. п.), голяма част от които бяха разпределени набързо през 
декември чисто счетоводно и които реално ще се харчат през тази и следващите години - за строежа на "Хемус", за ремонт 
на язовири и т.н. Разноските за персонал и за субсидии пък излизат повече от планираното - със съответно 357.7 млн. и 
858.2 млн. лв. повече спрямо плана. 
Така при по-високи от очакваното приходи и близо до планираното ниво разходи бюджетът завършва годината с касов 
излишък 137 млн. лв., макар че първоначално беше планиран на дефицит и с повече разходи за инвестиции. 
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БНР 
 
√ Петкова: България ще строи отклонение от "Турски поток"  
Големите язовири са в много добро техническо състояние, увери енергийният министър 
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова заяви, че България ще строи отклонение от газопровода "Турски поток", 
което да доведе руски газ до хъб Балкан. В интервю за БНР тя уточни, че процедурата е в съответствие с европейските 
правила и че стремежът е да се запази ключовото място на България на газовата карта в Европа. Пазарният тест е проведен 
и е ангажиран на 100 процента както входният, така и изходният капацитет на тръбата, уточни министърът.  
"Стартът на строителството е пряко ангажиран с успеха на третата фаза на пазарния тест. Вчера, в рамките на срока на 
провеждане на процедурата, към 31 януари 2019 г. стана ясно, че пазарният тест е успешен. В резултат на успеха на 
пазарния тест, "Булгартрансгаз" взе окончателно инвестиционно решение за реализацията на този проект и пристъпи към 
сключване на договори с участниците, които подадоха ангажиращи оферти в рамките на третата фаза на пазарния тест. 
Обществената поръчка е в ход и ние очакваме подаването на заявление за участие до 15 февруари. В началото на 2020 
година проектът трябва да бъде въведен в експлоатация". 
Процедурата за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ "Белене" също е в ход, работи се върху поканата, която да бъде 
разпратена до заявилите интерес компании от Китай, Франция включително и до конструктора на проекта "Росатом", 
интерес има и от "Дженеръл електрик": 
"Това, върху което в момента работят експертите на Министерството на енергериката, НЕК и БЕХ, е да разработим 
поканата, свързана с първия етап от процедурата за избор на стратегически инвеститор. Тази покана ще бъде публикувана 
в официален вестник на ЕС и още в два местни ежедневника. До края на февруари се надявам да бъде даден старт на 
процедурата. След това следват останалите етапи, през които тя трябва да премине. Тя ще бъде публична, прозрачна 
процедура. Тя ще даде възможност за участие на всички заинтересовани страни. Ако процедурата приключи успешно, това 
означава, че този проект е икономически жизнеспособен, че е налице необходимост от гарантиране на енергийната 
сигурност не само за България, но и за целия регион в резултат на неговото изграждане", обясни министър Петкова и 
добави, че за да мине през всички етапи, ще е необходима около една година. 
"Всичко това, което предстои да се случи в рамките на процедурата, ще покаже доколко този интерес е реален и доколко 
проектът ще има своята икономическа реализация и жизнеспособност. Нашата амбиция и желание е българската държава, 
чрез Националната електрическа компания да притежава блокираща квота в този проект, тъй като не бива да забравяме, 
че проектът се развива на територията на България и ядреният риск остава за държавата", увери още Теменужка Петкова.  
Енергийният министър посочи, че към настоящия момент разполагаме с два пазара – регулиран, на който са битовите 
потребители и малкия бизнес, и свободен пазар, на който е голямата индустрия. По думите ѝ, Българската независима 
електроенергийна борса работи и се развива много добре. Тя предоставя широка палитра от възможности за търговия, 
добави тя.  
"Дружествата от държавната енергетика изпълняват поетите ангажименти. Ангажиментът и на ТЕЦ "Марица-изток" 2, и 
АЕЦ "Козлодуй" се изпълнява. ТЕЦ "Марица-изток" 2 предоставя допълнително по 100 мегавата на всеки час, а АЕЦ 
"Козлодуй" предоставя 20 мегавата ежедневно. Всички тези допълнителни количества се предоставят и се търгуват. 
Надявам се и със следващите стъпки, които предстоят – те са свързани с обединение на пазарите в целия регион, и тези 
флуктуации в цената всъщност ще бъдат преодолени".  
Петкова бе категорична, че в нашия енергиен микс трябва да се запази производството на електрическа енергия от 
въглища. "Няма как с лека ръка да се откажем от такъв тип мощности, защото това е пряко свързано с нашата енергийна 
сигурност и ние не можем да я подлагаме на риск", категорична е тя.  
Теменужка Петкова увери, че язовирите, стопанисвани от НЕК, са в много добро техническо състояние: "Непрекъснато се 
държи връзка с МОСВ по отношение на нивото на водите и когато е необходимо, се задействат механизми за това 
язовирите да се управляват по възможно най-добрия начин, така че да няма рискове". 
 
√ Удължават срока за подаване на оферти за концесията на Летище София 
По препоръка на консултанта на Министерството на транспорта по отношение отдаването на концесия на Летище София, 
срокът за подаване на оферти се удължава до 3-и април. Това съобщиха от министерството. Обявлението за поправката е 
изпратено за публикуване в официалния вестник на ЕС от 1-и февруари.  
Първоначално крайният срок за подаване на оферти беше 5 февруари.  
От Министерството на транспорта съобщава още, че ще продължат да разчитат на съветите на Международната финасова 
корпорация, която е част от групата на Свeтовната банка, до успешното приключване на сделката. 
 
√ Какво знаем за Световната банка в исторически, икономически и политически план?  
От миналия петъл Кристалина Георгиева е президент на Световната банка до пролетта, когато ще бъде избран новият 
титуляр. Това ни дава повод да поговорим за значението на Световната банка в икономически и политически план.   
Банката има ключова роля за подпомагането на редица държави в света и е изключително важна за преминаването на 
България от планова икономика към това, което имаме в момента. Тя е създадена в далечната 1944 година, когато е 
поставено началото на световната финансова система. Началото е поставено на конференцията в Бретън Уудс, Ню 
Хемпшир, където се събират делегати от 44 държави, поканени от президента Франклин Рузвелт.    
Това е първата голяма финансова конференция след лондонската през 1933 година. В ски курорта е взето решението за 
създаването и Международния валутен фонд, разказа пред "Хоризонт" доц. Лена Русинова - член на Управителния съвет 
на БНБ и преподавател в УНСС. Самата Русинова дълго време е била част от Световната банка. 
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Първият заем е отпуснат на Франция три години след създаването на Световната банка. Той е в размер на 250 милиона 
щатски долара и освен с редица финансови изисквания, идва и с политическо - всички членове на френското правителство, 
свързани с комунистическата партия, трябва да бъдат отстранени. Повечето експерти коментират, че още оттогава 
Световната банка е използвана и за политически цели.  
Първият президент на Световната банка е Юдижий Мейър, преди това ръководител на Федералния резерв и издател на 
"Вашингтън Поуст". Ръководителят на групата винаги е американски гражданин, докато другата глобална институция -  
МВФ, се ръководи от европеец. Сега начело на фонда е Кристин Лагард, а от днес временно изпълняващ длъжността 
президент на Световната банка е Кристалина Георгиева. 
През октомври 2018 година Световната банка представи индекс на Човешкия капитал. В него се измерват перспективите 
на всеки да достигне потенциала си, който е можел да постигне, ако държавата е инвестирала в добро здравеопазване и 
образование.  
„Основните задачи на групата на Световната банка е преодоляване на бедността в световен мащаб. Една от ключовите 
цели до 2030 година е да се преодолее крайната бедност, като се сведе до не повече от 30% броят на хората, които живеят 
с по-малко от 2 долара на ден“, обясни Русинова. 
България в момента получава единствено консултантска помощ от Световната банка, но банката, заедно с МВФ, изиграват 
съществена роля за стабилизирането на страната ни през 90-те.  
Сега погледът на банката е насочен основно към развиващите се страни, а решенията за цялата група ще взема Кристалина 
Георгиева. В Давос, когато вече е известно, че Джим Йон Ким се оттегля от поста, тя заяви:  
„Напрежението в търговията допринася за несигурността, което вреди на световната икономика. Надяваме се, че тази 
несигурност ще бъде решена. Когато големите страни кихнат, малките хващат пневмония. Затова е важно да виждаме ясно, 
че търговията облагодетелства всички и че тя от полза всъщност и за бедните хора в богатите страни“. 
Престоят на Джим Йон Ким в Световната банка е доста спорен. Изборът му през 2012 година бе приет като "скандален", 
защото надделя не опитът, а гражданството му. Мнозина са категорични, че е време Световната банка да поеме по нов път 
и да се отърси от политическите влияния. Въпросът е дали ще успее - кандидатите за поста ще се изслушват от финансовия 
министър на Съединените щати Стивън Мнучин и дъщерята на президента Доналд Тръмп - Иванка.  
Индра Нуйи и Рей Уошбърн са сред фаворитите за поста. И двамата са богати и известни в бизнес средите, с опит в 
ръководенето на глобални компании. Заместник - финансовият министър Дейвид Малпас също може да се бори за поста 
на президент на банката, чийто функиции бавно залязват според множество ексепрти.  
Като главен изпълнителен директор на Световната банка Георгиева насочи усилията си не само към преодоляване на 
крайната бедност, но и в борбата с климатичните промени. Именно към това се променя и експертният профил на 
институцията. Затова  съществува въпросът ще успее ли Георгиева като временен ръководител на банката да не стане обект 
на политическо влияние, а да помогне за решаването на наболели проблеми. 
Доц. Лена Русинова е категорична, че високият пост на Кристалина Георгиева е изключителен успех за България. Описва я 
като „Ииключително енергичен човек, който е безкомпромисен в работата си“. 
 
√ Стив Ханке: Валутен борд като в България може да спаси Венецуела  
Единствено въвеждането на валутен борд може да спаси Венецуела, пише проф. Стив Ханке в материал, публикуван в 
списание „Форбс“. В него Ханке, смятан за бащата на валутния борд в България, дава примери именно с нашата страна за 
успешно излизане от тежка икономическа криза с хиперинфлация. 
„Първото нещо, което новото правителство на Венецуела трябва да направи, е да убие драконът на хиперинфлацията“, 
пише Ханке.  
Това може да се случи с фиксиран валутен курс към долара и ограничаване на монетарната политика.  
Ханке описва опита си с въвеждането на валутния борд в България и подчертава, че месечната инфлация през февруари 
1997 година е била 242 %.  
„Сега България е член на НАТО и Европейския съюз“, подчертава експертът. 
 
√ Италианският централен банкер предупреди за риск от спад на икономиката 
Председателят на италианската централна банка Игнацио Виско предупреди, че има риск спадът на икономиката да 
продължи, предаде Ройтерс. През седмицата данните показаха, че страната е в техническа рецесия. 
Последната прогноза на италианската централна банка е за ръст от 0,6 на сто, но тя ще бъде ревизирана надолу, 
предупреди Виско, според когото не е изключено да се наложат бюджетни мерки за овладяване на ситуацията. 
Преди месец в Давос икономическият и финансов министър Джовани Триа увери, че Италия ще спази записания в бюджета 
дефицит от 2,04 на сто от брутния вътрешен продукт. 
 
Publics.bg 
 
√ България е втора в ЕС по дял на общините, обхванати от инициативата WiFi4EU 
43% от българските общини спечелиха ваучери за изграждане на високоскоростен достъп до световната мрежа в 
първия конкурс, който се проведе през ноември 2018 г. 
България е на второ място в Европейския съюз по дял на общините, обхванати от инициативата за безплатен безжичен 
интернет на обществени места (WiFi4EU), съобщава Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията (МТИТС). 43% от българските общини спечелиха ваучери за изграждане на високоскоростен достъп до 
световната мрежа в първия конкурс, който се проведе през ноември 2018 г. 215 български общини кандидатстваха, като 
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113 от тях получиха финансиране в общ размер на 1 695 000 лв. Първо място в конкурса заема Ирландия, където 
кандидатури са подали 105 общини, а финансиране са получили 59.  
Местните администрации от Североизточния район са най-успешни в конкурса - 49% от всички общини са получили 
ваучери в размер на 15 хил. евро. На второ място е Югозападният район. 46% от общините там получават финансиране. 
Третото място в конкурса заема Северен централен район с 44% общини, успели да се класират в инициативата. В Южен 
централен район ваучери получават 41% от общините, а в Югоизточен район - 36%.  
Русе е областта с най-голям брой общини, които спечелиха ваучер - безплатен безжичен интернет ще се изгради в 75% от 
общините. В област Шумен 70% от общините успешно се включват в инициативата, а в област Плевен - 64% от центровете 
на местна власт. 
14 от областните градове са сред първите, които ще изграждат мрежи за високоскоростен безжичен интернет на 
обществени места. Най-малкият от тях по брой население е Чавдар, а най-големият е Пловдив.  
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията продължава да оказва съдействие на 
общините, които ще участват в следващите конкурси, предстоящи до 2020 г. 
 
Investor.bg 
 
√ ИПИ: Какъв е отрасловият профил на областите в България? 
Областите, където селското стопанство заема над 10% в добавената стойност, се нареждат на дъното по 
богатство с най-нисък БВП на човек от населението 
През изминалата седмица НСИ публикува данните за регионалния брутен вътрешен продукт (БВП) за 2017 г. Тези данни 
ни дават възможността да се ориентираме в икономическите процеси на регионално ниво, макар и да са с година назад. 
Това пише в анализа на Петър Ганев от Института за пазарна икономика. 
Традиционно новините за регионалния БВП се фокусират върху различията между областите. И през 2017 г., например, 
София е далеч напред с БВП на човек от населението в размер на 30 295 лв., а на последно място е Силистра с едва 6 687 
лв. Много рядко обаче се влиза в детайлите на отрасловата структура на областните икономики. Именно това ще направим 
тук, като се фокусираме върху брутната добавена стойност (БДС) по икономически сектори на областно ниво. 
Общата структура на икономиката на страната е ясна – 67% са услугите, 28% е индустрията и едва 5% е селското стопанство. 
Тези съотношения са доста устойчиви. През последните 5 години (2013-2017) индустрията добави общо само един 
процентен пункт към своята сметка, който дойде по равно от лек спад и в услугите, и в селското стопанство. 
Какъв обаче е профилът на отделните области и кои са индустриалните и земеделски региони в страната? 
За да ги откроим ще ползваме дела на основните отрасли в добавената стойност на областно ниво. Отделно, ще 
разгледаме и добавената стойност по отрасли на човек от населението за конкретните области – последното показва дали 
наистина този сектор е силен или просто има висок дял поради слабо развитие на другите основни сфери от икономическия 
живот. Важно е да поясним още веднъж, че претегляме данните спрямо населението на областите, тъй като в противен 
случай в челото винаги ще бъдат най-големите области. 
Какъв е отрасловият профил на областите в страната: 
Индустриални области – Стара Загора, Софийска област, Враца и Габрово. 
Данните за индустриалните области в страната са съвсем категорични. Четирите изброени са единствените области, в  
който индустрията е отговорна за поне половината от брутната добавена стойност на цялата област – 66% в Стара Загора, 
61% в Софийска област и по около 50% във Враца и Габрово. Интересното е, че всяка една от тези области бележи ръст на 
дела на индустрията в добавената стойност – с по 5-6 процентни пункта общо за последните пет години (2013-2017). Ако 
гледаме не просто дела, а размера на добавената стойност от индустрията на човек от населението, то абсолютно същите 
области са на първите четири места, при това в същия ред – 9 985 лв. в Стара Загора, 8 177 лв. в Софийска област, 5 305 лв. 
в Габрово и 5 300 лв. във Враца. 
Обяснението за индустриалния профил на тези области не е изненада. В тях влизат значими индустриални предприятия 
като големите енергийни комплекси в Раднево и Гълъбово на територията на област Стара Загора, АЕЦ „Козлодуй” на 
територията на област Враца, както и някои от големите добивни предприятия от Средногорието (например в Челопеч и 
Пирдоп) на територията на Софийска област. Габрово е единственият пример за индустриална област без голямо 
енергийно или добивно предприятие, но областният център има дългогодишни индустриални традиции (не случайно 
наричан „българският Манчестър”), а в областта влизат и големите предприятия в Севлиево. 
Области на услугите – столицата София, Варна и Бургас 
Определянето на областите с по-силно изразен профил на услугите не е толкова лесна задача. Единствено столицата София 
е очевидна, с чувствително най-висока добавена стойност в услугите (22 575 лв. на човек) и цели 86% дял на услугите в 
добавената стойност на областта. След това е област Варна, където делът на услугите в добавената стойност е 69%, а 
добавената стойност на услугите е над 8 320 лв. на човек. Област Бургас също влиза тук, макар и не толкова категорично – 
делът на добавената стойност на услугите е 64% (висок, но все пак сходен с този във Велико Търново и Плевен), но 
добавената стойност на услугите е 6 790 лв. на човек, което е пред всички останали области, с изключение на столицата 
София и Варна. 
Областите на услугите всъщност очаквано се покриват с най-големите областни центрове в страната – единствено Пловдив 
не е тук, но за него ще пишем в отделна точка. Икономиката на София и тази на областите Варна и Бургас обаче са много 
различни. В столичната икономика, например, над 10% от всички наети са в сектор ИКТ (данни за 2017 г.), тоест във високо 
технологичен сектор на услугите, който дърпа заплатите нагоре. В областите Варна и Бургас този сектор все още не е на 
такова ниво – една 1-2% от наетите са в ИКТ сектора. В същото време туризмът във Варна и Бургас играе водеща роля – 
14% от наетите в Бургас и 9% от наетите във Варна са в хотели и ресторанти, докато в София те са едва 4% (данни за 2017 
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г.). С други думи докато икономиката на услугите в София има по-високотехнологичен профил, то във Варна и Бургас има 
ясно изразени традиционни сектори. 
По-земеделски области – много и все бедни 
Определянето на аграрните области е може би най-трудно, тъй като са повече и относително бедни. Съответно слабото 
развитие на други сектори понякога прави развитието на селското стопанство да изглежда определящо. Все пак следните 
области са с най-високите дялове на селското стопанство спрямо всички останали области в страната– Силистра (23%), 
Видин (18%), Монтана (16%), Разград (16%), Добрич (16%), Кърджали (15%), Търговище (14%), Шумен (13%) и Ямбол (13%). 
В тези области и добавената стойност на селското стопанство на човек от населението е най-висока – в рамките на 1 000-1 
300 лв. на човек. 
Това, което веднага прави веднага впечатление е, че областите, където селското стопанство заема над 10% в добавената 
стойност, се нареждат на дъното по богатство – имат категорично най-нисък БВП на човек от населението. Това е така, тъй 
като добавената стойност в земеделието остава много ниска – най-високата добавена стойност на човек от населението в 
селското стопанство (1 327 лв. в Силистра) е близо 3 пъти по-ниска от средната добавена стойност на индустрията в страната 
(3 522 лева) и 6 пъти по-ниска от средната добавена стойност на услугите в страната (8 281 лева). Силистра и Видин също 
така са единствените области в страната, където добавената стойност на човек в индустрията е толкова ниска, че е под 
добавената стойност на селското стопанство в съответната област. 
Каква е динамиката и къде е Пловдив? 
Общата динамика по области за последните 5 години показва, че нарастването на дела на индустрията в добавената 
стойност е водено именно от тези области, който имат по-силно изразен индустриален профил. Областите на услугите, с 
изключение на столицата, също леко покачват дела на индустрията – по-видимо в Бургас и по-скромно във Варна, където 
обаче услугите носят и повече добавена стойност по принцип. Относително по-аграрните области, с изключение на 
северозападните Видин и Монтана, свиват дела на селското стопанство. Интересен е случаят на Враца, където се 
наблюдава огромен ръст на индустрията за сметка както на услугите, така и на селското стопанство. Това е резултат от 
добрите резултати на АЕЦ „Козлодуй” – 100 млн. лв. повече приходи през 2017 г. 
Липсата на област Пловдив в профилираните области се дължи на разнообразието на икономиката в областта, която 
комбинира силна индустрия и услуги, които вече видяхме, че са неизбежно водещи в областите на най-големите градове. 
По размер на добавената стойност от индустрията и услугите Пловдив се нарежда веднага след цитираните области в двете 
категории – 5 946 лв. на човек в услугите и 4 143 лв. на човек в индустрията. След по-ясно изразен ръст на индустрията през 
последните години съотношението в Пловдив се установи на 56-57% услуги и 40% индустрия в общата добавена стойност. 
Подобни са и процесите в област Русе, която се нарежда близо до Пловдив по добавена стойност на човек в индустрията 
и услугите, а има и много сходна отраслова структура. 
 
√ Бойко Борисов ще обсъди инфраструктурни проекти с македонския президент Зоран Заев 
Тема на разговорите ще бъде и изпълнението на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество  
Премиерът Бойко Борисов ще се срещне с министър-председателя на Република Македония Зоран Заев, който е на 
посещение в София на 4 февруари. Това съобщи пресслужбата на Министерския съвет. 
Двамата ще обсъдят развитието на сътрудничеството в различни сектори, проекти в сферата на инфраструктурата и 
транспорта, както и изпълнението на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество. 
В делегацията на министър-председателя Зоран Заев ще бъде министърът на културата на Република Македония Асаф 
Адеми. Той заедно с българския си колега Боил Банов ще поднесат венец пред бюст-паметника на Гоце Делчев в столичния 
парк "Борисова градина" по случай 147-годишнината от рождението на революционера. 
По време на посещението министрите на културата на двете страни - Боил Банов и Асаф Адеми, ще подпишат "Програма 
за сътрудничество в областта на културата" между България и Република Македония, се посочва в съобщението. 
  
News.bg 
 
√ Мисията на МВФ прогнозира икономически ръст от 3.3% за България през 2019-а  
Мисията на Международния валутен фонд, която на 1 февруари приключи редовния си преглед на българската икономика 
и финанси, завърши с констатацията, че България постига стабилни икономически резултати за 2018 година. 
Заключението на мисията е, че икономическите резултати на България продължават да бъдат стабилни. 
Прогнозата е за икономически растеж за 2018-а до 3.2%, а безработицата да спадне до 5%. Текущата сметка на платежния 
баланс да регистрира пореден значителен излишък.  
Перспективите за 2019-а са сходни, като мисията на МВФ прогнозира растеж на реалния БВП от 3.3 процента. 
"Въпреки това неблагоприятните рискове за тази прогноза наскоро се повишиха поради по-бързото от очакваното 
забавяне на световната търговия и нестабилните финансови пазари", подчертава мисията на МВФ в заключителното си 
изявление. 
Експертите на МВФ отбелязват задълбочаващата се интеграция на България чрез подготовката й за влизане в ERMII и 
посочват като положителни допълнителните ангажименти, които ще помогнат за укрепването на надзора на финансовия 
сектор, за подобряване на управлението на държавните предприятия и за усъвършенстване на рамката за борба с прането 
на пари. 
Според представителите на мисията трансформирането на всички тези положителни фактори в устойчиво и ускорено 
сближаване на доходите у нас със средното ниво на доходите в ЕС изисква продължителни и широкомащабни реформи. 
Препоръките са да се положат допълнителни усилия в областта на данъчната политика и да се намали разликата между 
дължимите и реално събраните суми по ДДС. 
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Също така трябва да се продължат реформите в образованието, здравеопазването и държавните институции с цел да се 
повиши тяхната ефективност и да се оптимизират разходите. 
Подчертава се например, че здравеопазването все още е твърде скъпо на фона на качеството на услугите, които предлага 
и че доплащанията, които ползвателите на медицински услуги правят. 
Друга препоръка е да се положат допълнителни усилия за по-ефективното и прозрачно управление на публичните 
инвестиции. 
Мисията на МВФ обръща внимание, че трябва да се продължи сегашният курс на строга бюджетна и фискална дисциплина. 
Отбелязан е фактът, че са положени сериозни усилия за засилване на банковия надзор и за укрепване на стабилността на 
банковия сектор. Мисията на МВФ обаче препоръчва БНБ да продължи да контролира изкъсо нивото на необслужваните 
кредити и да насърчава банките да предприемат мерки за тяхното намаляване. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Европейските избори ще са тест за демокрацията заради фалшивите новини, смята Мария Габриел  
Тези избори ще бъдат тест на демокрация, заради феномена фалшиви новини, каза по Би Ти Ви еврокомисарят по 
цифровата икономика и общество Мария Габриел. Тя допълни, че тях винаги ги е имало, но не в такива мащаби. 
Габриел посочи, че скоро ще бъде представен първият анализ за разпространението на фалшивите новини и такъв ще се 
прави всеки месец. Еврокомисарят каза още, че до март трябва да е готова и системата за ранно предупреждение за такива 
новини. 
Също по Би Ти Ви председателят на Партията на европейските социалисти Сергей Станишев каза, че регулации трябва да 
има, защото никой не носи отговорност дали едно твърдение е истина или лъжа. 
 
Club Z 
 
√ Силен отпор на "Северен поток 2" 
И Меркел призна, че проектът е политически  
Близо една трета от тръбите на "Северен поток 2" по дъното на Балтийско море вече са положени. Когато газопроводът 
бъде пуснат в екплоатация, Русия може да доставя по него много повече природен газ за Германия и други западни страни 
от ЕС. Съпротивата срещу газопровода обаче расте. В началото се противопоставиха главно Украйна и Полша. Наскоро 
полският външен министър заяви, че проектът "убивал Украйна". Полша застъпва становището, че с отпадането на 
транзитния пренос на газ през Украйна, нараства и опасността от нова руска агресия. Кай-Олаф Ланг от фондацията "Наука 
и политика" твърди, че за Варшава "Северен поток 2" е символ "на германската нелоялност към източните съседи и на 
специални отношения с Русия". 
Досега Берлин пренебрегва тези критики. Но откакто и САЩ засилиха натиска си, дебатът за "Северен поток 2" придоби 
нови измерения. Миналото лято президентът Тръмп заяви, че Германия ще стане напълно зависима от руските енергийни 
доставки, ако не промени веднага курса си. Американският посланик в Берлин Ричард Гренел заплаши със санкции 
германските фирми, които участват в проекта. 
"Сега е време да се действа; когато газопроводът бъде завършен, Европа вече няма да може да предприеме действия 
срещу Русия", заяви високопоставен правителствен представител. 
Германското правителство обаче съзира истинката причина в икономическите интереси на САЩ. Те искат да продават на 
Германия своя втечнен природен газ, както вече направиха в Полша. През 2016 година на полско-германската граница 
беше открит голям терминал за втечнен газ. Германският министър на икономиката Петер Алтмайер не изключва внос на 
американски газ, но само като допълнение към руските доставки и при положение, че цената е изгодна. Федералната 
канцлерка Ангела Меркел пък ясно заяви на форума в Давос, че Берлин няма да са поддаде на никакъв натиск. 
"Северен поток 2" е стратегически проект за Русия. От една страна, Русия до голяма степен живее от износа на газ. Кремъл 
иска да запази приходите за себе си и да не ги дели с други държави. Освен това Украйна, Полша и други държави не 
трябва да получават възможността да прекъсват доставките. Неслучайно президентът Путин назначи бившия федерален 
канцлер Герхард Шрьодер, който трябва да прокара проекта въпреки съпротивата на другите държави. Ако пък критиките 
се увеличат, Москва може да направи някои отстъпки на Украйна - но само докато бъде завършен газопроводът. След това 
от позиция на силата може да не зачита интересите и на други източноевропейски страни. 
Времето напира 
"Северен поток 2" е не на последно място и тема за ЕС. Тук се сблъскват много различни интереси и ЕК има тежката задача 
да намери общоевропейско решение. През 2016 година еврокомисарят по енергийните въпроси Мигел Ариас Канете 
откровено заяви, че газопроводът не е в общоевропейски интерес. ЕК не се опитва открито да осуети проекта, но иска да 
го превърне в европейски проект, подчинен на строгите правила за конкуренцията. За прокарването на подобно решение 
е необходимо одобрението на Европарламента и на Съвета на Европейския съюз. Полша и балтийските държави са против 
"Северен поток 2" и застават на страната на ЕК. Към тях се присъединяват Великобритания, Дания, Словакия, Ирландия, 
Швеция, Италия, Люксембург и Хърватия. 
В същото време Германия, Австрия и Холандия искат проектът да остане в досегашната си форма. Фирми от тези страни 
участват в изграждането на газопоровода. От решаващо значение е позицията на Франция, която все още изчаква. Ако 
Париж гласува срещу инициативата, не може да бъде постигнато мнозинство. Франция обаче традиционно стои на 
страната на Германия. Освен това нейният енергиен концерн Еngie участва в проекта "Северен поток 2". Ето защо може да 
се предполага, че Париж ще подкрепи германската позиция. 
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Сегашното румънско европредседателство се опитва пък да намери компромисно решение. За това обаче няма много 
време. През май предстоят европейски избори. След това трябва да бъде съставена нова ЕК, която няма да заработи поне 
до ноември. В същото време изграждането на газопровода продължва. И ако Брекзитът дойде на 29 март, както е 
запланувано, ЕК ще загуби в лицето на Великобритания един от поддръжниците на инициативата. 
Политически проект? 
Блокадата на "Северен поток 2" е обречена на провал. Противниците на проекта обаче постигнаха поне една етапна 
победа. 
"Варшава успя да вкара проекта, който дълго време минаваше за чисто икономически, в политическия дебат", казва Кай-
Олаф Ланг от фондацията "Наука и политика". Съпротивата доведе до това, че "Северен поток 2" се превърна във важен 
аргумент на геополитическата дискусия не само в Източна Европа, а и в Германия. 
Едно изявление на канцлерката Ангела Меркел всъщност потвърди тезата на противниците на проекта. След срещата си с 
украинския президент Петро Порошенко в Берлин, Меркел за първи път призна, че газопроводът "е не само икономически, 
а и политически проект". Председателят на мюнхенската конференция за сигурност Волфганг Ишингер смята че това 
признание идва с голямо закъснение. Той критикува германското правителство за това, че дълго време не се е 
съобразявало с резервите на източноевропейците. А това е още едно потвърждение на аргументите на Полша, балтийските 
държави и Украйна. Те се надяват, че сега Берлин ще им обръща повече внимание. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Кого ще проверява Сметната палата през 2019-та? Гост: Цветан Цветков, председател на Сметната палата 
- Ще спасят ли парамедиците системата на Спешна помощ? 
- Българинът и алкохолът, колко и защо пием? 
- Изненадите на времето. Гост: Проф. Христо Пимпирев, геолог, полярен изследовател 
- Галактики и черни дупки. Науката с нови въпроси. 
- Наистина ли е полезна закуската? Сблъсък на теориите. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Ексклузивно: Американският посланик Ерик Рубин, пред Светослав Иванов, за преговорите за нов изтребител. 
- Директно от Варна: Какво е състоянието на 2-годишното дете, което падна от парапета в болница „Св. Анна"? 
- На живо от Гурково: Как продължава животът на 83-годишната баба Иванка, която беше бита и душена, заради 

35 лв.? 
-  „Чети етикета": Световтният ден на онкологията. Колко с аболните у нас и какви са шансовете им за лечение 

в Бългаиря? 
- Ще се съобрази ли държавата с исканията на собствениците на малки и средни бензиностанции, след 

отлагането на Закона за горивата? Коментира на депутата Емил Димитров - Ревизоро. 
- Поредицата „Новините отвътре": Разказ за добрите истории на БТВ. 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- На живо от Варна: Какво е състоянието на малкото дете, което падна от парапет в болница? 
- Слепи по документи, шофират луксозни коли в Плевенско. По следите на измамите с ТЕЛК. 
- Кола по таван върху трамвайните релси. Може ли и бус-лентата да е причината? На живо: Свидетелският разказ 

на шефа на "Пирогов" проф. Асен Балтов. 
- Кой преби и ограби възрастен човек посред бял ден в Казанлък? 
- Как звучи телефонният измамник? Автентичен запис от полицията: СХН: "Вие сте следващата жертва, госпожо!" 
- Половин милион българи - трудоспособни, а безработни. Какво се крие зад статистиката? 
- Шанс за живот. Трогателната история на две братчета от Русе. 
- Пролет през февруари. След температурните рекорди, задава ли се нов студ и сняг? 
- "Пълен абсурд" с Румен Бахов: Как санирането на цяла община стана заложник на едно строително скеле? 
- На твоя страна": Безсъние заради синята светлина, която излъчват екраните на смарт устройствата. Как да 

избегнем вредните ефекти? 
 
√ Събития в страната на 4 февруари 
София. 

- От 11.30 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще връчи висши държавни отличия за заслуги в областта 
на културата и на образованието. 

- Министър-председателят Бойко Борисов ще се срещне с премиера на Република Македония Зоран Заев. В 
Гранитна зала на Министерския съвет ще се проведе церемония по подписването на "Програма за сътрудничество 
в областта на културата" между България и Република Македония. След церемонията Бойко Борисов и Зоран Заев 
ще дадат изявления за медиите. 

- В 17.00 часа министърът на културата Боил Банов и министърът на културата на Република Македония Асаф Адеми 
ще поднесат венец пред бюст-паметника на Гоце Делчев в столичния парк „Борисова градина" по случай 147-
годишнината от рождението на революционера. 

- От 10.30 часа в учебната залата към МБАЛ Сердика (ул. „Дамян Груев" № 6) ще бъде представена технологията 
Paxman, която помага на пациентите да запазят косата си при лечение с химиотерапия. 
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- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на „Прес Авто Клуб - България" за 
конкурса „Автомобил на годината". 

- От 11.00 часа в ДГ 26, зад блок 40 в кв. „Младост 1" ще стартира кампания на Столична община за намаляване на 
хранителните отпадъци, която ще се реализира пилотно в 30 общински детски градини. Участие в събитието ще 
вземат зам.-кметът Йоана Христова. 

- От 11.00 часа в „Музейко" (ул. „Проф. Боян Каменов" 3, зала 1) Германо-Българската индустриално-търговска 
камара (ГБИТК) ще представи резултатите от пилотния за България проект за опазване на климата „Young Energy 
Europe", както и развитието на инициативата в Гърция, Унгария и Чехия. Ще бъдат обявени програмата и 
предстоящите събития за 2019 г. 

- От 11.00 часа в Информационен център „София - евростолица на спорта" ще се проведе пресконференция по 
повод международния турнир за Купа Европа по фигурно пързаляне „София Трофи". 

- В 14.00 часа в сградата на АПИ ще бъдат отворени офертите за строителството на участък от пътя Мездра- 
Ботевград. 

- От 13.00 часа ще бъде представена работата по изграждането на два отливни канала в зона „Хладилника - Витоша", 
район „Лозенец". На представянето ще присъстват зам.-кметът на София Дончо Барбалов и директорът на 
„Строителни и инженерни дейности" на „Софийска вода" АД Петьо Велев. 

- От 19.00 часа в Литературния клуб на Столична библиотека (пл. „Славейков" № 4) ще бъде представена нова 
поредица литературни издания - в интернет и на хартия. Събитието е посветено на десетгодишния юбилей на 
интернет изданието „Кръстопът". 

*** 
Бургас/Българово. 

- От 11.30 часа по повод 141 години от Освобождението на село Урум Еникьой (дн. град Българово) в църквата „Св. 
Атанасий" отец Захари Дечев ще отслужи заупокойна молитва. От 12.00 часа учениците от училище „Васил Левски" 
ще изпълнят възрожденски песни от женски хор „Канатица" с ръководител Пламен Янев. В 12.30 часа ще бъдат 
поднесени цветя и венци пред паметната плоча и костницата в двора на църквата. 

*** 
Варна. 

- От 14.00 часа в РЗИ - Варна ще се проведе заседание на Областната комисия за борба с грипа. 
- От 14.30 часа в клуба на ПП ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски" №1 народният представител Емилия Милкова ще 

приема граждани. 
*** 
Генерал Тошево. 

- От 12.00 часа на ул. "Васил Априлов" 8, ет. 2 народният представител от ГЕРБ- Добрич Даниела Димитрова ще 
проведе приемна с граждани. В разговорите ще участват също общински съветници от ГЕРБ-Генерал Тошево. 

*** 
Гоце Делчев. 

- От 12.00 часа пред паметника на Гоце Делчев на централния площад ще бъде отбелязана 147-ата годишнина от 
рождението на революционера. В знак на почит и признателност ще бъдат поднесени цветя и венци. 

*** 
Добрич. 

- От 10.00 часа в Спортен комплекс „Простор" в Градския парк „Св. Георги" ще се състои официалното откриване на 
XXV-то издание на специализираното изложение „Борса за семена и посадъчен материал". 

*** 
Каварна. 

- От 11.00 часа пред паметника „Защитата на Каварна" ще бъдат отбелязани 141 години от освобождението на града 
от османско владичество. Ще се проведе общоградско поклонение и церемония по поднасяне на венци и цветя. 

*** 
Казанлък. 

- От 17.30 часа в Музея на фотографията ще бъде открита фотодокументална изложба „Войните за България - 
Балканска, Междусъюзническа и Първа Световна". Изложбата е посветена на 130-ата годишнина от създаването 
на 23-ти пехотен Шипченски полк. 

*** 
Козлодуй. 

- В МБАЛ „Св. Иван Рилски" министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще се срещне с протестиращите 
медицински сестри от лечебното заведение. 

*** 
Крушари. 

- От 10.00 до 12.00 часа на ул. „Девети септември" № 9-13 народният представител от ГЕРБ- Добрич вицеадмирал 
Пламен Манушев ще проведе приемна за граждани. В разговорите ще участват също общинският ръководител на 
ГЕРБ-Крушари Петранка Янкова и други общинските съветници от ГЕРБ. 

*** 
Пещера.  

- Министърът на образованието Красимир Вълчев ще бъде на работно посещение в Пещера. От 12.00 часа в 
сградата на СУ „Св. Климент Охридски" министърът ще направи изявление. 
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*** 
Пловдив. 

- От 12.00 до 14.00 часа в База 1 на бул. „Васил Априлов" №15А ще се проведат безплатни прегледи и консултации 
по повод Световния ден за борба с рака. Кампанията се организира от УМБАЛ „Свети Георги" и Фондация „Спри 
рака". 

- От 18.00 часа в Градската галерия ще бъдат представени повече от 140 творби-живопис, скулптура и рисунка от 
колекцията на дружество „Изкуство.БГ". Престижната експозиция съдържа ценни произведения от най-известните 
български художници от началото на 20 век до наши дни. 

*** 
Русе. 

- От 13.00 ч. в конферентната зала на УМБАЛ „Канев" ще се състои презентация на персонализираната терапия на 
пациенти с онкологични заболявания. 

*** 
Свищов. 

- От 17.30 часа в Зала 1 на Община Свищов (ул. „Цанко Церковски" 2) ще се проведе публично обсъждане за 
поемането на дългосрочен общински дълг за създаването на Център за грижа за възрастни хора. 

*** 
Сливен. 

- От 9.30 до 16.30 часа на ул. „Цар Освободител" № 17 общинските съветници от ГЕРБ- Сливен Георги Стоянов и 
Димитър Батаков ще проведат приемни с граждани. 

- От 11.30 часа в зала 315 в сградата на ОДМВР-Сливен ще се проведе месечен брифинг. Ръководството на ОДМВР 
и РДПБЗН в Сливен ще информират за дейността на дирекциите през изминалия месец, както и организация и 
планиране на дейностите през годината. 

 
Bulgaria On Air 
 
√ Сериозен спад в търсенето на дизелови автомобили 
Volkswagen е убедителен лидер по продажби в Европа 
Търсенето на дизелови двигатели през 2018 г. е продължило своя спад. Скандалът с Volkswagen от 2015 г. явно още не е 
отшумял и това личи от резултатите при продажбите, пише Automedia.bg. 
Делът на новите дизели през миналата година е 36%, което е с 8% по-малко спрямо 2017 г. Бензиновите коли отбелязват 
увеличение в продажбите със 7% до 57%. 
Отчита се и увеличение на хибридите и електромобилите, които вече заемат над 6% от пазара. В някои държави, като 
Норвегия например, техният дял е над 32%. 
Най-популярният електромобил в Европа е Nissan Leaf (38 700), следван от Renault ZOE (381 000), електрическият 
Volkswagen Golf (21 100), BMW i3 (18 100) и Testa Model S (16 400). При хибридите, които се зареждат от електропреносната 
мрежа, лидер е Mitsubishi Outlander (23 100), а сред обичайните хибриди - Toyota Yaris (129 000). 
Германската марка Volkswagen е убедителен лидер по продажби в Европа, като през 2018 г. е реализирал на пазара 1,75 
млн. автомобила. Въпреки проблемите с дизеловите мотори, компанията е записала увеличение с 3%. На второ място е 
Renault с малко под 1,1 млн., а на трето Ford – 1,01 млн. Двете марки обаче записват спад спрямо 2017 г. – съответно с 4% 
и 3%. 
 
Bloomberg TV 
 
√ Лиъм Фокс: Преговорите между Великобритания и ЕС за сделката за Brexit продължават 
Британският министър определи като безотговорен подхода на европейските лидери, обявили се против 
възобновяването на разговорите за сделката 
Обединеното кралство продължава да преговаря с Европейския съюз (ЕС) за премахването на различията около 
споразумението за условията на Brexit. Това заяви в неделя британският министър на външната търговия Лиъм Фокс пред 
телевизия BBC, цитиран от ИА Фокус. 
Фокс определи като безотговорен подхода на някои европейски лидери, които заявиха намерението си да не се 
възобновяват преговорите за преразглеждане на сделката. "Ние продължаваме да водим диалог с европейските 
партньори, за да постигнем споразумение възможно най-скоро", каза той, като отбеляза, че Европейската комисия 
определя "политическия курс" в ЕС, а не държавите членки на общността. 
Британският премиер Тереза Мей обяви намерението си да се върне в Брюксел, за да се опита да промени споразумението 
за Brexit и най-вече условията на предпазния механизъм, гарантиращ липсата на твърда граница между Северна Ирландия 
и Република Ирландия, след като британците напуснат ЕС, в послание, публикувано в The Sunday Telegraph. 
Сделката между Мей и Брюксел беше договорена в края на 2018 г., но получи наказателен вот от британския парламент в 
средата на януари тази година. Гарантирането, че няма да има граница между Република Ирландия и Северна Ирландия 
след раздялата на Кралството с блока остава най-спорната част от нея броени седмици преди насрочената дата за Brexit 
през март, увеличавайки възможността за протичането на т.нар. "хаотичен" Brexit.   
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√ Дигитализацията - способ за откриването на 1,5 млрд. барела петрол в Аляска 
Чрез 3D сеизмични изображения и технологиите за обработка на данни се установява местонахожданието и 
количеството на петролни залежи там 
Имплементирането на цифровите технологии на всички равнища от нефтодобивната промишленост продължава да се 
ускорява. Освен ползите от дигитализацията при различните аспекти от сондажните процеси, извличането и поддръжката 
на находищата, има и друга важна област, в която тези технологии задават тенденции – още преди началото на сондажната 
дейност, пише Ирина Слав за Oilprice, предава Investor.bg. 
В Аляска, например, новите технологии за проучване на петролни и газови находища са способствали откриването на 
повече от 1,5 млрд. барела суров петрол само през последните две години, сочи проучване на S&P Global Platts. 
В Аляска съществуването на петролни залежи е познато от години, но местонахождението и точното им количество остава 
неизвестно до появата на цифровите технологии във вида на напреднали 3D сеизмични изображения и технологиите за 
обработка на данни. 
 
√ След края на договора за ядрено разоръжаване: Предстои ли нова студена война? 
Руският президент Владимир Путин призова американския си колега Доналд Тръмп за диалог  
Руската федерация се оттегли официално от договора за ядрено разоръжаване, подписан през 1987 г. със САЩ. 
Президентът Владимир Путин обаче сигнализира, че е отворен за нови преговори, само ден, след като американският 
държавен глава Доналд Тръмп обяви, че САЩ излизат от споразумението заради нарушения на договореностите от страна 
на Москва, предава Bloomberg. 
Русия е отворена за по-нататъшни преговори и обещава „аналогичен отговор“ на Тръмп, подчерта руският държавен глава. 
Китай призова двете страни да изгладят своите различия чрез разговори. 
Доналд Тръмп заяви в петък, че САЩ преустановяват задълженията си по Договора за ликвидиране на ракети със среден 
и малък обсег, като Русия има шест месеца, в които да се върне към коректното изпълнение на поставените условия от 
споразумението. 
Оттеглянето от договора е още една критична точка в отношенията между Вашингтон и Москва и поредното потъпкване 
от страна на Тръмп на международните спогодби след оттеглянето на САЩ от Иранското ядрено споразумение и 
Парижкото споразумение за климатичните промени. 
„САЩ се придържаха стриктно към договора в продължение на близо 30 години, но повече няма да останат ограничени от 
неговите условия, докато Русия го нарушава чрез своите действия“, заяви Тръмп, като добави: „Ние не можем да бъдем 
единствената страна в света, която е едностранно обвързана с този договор или с всеки друг“. 
От Москва отричат да са нарушавали договора, като в същото време обвиняват САЩ, че са нарушили условията и 
предупреждават, че оттеглянето на САЩ от споразумението ще предизвика нова надпревара във въоръжаването. 
„Ще изчакаме партньорите ни да узреят, за да проведем един равен и смислен диалог по тази важна за нас, за тях и за 
целия свят тема“, заяви руският президент. 


