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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

В. Монитор 
 
√ Добрин Иванов: Клас прослужено време дискриминира младите 
Нулевите договори ще осигурят гъвкави форми на заетост. Това коментира изпълнителният директор на Асоциацията на 
индустриалния капитал Добрин Иванов.  
- Г-н Иванов, необходими ли са наистина по-гъвкави форми на заетост и нулеви договори, както призоваха колегите 
ви? 
- Въвеждането на гъвкави форми на заетост ще бъде от полза не само за бизнеса, но и за служителите. В 21-ви век имаме 
нови форми на заетост и би трябвало да се въведат в законодателството така, че да отговарят на реалното търсене и 
предлагане на пазара на труда. Заради това колкото повече възможности определя законодателството за гъвкави форми 
на заетост, толкова по-добре. Това са тенденциите в западните страни. В тази посока са и предложенията на 
работодателите. От друга страна, въвеждането на нулеви договори за трудова заетост е в същата посока - осигуряване на 
гъвкави форми на заетост. Всъщност това не сме го измислили ние. Тази форма на заетост се обсъжда на европейско ниво 
- заложена е и в дискутирания по време на българското председателство европейски стълб за социални права. 
Представлява договор за разполагаемост, инспектират се постоянни часове заетост, както е в настоящия момент. Сега 
Кодексът на труда определя само трудов договор, който може да бъде сключен за определени часове. Може да е за 8 часа, 
за 6 часа, за 4 часа и т.н. Има възможност да се въведе сумирано изчисление на работното време и когато служителят няма 
работа, да има право да не се труди, а когато има повече работа - да полага повече часове от законно установеното работно 
време. Такъв вид договор обаче също има известни ограничения. Заради това, за да се въведе по-голяма свобода на 
работника и работодателя, ние предлагаме да се въведе този трудов договор. Така при сключването му да не се фиксират 
точен брой часове, а те ще бъдат изработвани и договаряни в процеса на работа. Това е нещо като рамков договор между 
двете страни. В хода на работата се определя колко труд е положил служителят и съответно какво трябва да е 
възнаграждението му. 
- Не крие ли това рискове да се уволняват по-лесно служители? 
- Не, напротив. Мярката е във връзка със съвременните форми на заетост - дистанционна, надомна работа. Свързано е с 
професии като програмистите, чиято дейност не е свързана толкова с работно място и време. Този договор ще даде по-
голяма гъвкавост и на служителя, и на бизнеса.  
- Отдавна повдигате въпроса и за отпадането на клас прослужено време. Защо, толкова ли ви натоварва това 
финансово? 
- Категорично трябва да отпадне клас прослужено време. Тезата на синдикатите, че това увеличава ежегодно работните 
заплати, е несъстоятелна. Този клас повишава работната заплата с 0,6-3% на година, а възнагражденията растат с по 10% 
всяка година. Така че те така или иначе се увеличават. Според нас обаче клас прослужено време създава дискриминация 
между млади и по-възрастни служители. Когато на едно работно място постъпи млад служител с по-висока компетенция, 
той получава по-ниско възнаграждение по Кодекса на труда от по-възрастния. 
- Тоест, искате младите служители да не са ощетявани, така ли? 
- Точно така. Те са дискриминирани. Ощетени са и заетите в частния сектор спрямо тези в държавния. Причината е, че в 
администрацията клас прослужено време няма. Там още през 2011 година доплащанията за прослужено време бяха 
премахнати. Така че имаме дискриминация в две посоки. Не на последно място ние не искаме да отпадне този клас, като 
се намалят възнагражденията, а стойността на допълнителното възнаграждение, натрупано до момента, да бъде добавено 
към основното. Така служителите няма да бъдат ощетени. В този си вид класът за прослужено време съществува само у 
нас, в две азиатски и няколко южноамерикански страни. Единствената европейска страна с тази марка е България. Затова 
искаме да бъде премахнато това доплащане. 
 
√ Износът на ток нагоре с 200%  
Най-големи продажби реализираме в Сърбия и Гърция, най-много внасяме от Турция 
От началото до края на януари износът на електроенергия е скочил на годишна база с 200%, сочат данни на 
Електроенергийния системен оператор (ЕСО). 
Най-големи количества сме изнасяли за Сърбия и Гърция. 
За западната ни съседка сме експортирали за първия месец на миналата година 199 150 мегаватчаса, а, сме импортирали 
над 4,6 пъти по-малко ток - 42 869 МВтч. За Гърция количеството продаден ток за периода е било 188 732 мегаватчаса, а 
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импортът от там - 105 116 МВтч. Най-малко електроенергия сме внесли през януари от Македония - само почти 7000 
мегаватчаса, но за бившата югорепублика сме експортирали 143 491 мегаватчаса. За Румъния износът ни е бил 146 353 
МВтч, а вносът от там - 13 268 мегаватчаса. Единствената страна, от където през първия месец на годината сме внесли 
повече ток, отколкото сме експортирали е Турция. От югоизточните ни съседи са доставени 73 527 мегаватчаса, а сме 
изнесли - само 2611 МВтч. Общо износът ни за януари възлиза на 680 337 МВтч, а вносът е 241 748 мегаватчаса, сочат 
предоставените на „Монитор“ данни от ЕСО. 
Според енергийния експерт проф. Атанас Тасев, в условията на отворена икономика е нормално да има внос и износ на 
електроенергия. По думите му в някои от съседните страни през януари е имало по-голямо търсене на електроенергия, 
което е задоволено отчасти и с доставки от България. „Експортът ни няма нищо общо с предлагането на борсата. Добре е, 
че има износ на конкурентни цени. Щом има търсене и за износ централите започват да произвеждат повече“, обясни той 
и добави, че явно в целия район има проблеми с недостига на вода във вецовете и за това има интерес към 
електроенергията добита от термичните централи. „Цените ни явно са били по-ниски, отколкото на борсите в Румъния или 
Унгария, щом са предпочели да купят от нас“, добавя професорът. 
Зам.-председателят на АИКБ Румен Радев, също смята, че износът не е проблем за енергетиката ни и за големите 
консуматори на електроенергия в случаи на адекватно предлагане и у нас. 
Данните на ЕСО,2 сочат, че производството на електроенергия от първия ден на януари до трети февруари тази година е в 
обем от 5 091 623 МВтч. За сравнение през същия период на миналата година то е било от порядъка на 4 545 713 МВтч. 
Увеличението е с 12,01 %. 
Потреблението на електроенергия също расте с отчетливите 4,53 % до 4 569 368 МВтч. През същия период година по-рано 
то е било доста по-слабо - от порядъка на 4 371 459 МВтч. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Обсъждат в правната комисия промените в НК 
Правната комисия в парламента ще обсъди промени в Наказателния кодекс. Те са свързани с борбата с домашното насилие 
и предвиждат криминализация на всичките му форми. 
Новите текстове залагат до 5 години затвор за психически тормоз, защита за жертвите на принудителни бракове и 
лишаване от свобода до една година за хора, които системно преследват някого и всяват в него страх.  
Официална статистика за броя на жертвите на домашно насилие у нас няма. По данни на неправителствени организации 
обаче всяка трета българка е била обект на насилие в дома си. 
 
√ Министърът на правосъдието ще представи доклад за делата срещу България 
Депутатите ще изслушат днес Годишния доклад на министъра на правосъдието по изпълнение на решенията на 
Европейския съд по правата на човека по дела срещу България за 2017 година. 
Той показва съществено намаляване на броя жалби, подадени срещу страната и запазване на дела на осъдителните 
присъди. От общо 623 жалби за годината, България е била осъдена 31 пъти. 
Най-често това се е случвало заради нарушено право на защита, на собственост и на личен живот. 
 
√ Ще има ли промяна в състава на Централната избирателна комисия?  
БСП ще поиска откриване на процедура за смяна на състава на Централната избирателна комисия. 
До това се стигна след спорове между управляващи и опозиция относно последните промени в Избирателния кодекс.  
Преди второто четене на закона от левицата настояха членовете на ЦИК да бъдат подменени, тъй като изтичащият им 
мандат може да превърне предстоящите избори в нелегитимни. От ГЕРБ отговориха, че са убедени във валидността на 
вота и при този състав на ЦИК. 
 
√ Подписват протокола за присъединяването на Македония към НАТО  
Посланиците на държавите от НАТО се очаква да подпишат днес със Скопие протокола за присъединяване на Македония 
към Алианса. Отбелязва се, че на церемонията ще присъства македонският външен министър Никола Димитров. 
В съобщението името на Македония не се посочва - нито като "бивша югославска република", нито като Република Северна 
Македония. Това се налага заради недовършените процедури около приложението на споразумението от Преспа.  
НАТО вече уточни, че когато процедурите бъдат изчерпани, Македония ще се присъедини към Алианса с новото си име 
като 30-ата държава от организацията. 
 
√ Тръмп призова за единство в речта си "За състоянието на съюза" 
Със седмица закъснение американският президент Доналд Тръмп произнесе годишната реч "За състоянието на съюза" 
пред Конгреса. Още в първите минути на своето обръщение Тръмп призова законодателите към единство. 
Национално единство и инфраструктура - основни теми в речта на президента Доналд Тръмп "За състоянието на съюза".  
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Не бе подминат и чувствителният въпрос за имиграцията - Тръмп призова представителите на конгреса да работят заедно 
по него, но увери, че стена по границата с Мексико ще бъде изградена, защото, по думите му, това е единственият начин 
да се гарантира сигурността на САЩ. Именно финансирането на тази стена стана причина за частичната блокада на 
американското правителство и отлагането на годишната реч с една седмица. 
Да отхвърлим политиката на отмъщение, съпротива и възмездие, призова Тръмп в първите минути от своята реч и апелира 
за сътрудничество и компромис.  
Доналд Тръмп, президент на САЩ: Заедно можем да сложим край на десетилетия политическа безизходица. Можем да 
преодолеем старите разделения, да излекуваме старите рани, да изградим нови коалиции за бъдещето на Америка. 
Решението е наше. Призовавам ви да изберем величието. 
Външнополитическите теми, сред които Китай и Близкия Изток, също присъстваха в речта за "Състоянието на съюза". 
В Конгреса Тръмп бе аплодиран както от републиканците, така и от демократите, включително от председателката Нанси 
Пелоси. 
 
News.bg 
 
√ Небето ни носи 120 000 лв. на ден  
Самолетите ще прелитат по-скъпо през България, но кацането и излитането поевтиняват 
По 120 000 лева средно на ден са плащали авиокомпаниите през изминалата година, за да преминават през въздушното 
ни пространство. Трафикът в небето ни е огромен – 800 000 самолета са прелетели през 2018 г., което е малко над 10 на 
сто повече спрямо година по-рано. Авиокомпаниите, ползвали за прелитане българско въздушно пространство, са 906, 
като заплащат базова такса от 26,72 евро или около 52 лева, сочи статистиката на Държавно предприятие „Ръководство на 
въздушното движение“ (РВД). 
България предвижда да увеличи таксите за прелитащи над въздушното си пространство самолети, но намалява 
чувствително тарифите за обслужване на машините в зоната на летищата. Това предвиждат внесените за обществено 
обсъждане от правителството нови тарифи за аеронавигационните такси за прелитане и обслужване на самолетите в 
зоната на българските летища, които събира РВД, известно още като БУЛАТСА. Промените в наредбата за таксите влиза в 
сила със задна дата от 1 януари 2006 г. 
Прелитащите през българското въздушно пространство самолети ще плащат с почти 5 евро повече през тази година. От 
26,72 евро за прелитане, които са плащали самолетите през 2018 г., вече ще плащат по 31,42 евро. Освен покачването на 
таксите обаче, приходите на РВД се очаква да нараснат, защото се прогнозира увеличение на трафика през българското 
въздушно пространство с над 30 на сто. Нарастването на трафика е в резултат на увеличението на потоците от 
въздухоплавателни средства между Европа и Северна Америка до Турция, Близък и Далечен изток, Гърция, Кипър и 
Израел, както и на тези от и до Египет. От РВД отчитат и нарастване на полетите от и до международните летища у нас. 
Предстои и дългоочакваното пускане в експлоатация на новото летище на Истанбул, което се очаква да доведе до 
нарастване на трафика и до Турция с около 30 на сто. 
 
√ Посланиците на ЕС разпитват Петкова за АЕЦ "Белене" 
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова представи пред посланиците от ЕС в България основните приоритети и 
предизвикателства пред развитието на българския енергиен сектор. Разговорът в МЕ се проведе по инициатива на 
румънското председателство на Съвета на ЕС. 
Петкова запозна посланиците на ЕС с приоритетите пред родната енергетика. От своя страна те отправиха към министъра 
повече от 15 въпроса, като основният им интерес бил свързан с проекта за АЕЦ "Белене", цените на електроенергията на 
борсата, разширяването на газопреносната мрежа в страната и проучванията в черноморския шелф и други, информира 
МЕ. 
От пресслужбата на енергийното ведомство обаче не посочват в съобщението си какви точно са били въпросите към 
Петкова, кои са били адресантите на запитванията, както и какви отговори е дала Петкова. 
Сред приоритетите на енергийния ни сектор в хода на срещата Петкова посочи съдбата на въглищните ни централи. Тя 
информира посланиците на ЕС, че МЕ има проект на интегриран план "Енергетика-Климат", в който е заложено въглищните 
ни централи да функционират със сигурност до 2030 година, с хоризонт за експлоатация до 2050 година. 
По думите на Петкова причината е, че въглищата са местен ресурс, достатъчен за още 60 години. Тези централи 
осигурявали до 60% от електроенергията в страната през зимата, а в сектора били инвестирани и сериозни суми за 
сероочистващи съоръжения. 
Припомняме, страната ни се надява да получи дерогации от ЕС по новата евродиректива, която задава по-високи 
екоизисквания към централите на въглища. 
Енергийният министър коментира и диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ, който 
е във фокуса на вниманието както на европейско равнище, така и в България. 
Според Петкова ключов в това отношение е интерконекторът Гърция-България, който е и сред седемте водещи приоритети 
на ЕС в енергийната област. Предстои финализирането на три ключови обществени поръчки за реализацията на проекта и 
реалното му строителство ще стартира през месец май, така че да бъде въведен в търговска експлоатация през 2020 
година, информира министърът. 
Тя поясни пред посланиците от ЕС, че България ще участва чрез "Булгартрансгаз" ЕАД в изграждането на терминала за 
втечнен природен газ край Александруполис. Така ще можем да доставяме природен газ и от по-далечни източници - САЩ, 
Алжир, Катар и други. 
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Сигурността на доставките е основен приоритет, по който работи правителството и в областта на електроенергетиката, 
подчерта още ресорният министър, давайки за пример изграждането на електропроводите между България и Румъния, 
България и Гърция и България и Сърбия, които ще съдействат за изпълнение на целите на ЕС за постигане на поне 15% 
междусистемна свързаност.  
Интегрирането на пазарите на електроенергия е гаранция за изпълнение на един от основните енергийни приоритети на 
ЕС - постигане на напълно функциониращ вътрешен енергиен пазар. В тази насока България работи активно за 
обединяване на пазарите със съседните държави, по-специално с Румъния и Гърция. Надяваме се до края на 2020 г. да 
има конкретни резултати от тази дейност с Румъния, а с Гърция това предстои след създаването на пазар "Ден напред" при 
тях, каза Петкова. 
 
√ Съветът за сигурност към МС подкрепи ЕС и Гуайдо  
Съветът за сигурността при Министерския съвет също формира позиция на признание на Хуан Гуайдо като временно 
изпълняващ функциите на държавен глава на Венецуела.  
Това се посочва в прессъобщение от МС за състояло се извънредно заседание във връзка със ситуацията във Венецуела. 
Съветт се председателства от министър-председателя Бойко Борисов и в него участват вицепремиерът и министър на 
външните работи Екатерина Захариева, представители на службите за сигурност и на президента на Република България. 
Заключителната позиция е подкрепена от всички представители на институции и членове на съвета, с изключение на 
представителите на президента, се посочва в съобщението. Припомняме, вчера вечерта държавният глава Румен Радев 
призова страната ни да заеме неутрална позиция. Часове по-късно от  Министерство на външните работи излязоха с 
позиция на подкрепа за Гуйадо в очакване на провеждането на демократични избори. 
Позицията на съвета е, че България изразява подкрепа за партньорите си в Европейския съюз и международната общност, 
които признават председателя на Националната асамблея на Боливарска република Венецуела Хуан Гуайдо като временно 
изпълняващ функциите на държавен глава с оглед скорошно провеждане на демократични избори за мирно разрешаване 
на кризата, предотвратяване на хуманитарна катастрофа, възпиране на по-нататъшна ескалация на напрежението и 
възможно масово насилие в страната. 
"Република България изразява своята солидарност към всички граждани на Венецуела, както и към гражданите на 
държавите членки на Европейския съюз, които живеят там. Това са над 1 милион души, предимно от Испания и Португалия 
- страни, които са надеждни партньори на България, за което има редица примери, като последният за това е подкрепата 
им за българската позиция в защита на българските превозвачи и транспортни работници", се казва още в позицията на 
Съвета за сигурността. 
До този момент 12 държави членки на ЕС подкрепиха Гуайдо за временно изпълняващ длъжността президент на 
Венецуела. Италия спъва признаването на Гуйадо и по този се блокира изпълнението на резолюцията на ЕП.   
От международната общност по-големите страни, които признаха Гуйадо за президент са САЩ, Бразилия, Канада, 
Аржентина, Чили, Колумбия, Коста Рика, Гватемала, Хондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и други. Мадуро 
се ползва с подкрепата на Русия, Турция, Китай и Иран. 
Венецуела се намира в безпрецедентна криза, след поредните граждански вълнения, предизвикани от икономическия 
колапс в страната. Председателят на парламента Гуайдо се обяви за временно изпълняващ длъжността президент на 
Венецуела. На този етап висшето военно ръководство, чията подкрепа се счита за решаваща, подкрепят Мадуро и 
определя случващото се за преврат. 
Заради подкрепата за Гуйадо официален Каракас скъса дипломатическите отношения заради позицията на САЩ в 
конфликта. 
Групата "Лима", в която влизат големите латиноамерикански страни и Канада, вече  върху венецуелския президент 
Николас Мадуро, след като миналата седмица предупреди, че се противопоставя на всякаква военна или силова намеса 
от страна на външна сила във Венецуела. 
 
В. Банкерь 
 
√ Румен Радев призова за засилване на индустриалния обмен със САЩ 
Президентът Румен Радев проведе работна срещна на „Дондуков“ 2 с посланика на САЩ в България Ерик Рубин. 
Срещата се състоя по инициатива на държавния глава и на нея бяха разгледани теми в рамките на стратегическото 
партньорство между България и САЩ, както и въпроси на глобалната и регионална сигурност, двустранното 
сътрудничество в икономиката, енергетиката и науката, процесът на модернизация на Българската армия. 
Радев призова за засилване на двустранния индустриален и технологичен обмен и открои способностите на страната ни 
за много по-активно партньорство със САЩ в сферата на информационните и комуникационни технологии, науката и 
образованието в областта на високите технологии. 
 
Manager.bg 
 
√ Сравнително висока активност за евроизборите, над 40% от българите заявяват, че ще гласуват 
Относително висока активност се очаква за изборите за Европейски парламент тази пролет. Желание да упражнят правото 
си на глас са изразили над 40% от българите, сочи изследване на "Медиана", свързано с обществено-политическите 
нагласи в градовете в страната. Изследването е направено сред 810 пълнолетни българи от 26 януари до 1 февруари 2019 
г. 
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Според социолозите най-силно желание да гласуват са изразили симпатизантите на ГЕРБ, БСП и ДПС. Останалите партии 
са много слабо мотивирани да гласуват. 
 

  ЯНУАРИ 2019 

ДА, КАТЕГОРИЧНО ЩЕ ГЛАСУВАМ 41,3 

ПО-ВЕРОЯТНО ЩЕ ГЛАСУВАМ  32,6 

ПО ВЕРОЯТНО НЯМА ДА ГЛАСУВАМ  13,3 

НЕ, КАТЕГОРИЧНО НЯМА ДА ГЛАСУВАМ 12,8 

 
„Очевидно е, че тези избори ще бъдат натоварени със символно значение от вътрешнополитически характер – „да 
накажем ГЕРБ!”, срещу „да запазим управлението и да не допуснем комунистите на власт!”, коментират от „Медиана”. 
Според анкетата ГЕРБ и БСП са с изравнени сили – 25,8% към 25,5%. Към момента сред жителите на градовете 
преобладават желанията ГЕРБ да довърши управленския си мандат - 43 на сто срещу 28 на сто за предсрочни избори. За 
шест месеца желаещите предсрочни избори не са се увеличили, а желаещите ГЕРБ да довърши мандата са намалели с 3 
на сто, според данните на „Медиана”. 
 
√ Спецсъдът има нов шеф  
Съдия Мариета Райкова бе избрана да оглави на Специализирания наказателен съд, след като получи 11 гласа от членовете 
на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Другата кандидатка – Мария Карагьозова от Софийския районен 
съд, не получи подкрепа от нито един съдебен кадровик.  
Шефското място в спецсъда се освободи, след като предишния председател Георги Ушев бе издигнат от предишния състав 
на ВСС за ръководител на апелативния спецсъд. 
Досега Райкова бе зам.-шеф на спецсъда, който решава дела срещу банди, тероризъм и корупция. Кариерата й в съдебната 
система започва като следовател в Столичната следствена служба. През 2006 г. става съдия в Софийския районен съд, след 
което правораздава за известен период от време и в Софийския градски. През 2015 г. печели конкурс за място в спецсъда 
и оттогава работи там. 
Едно от най-известните дела на Райкова през годините, е това срещу лидера на "Атака" Волен Сидеров и заместника му 
Десислав Чуколов за хулиганство.   
Кандидатурата на Райкова бе подкрепена с положителни отзиви от членовете на ВСС Драгомир Кояджиков, Красимир 
Шекерджиев и Цветинка Пашкунова. Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов не подкрепи нито една от 
кандидатките. 
 
√ ЕС отпуска пет милиона евро хуманитарна помощ за Венецуела 
Европейската комисия обяви, че отпуска пет милиона евро хуманитарна помощ за Венецуела. Комисията ще открие свое 
хуманитарно представителство в столицата Каракас, добави говорител на институцията, предаде БТА. 
От миналата година насам ЕС е осигурил за Венецуела 40 милиона евро хуманитарна подкрепа, предназначена за най-
бедните хора. Средствата ще послужат за спешни лекарски грижи, достъп до вода, почистващи средства и до училище. 
ЕК добавя, че вече пета година Венецуела е в икономически срив, нанесъл щети на образователната система и 
здравеопазването, довел до глад и недостиг на лекарства, до насилие и несигурност. Допълва се, че най-засегнати са 
децата, жените и възрастните хора. 
 
Dnes.bg 
 
√ Договор с нулеви часове? Що е то и има ли почва у нас? 
 Работникът "на повикване", работодателят не се ангажира за работа 
Договорът с нулеви часове не е на дневен ред, стана ясно от думите на социалния министър Бисер Петков. 
"Това е вид трудов договор, доста разпространен във Великобритания и други европейски държави. Това е нова атипична 
форма на заетост, която набира популярност и означава, че работодателят не поема конкретен ангажимент за работно 
време и осигуряване на заетост. Работникът е на разположение и работодателят, когато има нужда, го повиква, за да я 
изпълни и я заплаща", обясни той пред БНТ. 
По думите му това е вид трудов договор с ниска степен на ангажираност на работодателя по отношение на осигуряването 
на заетост. 
Петков каза още, че този вид договори са обект на дебати в европейски мащаб. 
За следващата седмица е насрочена трета среща между работодатели, синдикати и министерството за промените в 
трудовото законодателство. Той уточни, че предложенията за промени в Кодекса на труда са много, но ще се търси 
съгласие. 
Предлага се например конкретен срок за съхранение на документи от трудовото досие, които сега трябва да се съхраняват 
50 години. 
Ще се регламентира изрично правото на представително облекло в държавната администрация, безплатни храна и топли 
напитки на работещите нощен труд. 
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По-съществените промени са в областта на работното време – разширяване на полето на колективното трудово договаряне 
по отношение на извънредния труд. 
Годишният лимит сега е 150 часа годишно, като работодателите настояват да го няма. Социалното министерство предлага 
ограничението да остане, но с колективно трудово договаряне да стига до 300 часа годишно, но при съгласие на 
социалните партньори. 
Бисер Петков обясни, че се предвижда и по-голяма гъвкавост при сумарното изчисляване на работното време. 
До 31 март част от промените трябва да бъдат внесени в МС. За останалите изменения ще бъде даден по-дълъг срок. 
 
Frog News 
 
√ Бисер Петков: Няма да има нов Кодекс на труда 
Предстои трета поредна среща между работодатели, синдикати и Министерството на труда по отношение на промените в 
трудовото законодателство. Това каза в студиото на Сутрешния блок на БНТ социалният министър Бисер Петков. 
Той обясни, че предложенията за промени в Кодекса на труда са много, но ще се търси общия знаменател. 
Няма да се пише нов Кодекс на труда, а ще се опитаме да го подобрим и да го съобразим с настъпващите промени в 
практиката, да осъвременим някои от нормите като ще търсим общия знаменател, т.е. теми, които са взаимно приемливи 
със социалните партньори, обясни социалният министър. 
По отношение на предложението на работодателите за така наречените "нулеви часове", министър Петков обясни, че това 
са нови отношения за Европа и разговорите по темата продължава. 
"Това е вид трудов договор, който е доста разпространен във Великобритания и някои други европейски държави. Това е 
нова атипична форма на заетост, която набира популярност и означава, че работодателят не поема конкретен ангажимент 
за работно време за осигуряване на заетост, работникът е на разположение и работодателят, когато има нужда, има 
работа, той го повиква, за да я изпълни и я заплаща. Това е вид трудов договор с ниска степен на ангажираност на 
работодателя по отношение на осигуряването на съответната заетост като този вид договори са обект на дебати в 
европейски мащаб. ЕК е предложила една нова директива за прозрачни и предвидими условия на труд, която е във 
финалната фаза на процеса на приемане", обясни Бисер Петков. 
92 000 хора с увреждания са подали заявления, както и около 500 000, на които служебно са трансформирани досегашните 
социални помощи в новата месечна финансова подкрепа. От следващата седмица ще започне изплащането, съобщи още 
социалният министър. 
 
В. Дума 
 
√ MAG потвърди, че ще участва в надпреварата за летище София  
Manchester Airport Group (MAG), най-голямата британска летищна група, потвърждава, че ще участва в тръжната процедура 
за отдаване на концесия на летище София за следващите 35 години, въпреки че на 1 февруари българското правителство 
обяви удължаване на крайния срок до 3 април 2019 г. Заедно с партньора си в консорциума, китайския строителен гигант 
BCEG, MAG са имали готовност да подадат своята оферта в Министерството на транспорта вчера, съобщиха от компанията. 
MAG потвърждава, че въпреки, че не е поискал това удължаване на крайния срок, има намерение да вземе участие в 
тръжната процедура и възнамерява да подаде оферта до новия краен срок 3 април 2019 г. MAG бе първият официален 
кандидат за концесията. От оператора заявиха, че възнамеряват да инвестират 600 млн. евро в технологии, инфраструктура 
и подобряване на съоръженията на летище София. По-късно и от индийската GMR заявиха, че обмислят участие. 
Германският въздухоплавателен оператор Fraport също е заинтересован от концесията, докато испанската компания Aena 
заяви, че проучва възможността за съвместна оферта с австралийската група First State. Интерес за участие в концесионния 
търг за летище София показва и френският Aeroports de Paris.  
През октомври 2018 г. от БСП внесоха сигнал в прокуратурата с искане за проверка и отмяна на решението на Министерския 
съвет. Месец по-късно обаче Върховната административна прокуратура обяви протестът за неоснователен. 
 
Flash News 
 
√ Петима транспортни министри настояват европарламента да не прибързва с приемането на пакет „Мобилност“ 
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков заедно със своите колеги от 
Полша, Унгария, Литва и Латвия изпрати писмо до председателя на Европейския парламент Антонио Таяни във връзка с 
развитието на темата по пакета за Мобилност I, подкрепено и от Малта. Копие на писмото е адресирано до председателите 
на групите в ЕП, комисаря по транспорт в ЕК, както и до министъра на транспорта на Румъния, която към момента е 
държавата председател на Съвета на Европейския съюз. 
Ето и неговия пълен текст: 
Товарните автомобилни превози в рамките на Европейския съюз заемат съществена роля в икономиката на Европейския 
съюз, като създават заетост на около 3 милиона души, които са наети в 600 000 предприятия. Ефективното функциониране 
и конкурентоспособност на тези предприятия са жизненоважни за формирането на БВП на Европейския съюз и за 
създаването на работни места. 
Ние, министрите, които отговаряме за транспорта в Полша, Латвия, Литва, Унгария и България, заявяваме, че секторът 
заслужава справедлива и ясна законодателна рамка на ниво Европейски съюз, която се очаква да насърчи по-нататъшното 
развитие на сектора и доброто функциониране на единния вътрешен пазар, като гарантира реалистични и изпълними 
правила. 
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Финализирането на работата по Пакета за мобилност I в Европейския парламент съвпада с наближаващия край на осмия 
законодател цикъл на Европейския парламент, поради което е предмет на кратък времеви отрязък. Това поставя членовете 
на Европейския парламент под изключителен времеви натиск за постигане на компромис. Вследствие на това се 
формираха различни групи между членовете на Съвета на Европейския съюз, както и между членовете на Европейския 
парламент. 
При тези обстоятелства, ние изразяваме своите опасения, че вместо балансирани разпоредби, които подкрепят 
европейския автомобилен сектор и подобряват условията на труд на водачите, подобни прибързани процедури ще имат 
за резултат одобряването на решения, които в крайна сметка ще провалят ефективното и ефикасно функциониране на този 
сектор. Това е особено обезпокоително, като се вземе предвид, че подобни решения ще имат дългосрочен ефект, не само 
върху транспортния сектор, но и върху икономиката на Европейския съюз. 
Смятаме от изключителна важност, че удължаването на разглеждането на това досие, ще позволи справедлив дебат в 
Европейския парламент. 
Предвид това, настояваме да съобразите отрицателните последици, които прибързаните и в последния момент процедури 
в Европейския парламент, биха имали върху автомобилния сектор и цялата икономика на Европейския съюз. 
 
3е-news.net 
 
√ МОСВ проведе обществено обсъждане на промените в Закона за биологичното разнообразие 
МОСВ проведе обществено обсъждане с представители на заинтересованите страни на промените в Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР). В дискусията, която се проведе в хотел „Рамада“ в София, участваха представители на 
неправителствения сектор, национално представените работодателски организации, синдикатите, както и членове на 
Съвета на учените към министъра на околната среда и водите. 
Основните нови моменти в проекта бяха представени от директора на Дирекция „Национална служба за защита на 
природата“ в МОСВ Мирослав Калугеров. „Този проект е в пълно съответствие с разбирането на ЕК за ефективното 
изпълнение на природозащитното законодателство на ЕС. ЕК разработи План за действие за природата, хората и 
икономиката, който постави въпроси за по-ефективно планиране и прилагане на консервационните мерки и как да се 
увеличи ангажираността на регионалните и местни власти, както и на останалите заинтересовани страни в „Натура 2000“, 
така че да се постигне балансът между тях“, каза Калугеров. Според него промените в ЗБР се налагат, защото досега 
законодателството за мрежата или дословно преповтаря директивите, или е заимствано от законодателството за 
защитените територии, което е погрешно, тъй като предметът и целите на управление на защитените територии и 
защитените зони са различни и не може да се очаква, че с едни и същи инструменти ще се постигне желаният ефект и  за 
двете категории.  По този начин зоните се управляват основно чрез забрани и ограничения. Той подчерта, че от страна на 
ЕК нееднократно е изразявано становище, че заповедите, във вида, в който се издават досега, не отговарят на изискванията 
по директива за признаване на зоните от значение за общността за специални консервационни зони. „Мерките за опазване 
трябва да се основават на съответните специфични за зоната цели на опазване“, каза Мирослав Калугеров. 
Основната цел на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (ЗИДЗБР) е да се 
регламентира нормативно въвеждането на новия подход за управление на мрежата „Натура 2000“ в България. Чрез него 
ще се осигури процесът по разработване и прилагане на мерки за подобряване и поддържане на природозащитното 
състояние на видовете и местообитанията, както и ефективно управление на мрежата. Този подход предвижда изграждане 
на нови структури на национално и регионално ниво: национален орган за управление на „Натура 2000“; национален 
консултативен съвет към министъра на околната среда и водите; органи за управление на регионално ниво и комитети на 
заинтересованите страни към органите на регионално ниво. 
Министърът на околната среда и водите Нено Димов подчерта, че планът за действие на ЕК за Натура 2000 неслучайно е 
наречен „за природата, хората и икономиката“. Според него ако гледаме този план само от гледна точна на опазване на 
природата, на практика гледаме една трета от него, а всъщност неслучайно в неговото заглавие хората са сложени в 
средата. „Идеята е да се търси балансът между природата и икономиката, защото само в търсенето на този баланс може 
да се постигне достатъчно добро съществуване на хората“, заяви министърът. С този закон сме се стремили да интегрираме 
местните общности, защото няма нещо по-правилно от това местната общност да разполага с ресурса. Местните са тези, 
които трябва да имат основното право да управляват, защото те носят и отговорността, а правото и отговорността трябва 
да са ръка за ръка“, заяви министърът. 
Министър Димов посочи, че в дискусията са се чули много добри идеи и с помощта на изразените становища може да бъде 
подобрен законът. „Ще се опитаме да прецизираме текстовете, така че да може да защитим както работата на хората, 
които се занимават с наука, така и работата на всички останали, които по един или друг начин са свързани с управлението 
на „Натура 2000“, увери министърът. След това проектът ще бъде внесен в Министерския съвет и Народното събрание. 
„Една трета от територията на държавата всъщност ще бъде управлявана по начина, който се опише в този закон. А това е 
много голям ресурс и местните общности, местният бизнес, синдикатите, общините имат право да бъдат включени в това 
управление. Надяваме се, че ще им дадем най-подходящия инструмент“, каза министър Димов. 
 
БНР 
 
√ Министър Караниколов ще участват в дискусия "Бизнес и образование - перспективи и предизвикателства" 
Национална компания "Индустриални зони" организира дискусия на тема "Бизнес и образование - перспективи и 
предизвикателства".  
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Ще участва министърът на икономиката Емил Караниколов, ректори и преподаватели от висши училища и професионални 
гимназии и инвеститори в индустриалните зони в страната. 
 
√ Чешкият премиер е заплашен от нова еврорегулация 
Изправен пред процедура за конфликт на интереси според затегнатите европравила, чешкият премиер и милиардер 
Андрей Бабиш може да стане първата жертва на новата регулация на ЕС, предаде АФП.  
Бабиш, който е вторият по богатство чех, е заподозрян, че е запазил собствеността над конгломерата „Агроферт“, въпреки 
че официално я е предал на тръстов фонд, за да се съобрази със закона.  
Той вече е изправен пред обвинения у дома за измама с еврофондове в размер 2 милиона евро, за да построи луксозната 
си ферма „Щъркелово гнездо“ край Прага през 2007-2008 г. 
Бабиш отрича да е извършил нещо нередно и нарича подозренията „очерняща кампания“ на политическите си 
противници.  
Отделни процедури срещу обаче са задействани заради жалби на антикорупционната организация „Трансперънси 
Интернешънъл“ и на опозиционната Пиратска партия.  
„Агроферт“ получава евросубсидии, чешки субсидии и участва в обществени поръчки. Бабиш е в конфликт на интереси във 
всички тези сегменти“, твърди Давид Ондрачка, шеф на чешкия филиал на „Трансперънси Интернешънъл“. 
Миналия септември организацията и Пиратската партия поискаха от Европейската комисия да се произнесе по въпроса и 
институцията изпрати одитори да проверят бизнеса на Бабиш като междувременно спря фондовете за „Агроферт“. 
Окончателната „присъда“ на ЕК се очаква през април. 
 
√ Великобритания може да намали вносните мита до нула в случай на твърд Брекзит 
Правителството на Обединеното кралство планира едностранно да намали митническите тарифи за целия внос във 
Великобритания до нула в случай на хаотичен и неконтролиран Брекзит (напускане на ЕС без споразумение), съобщи във 
вторник електронното издание HuffPost (политически ляво-ориентиран американски уебсайт за новини и мнения). 
Според сведения на изданието, търговският секретар на Великобритания Лиам Фокс е споделил пред индустриални 
лидери за плановете си да използва административните си правомощия, за да промени Търговския закон, позволявайки 
на Уестминстър да намали тарифите за всички чуждестранни стоки. Целта на подобно понижение на вносните мита до 
нулата е да се избегне прекалено голямо увеличение на цените, ако Великобритания не постигне споразумение с ЕС до 29-
и март и напусне съюз без сделка (известно като "твърд" Брекзит). 
Говорител на търговския секретар е потвърдил, че британското правителство е разглеждало подобен план. 
 
√ Подем на европейските борси въпреки слабите икономически данни  
Основните европейски фондови индекси бележат добри повишения към 9-седмични върхове по време на търговията във 
вторник въпреки поредна серия слаби икономически данни от стария континент. Позитивната инвеститорска настройка е 
в резултат на вчерашното позитивно началото на седмицата за търговията на Уолстрийт и с оглед на слабостта на еврото и 
на британската лира спрямо щатския долар. 
Общият индекс Stoxx Europe 600 нараства с 0,89% обратно над нивото от 363 пункта за пръв път от началото на декември 
2018-а година, германският индекс DAX 30 се повишава 1,07%, френският CAC 40 - с 1,1%, а испанският Ibex-35 - с 0,66%. 
Днешното позитивно представяне на европейските борси е факт въпреки слабото проучване на агенция Markit, което 
показа, че бизнес активността в еврозоната се забави през януари близо до нивото на стагнация. Продажбите на дребно в 
региона на единната европейска валута пък се свиха рязко през декември с 1,6% на месечна база, заличавайки тяхното 
повишение през предходните два месеца. 
В същото време и бизнес активността в британския сектор на услугите се влоши през януари до най-ниско ниво от 
референдума в подкрепа за Брекзит, проведен през лятото на 2016-а година. Въпреки това лондонският фондов индекс 
FTSE100 се повишава с 1,36% към 9-седмичен връх благодарение най-вече на ръст с над 4% на акциите на British Petroleum 
след солиден финансова отчет на енергийния гигант за последното тримесечие на 2018-а година. Поскъпването на акциите 
на BP се отразява позитивно на целия енергиен сектор, като акциите на Royal Dutch Shell поскъпват с 0,9%, а на Tullow Oil - 
с 1,5%. Обезценката на британската лира към двуседмично дъно около 1,2996 щатски долара също допринася за днешното 
силно представяне на борсата в Лондон, където се търгуват редица мултинационални компании, чиито бизнес е насочен 
главно извън острова. 
Повишение бележи и европейския банков сектор, като акциите на Metro Bank поскъпват с над 4%, на Banco Comercial 
Português - с 2,% и на германската Aareal Bank - с 1,1%. 
На другия полюс са акциите на AMS, като те се понижават с цели 13,57% след като австрийската компания за 
полупроводникова техника и важен доставчик за Apple отчете рязък спад на печалбата за последното тримесечие и 
предупреди за слабо представяне и през първите месеци на 2019-а година, цитирайки неблагоприятните пазарни условия. 
Междувременно фючърсите на трите основни американски фондови индекса бележат предпазливи повишения преди 
старта на търговията на Уолстрийт, като инвеститорите са в очакване на годишната реч "За състоянието на съюза", която 
президентът на САЩ Доналд Тръмп ще произнесе в ранните часове на утрешния ден. 
Фючърсите на DJIA нараства с около 100 пункта (с 0,39%), следвайки вчерашното повишение с 0,7%, докато фючърсите на 
S&P500 се повишават с 0,2%, а на Nasdaq100 - с 0,4%, след като и те приключиха търговията в понеделник с добри 
повишения съответно с 0,68% и с 1,15%. Очакваният позитивен старт на търговията на Уолстрийт е факт, въпреки че 
инвеститорите не възприеха с оптимизъм солидния финансов отчет, който компанията-майка на Google - Alphabet Inc. 
представи след края на вчерашната търговия. Акциите на Alphabet се понижават с 1,4% на извън борсовата търговия, но  
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парирайки голяма част от техния първоначален спад с над 3% след снощното оповестяване на финансовия отчет за 
последното тримесечие. 
 
√ Германия е готова да придобие дялове от ключови технологични компании, за да предотврати външното им 
придобиване  
Германия може да вземе участие във водещи немски компании, за да предотврати чуждестранни поглъщания в някои 
ключови технологични области, заяви във вторник министърът на икономиката Петер Алтмайер, представяйки нова 
индустриална стратегия на властите в Берлин, съобщава Ройтерс. 
Основата на една по-отбранителна индустриална политика е в резултат на германските опасения относно чуждестранните 
- особено китайските - компании, които придобиват немско ноу-хау и подкопават производствената база, върху която се 
гради голяма част от просперитета на Германия. 
"Оцеляването на компании като Thyssenkrupp, Siemens, Deutsche Bank и на германските автомобилни производители е в 
национален интерес", посочи Алтмейр, предлагайки създаването на инвестиционен фонд за подкрепа на ключови 
индустрии. 
Представяйки своя доклад "Национална индустриална стратегия 2030 година", Петер Алтмайер подчерта, че той 
предпочита държавата да не се намесва на пазара, но това, което той описа като променливо глобално поле на действие, 
може би все пак да е необходимо. 
"Може да се стигне толкова далеч, че държавата да вземе временно дялове в компаниите - да не ги национализира и да 
не ги управлява в дългосрочен план, но да предотврати продажбата на ключови технологии и напускането им от страната", 
заяви Алтмайер на специална пресконференция. 
Стратегията настоява за действия за насърчаване на "националните компании - шампиони" и за повишаване на 
конкурентоспособността на фирмите в ключови технологични области. 
Ройтерс напомня, че със своя план "Произведено в Китай 2025 година", Пекин тласка вътрешното развитие на технологии 
като електрически автомобили, но също така купува ноу-хау от чужбина посредством придобиване на фирми като 
например германския производител на роботика Kuka. 
Петер Алтмайер заяви, че стратегията има за цел да поддържа и надгражда благоденствието, което Германия е генерирала 
през последните 70 години. "Това е фундаментален въпрос за германската политика и това не е само икономически 
въпрос, а въпрос, който има голямо значение за сплотеност на страната и за легитимността на демократичната система", 
подчерта той. 
Той също така посочи, че правителството няма конкретни планове да помогне на самолетната компания Germania, която 
рухна във вторник, след като не успя да осигури финансиране, за да посрещне краткосрочни парични плащания, 
добавяйки, че случилото се е функция на пазарната икономика. Алтмайер все пак отбеляза, че правителството ще следи 
отблизо ситуацията с Germania. 
 
Novini.bg 
 
√ Мария Габриел: Безопасността на децата онлайн изисква мобилизация на всички нива  
На 5-и февруари се отбелязва Международният ден за по-безопасен интернет, с който Европейската комисия е ангажирана 
чрез широк набор от дейности в рамките на Европейската стратегия за по-добър интернет за децата. Българският 
еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел, която стартира на тази дата през миналата година 
европейска кампания #SaferInternet4EU, обяви създаването на нова експертна група за по-безопасен интернет за децата, 
предадоха от Представителството на ЕК в България. 
Понастоящем не съществува форум на държавите членки и техните компетентни национални органи, който конкретно и 
последователно да работи по предизвикателствата на безопасността на децата онлайн, да се обсъждат въпроси и се 
обменят добри практики. Групата ще се състои изключително от представители на държавите-членки (плюс Исландия и 
Норвегия) и задачата ѝ ще бъде да допринесе за политиката за по-безопасен за децата интернет, като предложи конкретни 
мерки и действия. 
„На този ден сме съсредоточени повече от всякога върху начините за подобряване на безопасното и приобщаващо 
използване на цифровите технологии, особено сред децата и младите хора. Мотото за 2019 г. „Заедно за по-добър 
интернет“ ни напомня, че нито една държава, нито една организация не може да действа ефективно самостоятелно, когато 
става въпрос за безопасността в интернет. Координацията и сътрудничеството между държавите членки са изключително 
важни  и затова работата на експертната група ще бъде изключително ценна“, коментира комисар Мария Габриел. Тя обяви 
създаването на групата по време на посещението ѝ в белгийския център за по-безопасен интернет заедно с министъра на 
Белгия за цифровите технологии. 
Българският еврокомисар посети и Европейското училище №4 в Брюксел, където се намира единствената секция с 
български ученици. Тя проведе дискусия с българчетата и техни френски връстници от средното училище за опасностите, 
които дебнат в интернет, и за начините да се предпазват от тях.  Децата представиха пред комисаря ни резултатите от 
съвместна творческа инициатива за изработването на плакат, посветен на Деня за по-безопасен интернет, с тяхното 
разбиране за безопасността онлайн и призив за действие към ангажираните институции и организации. Учениците 
показаха добри познания как да реагират при някои заплахи онлайн, но за много от новите научиха от дискусията с 
комисаря. Мария Габриел специално привлече вниманието на децата към основните правила за кибер хигиена и ги 
насърчи да споделят с родителите и учителите си винаги, когато се почувстват застрашени в интернет. 
След дискусията с българските ученици българският еврокомисар проведе граждански диалог с около 500 ученици от 
всички езикови секции в Европейското училище, в който представи резултатите от едногодишната си кампания 
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#SaferInternet4EU (с обхванати 15 500 училища и близо 3 милиона европейци) и сподели за работата на Европейската 
комисия за осигуряването на по-безопасна и надеждна онлайн среда за децата. 
 
Investor.bg 
 
√ АПИ призна: 7% от винетните приходи отиват за посредници 
Тези средства са необходими на партньорите ни за да инвестират и развиват отвореността на системата, 
твърдят от Национална тол система 
7% от приходите от продажба на винетки отиват за посредници. Това стана ясно от думите на проф. Олег Асенов, началник 
отдел „Управление на информационна инфраструктура” към   Национална Тол система. В ефира на Нова телевизия той 
обясни, че въпросните 7% са за търговско опериране и за изграждане на допълнителната инфраструктура, необходима за 
търговското опериране.  
„Тези 7% са необходими не само на фирма ”Интелигентни трафик системи” (ИТС), но и на всеки един партньор, който може 
да кандидатства по условията, за да инвестира и развие отвореността на системата. Интерфейсът, който се развива с 
нашата система за валидиране на винетките, е нещо съвсем друго. Ако някаква външна система трябва да се свърже с 
нашия интерфейс, тя трябва да инвестира средства. Ние нямаме готов интерфейс”, обясни Асенов. Към момента при 
хартиените винетки разходите за реализация са около 4,35%, стана ясно още от думите му. 
Темата нашумя след публикация на в. „Сега“, според която пътната агенция е назначила тихомълком  е назначила зa 
нaциoнaлeн дocтaвчиĸ чacтнa фиpмa, cвъpзaнa c изпълнитeля нa тoл cиcтeмaтa.ИТС е свързана с австрийската фирма 
"Капш", водач на консорциума, на който АПИ плати 180 млн. лева за изграждане на тол системата. 
Според ежедневника по неизвестни причини АПИ не е сключила директни договори за продажба на е-винетки с А1, "ОМВ", 
"ЛУКойл", "Български пощи", "Изипей", Ипей", а през избрания от нея "национален доставчик" и главен посредник ИТС. 
Миналата седмица сайтът "Общество" публикува копие от договора между АПИ и въпросната фирма „Интелигентни трафик 
системи“. Там също пише, че частната фирма ще получава 7% възнаграждение за услугите си. 
В. „Сега“ припомня още, че наред с vinetki.bg, през който ИТС приема плащания на пътни такси, действа и bgtoll.bg, сайт, 
поръчан от АПИ на слабо известната фирма УПХ. При старта на електронната система сайтът bgtoll.bg отказваше, терминали 
за самотаксуване нямаше почти никъде, бензиностанциите не бяха чули за продажба на винетки на каса, но сайтът 
vinetki.bg и партньорът А1 работеха и си заработваха своите 7% комисиона. Преди дни и vinetki.bg претърпя срив, но 
проблемът бе решен за няколко часа. 
Според Олег Стоянов няма нищо нередно. Той цитра статистика, според която от началото на годината са продадени 1,24 
млн. електронни и хартиени винетки, които са с 500 хил. повече от продадените за миналия период от  17 декември 2017 
до 31 януари 2018 година. 
 
√ Делото КТБ тръгва по нова процедура 
Адвокатите на обвинените смятат, че промяна в НПК не може да действа със задна сила, но на обратното мнение е 
зам-главният прокурор Иван Гешев 
Специализираният съдът реши да спре с четенето на обвинителния акт по делото Корпоративна търговска банка. Процесът 
ще продъжи по новата процедура и обвинението само ще бъде представено, при това в съкратен вариант, съобщи БТА. 
До тази крачка се стигна след приета промяна в Наказателно-процесуалния кодекс чл.276, която предвижда вече да не се 
чете обвинението по време на съдебно заседание, а съдията да изготви доклад за основанията да се образува дело и да 
се направи изложение на обвинението от прокурор. 
Investor.bg припомня, че от май месец 2018 г. досега е прочетен около половината от обвинителния акт, който е 5 хиляди 
страници. 
Според адвокатите на обвинените от КТБ, промяната в закона не може да действа със задна сила, а само за бъдещи дела. 
Според тях, ако се приеме обратното ще се наруши законът и подсъдимите биха се разделили на такива изслушали 
подробно обвинението срещу тях и такива, които ще чуят само доклад и изложение. 
По думите на зам-главния прокурор Иван Гешев, който е командирован за днешното заседание по делото, то трябва да 
продължи по новите промени в закона. Той информира медиите, че четене на обвинителния акт не съществува в нито една 
страна от ЕС. Според него поради подобни забавяния българските граждани имат чувството за несправедливост и че нищо 
не се случва. 
Иван Гешев съобщи, че прокуратурата не се притеснява от събраните доказателства към момента. По думите му защитата 
и подсъдимите вероятно разчитат на някаква случайност, извънправни способи или промяна на политическата обстановка, 
и затова правят всичко възможно да бавят делото. 
"В това дело нямат шанс, на база събраните доказателства", каза още прокурорът и допълни, че не се притеснява от това, 
че основният подсъдим Цветан Василев все още е в Сърбия и не е екстрадиран, защото има възможност да бъде съден 
задочно. Той е убеден, че все някога Василев трябва да бъде екстрадиран в България от съседната ни държава. 
По случаите за разкрити фалшиви ТЕЛК-ове и акциите срещу тези измами, зам-главният прокурор заяви, че предстоят 
задържания на още лица, имащи отношение към такива престъпления, като проверките продължават в повечето окръжни 
градове. “Данните за всички случаи – минали и настоящи, предстои да бъдат обобщени”, посочи прокурорът 
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Sinor.bg 
 
√ Електронната платформа за търговия с Китай вече работи 
Може да се изнася вино чрез хъба в Пловдив 
С откриването на първия български павилион в Ханджоу, Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на 
селското стопанство с Китай и държавите от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) се е поставил за цел да развива и 
насърчава електронната търговия във формат на държавите 16+1. Това съобщиха от центъра, чието седалище се намира в 
София. 
Имайки предвид обхвата на китайската икономика, налагането на дигитализацията и развитието на електронната търговия, 
стана основен приоритет в работата на центъра. Затова през 2016 г. подобен тип съоръжение беше открито в Шанхай, 
следвано от Ухан, Нанкин – през 2017 г. и редица градове в Китай, а през 2018 г. започна изграждането на електронната 
платформа за консолидиране на селскостопански производители от Китай и страните от Централна и Източна Европа 
www.16plus1cloud.org. Целта й е да направи възможно сигурното свързване между реални субекти в седемнайсетте 
държави от формата 16+1. 
Сама по себе си платформата не „търгува“ електронно, а консолидира производители – тя е дигитален логистичен хъб за 
селскостопански и други продукти от Централна и Източна Европа и Китай. Чрез интегрираните си свойства 
www.16plus1cloud.org дава възможност всеки производител да свърже собствената си платформа за електронна търговия 
с клауда (високопроизводителна облачна платформа) на ЦНСССКЦИЕ. Това е пътят за реални търговски сделки – 
същинската електронна търговия между Китай и страните от ЦИЕ, нещо, което до момента не беше възможно. 
Съгласно действащите досега регулации, за да може една българска или от ЦИЕ компания да продава продуктите си чрез 
електронна търговия в Китай, тя трябваше да открие там собствен офис, да регистрира фирма, да има собствена банкова 
сметка – всичко необходимо, за да е юридическо лице по смисъла на китайското законодателство. 
Чрез платформата www.16plus1cloud.org производителите могат за свържат електронните си магазини с нея, а връзката й 
с китайските платформи дава възможност предлаганите стоки да се търгуват в Китай. Така реално чрез платформата на 
ЦНССКЦИЕ се свързват електронните платформи за търговия на Китай и страните от ЦИЕ. 
Дигиталният логистичен хъб за селскостопански и други продукти, каквото е www.16plus1cloud.org, дава възможност не 
само за реални търговски сделки, но предоставя обмен на сертификати, договори, митнически декларации и пр. Изискване 
на китайските власти за трансграничен внос на продукти за лична употреба е платформата, която търгува стоката в Китай 
да е свързана с тяхната агенция митници. Предоставяйки продукти от ЦИЕ трябва да е ясно дали потребителите отсреща 
са свързани с митниците и дали отговорят на останалите регулации от китайска страна, а това трябва да е ясно посочено. 
Електронната търговия не би била възможна, ако не беше създаден „16+1 Логистичен хъб за електронна търговия и 
Павилион за селскостопански и други продукти” в Пловдив през 2017 г. Ако в момента производител от ЦИЕ реши да 
изпрати конкретна поръчка в Китай, така че да е бързо и ефикасно транспортирана, той трябва да плати не по-малко от 40-
50 евро/кг. Идеята и целта на Центъра са „16+1 Логистичен хъб за електронна търговия и Павилион за селскостопански и 
други продукти” в Пловдив да има необходимите количества стока, които регулярно да се изпращат до Китай, за да се 
постигнат договорените със спедиторите цени, възлизащи на не повече от 1,5 евро/кг. 
Това е начинът продуктите от ЦИЕ да са конкурентноспособни в Китай, защото никой не би си купил бутилка вино за 5 евро, 
ако трябва да плати за транспорт 60 евро, което обезсмисля електронната търговия. Без платформата 
www.16plus1cloud.org и без „16+1 Логистичен хъб за електронна търговия и Павилион за селскостопански и други  
продукти” в Пловдив, електронната търговия не би могла да се осъществи. 
Това стана възможно благодарение на усилията и последователната работа през последните 3 години на експертите от 
ЦНСССКЦИЕ. 
Редица са все още неизвестните, с които трябва да се сблъсква всяка компания поотделно, затова обработената 
информация за законовите положения и регулациите се предлага консолидирано от www.16plus1cloud.org, по модела 
G2B2B2C. 
Фактът, че има свободна електронна търговия не означава обаче, че става дума за липса на контрол от наша или от китайска 
страна. Време е да се разбере, че електронната търговия е само способ, а не начин за заобикаляне на качество, безопасност 
и сигурност на продуктите. 
 
Дарик  
 
√ Аптеките имат шест месеца гратисен период за системата срещу фалшиви лекарства 
До 6 месеца всяка аптека в България ще трябва да разполага с четец и специален софтуер, с който да верифицира 
лекарството, което продава на пациента. Изискването се въвежда като мярка за борба с фалшивите лекарства заради 
влизането в сила на Европейската директива за верифициране на лекарствените продукти. Това стана ясно на извънреден 
брифинг в Министерството на здравеопазването. 
Евродирективата за борба с фалшивите лекарства влиза в сила след броени дни - от 9 февруари, информира здравният 
министър Кирил Ананиев. Промяната ще засегне основно аптеките, които обаче ще имат шестмесечен гратисен период, в 
който да инвестират в новата система, която ще ги свързва с Изпълнителната агенция по лекарствата. 
„Ние ще направим плавен старт на въвеждането на системата за верификация, който ще бъде най-малко шест месеца, през 
които няма да бъдат санкционирани аптеките за това, че не са я въвели още. Тоест не трябва да има никакво притеснение 
от тяхна страна, няма да се затваря нито една аптека, няма да се лишава нито един пациент от лечение. Обратно – идеята 
е да се гарантира лечението на гражданите с верифицирани лекарства, признати на територията на ЕС”, увери министър 
Ананиев. 
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От думите му стана ясно още, че аптеките няма да дължат такса за включване в новата система, тъй като то е задължително. 
Те ще трябва обаче да закупят четци, което, в случай, че разполагат с компютър и интернет, ще им струва около 150 лева. 
Проблем би възникнал за аптеки, които нямат компютърна система и връзка с мрежата. За тях разходът по въвеждането 
на платформата за верификация би могъл да надхвърли и 1500 лева. 
Дали ще се стигне до временно затваряне на аптеки докато се инсталира новата система все още не е ясно. След 
въвеждането й фармацевтите ще имат задължението да сканират всяко лекарство преди да ни го продадат. Така според 
здравните власти ще се игнорира рискът от продажба на фалшиви медикаменти. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Омбудсманът и "Топлофикация" - рунд пореден. Как дружеството харчи парите на столичани? 
- На какви критерии трябва да отговарят кандидатите за евродепутати? Отговорът на ЦИК 
- Геополитически сценарии - коментар на Ивайло Калфин 
- Колко опасни са наргилетата и трябва ли да бъдат забранени? 
- Как се издирва боа в търговски център? На живо от Пловдив 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Ще успее ли бизнесът да спази срока за смяна на касовите апарати - дискусия в студиото. 
- Защо десетки села в Странджа остават откъснати без междуградски транспорт? 
- Защо позициите на президента и правителството се разминаха и за Венецуела - коментар на политолозите Мария 

Пиргова и Георги Киряков. 
- След тежката верижна катастрофа на АМ „Струма" - какво е състоянието на ранените? 
- Как БСП и ГЕРБ влязоха в остра схватка заради промените в Изборния кодекс - коментар на Десислава Атанасова. 
- Избягала боа-удушвач хвърли в паника пловдивски мол? На живо: Как бе заловено влечугото и имаше ли опасност 

за хората? 
- Още измами с ТЕЛК. От какво промени се нуждае системата и ще има ли ощетени хора с увреждания? Гост - 

председателят на социалната комисия в НС Хасан Адемов. 
- Как легендарният алпинист Райнхолд Меснер посвети книга на Боян Петров? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Мъгла или неопитни шофьори? След верижната катастрофа с 30 коли - какви са причините за инцидента? 
- Евгения Банева - кандидат за евродепутат! Политически амбиции или опит за бягство от ареста? 
- Дръжте змията! Избягала боа сред магазините в пловдивски мол. На живо - опасно ли е влечугото? 
- Политически престрелки в България за кризата във Венецуела. Разнобоят коментира Соломон Паси. 
- Родители нападнаха охранител на училище в Димитровград. На живо - причините за агресията. 
- Бум на ново строителство в страната. И спад на сделките с имоти. Ще се стигне ли до прегряване на пазара и ще 

тръгнат ли надолу цените на жилищата през 2019 г. - прогнозите на експертите - в "На твоя страна". 
- Пресичане с риск за живота край Перник. На живо - Румен Бахов проверява продължава ли опасната практика. 

 
√ Събития в страната на 6 февруари 
София. 

- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа Министерският съвет ще проведе седмичното си заседание. 
- От 08.45 часа в сградата на Министерството на отбраната ще започне двудневна конференция на началника на 

отбраната ген. Андрей Боцев. На нея ще присъства и заместник министър-председателят по обществения ред и 
сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов. 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще бъде даден официалният старт на националната система за 
верификация на лекарствата в България. 

- От 13.00 часа в зала „Сердика" на София Хотел Балкан ще се проведе експертната дискусия: „Интегриран 
национален план за енергетика и климат за периода до 2030 г." Сред лекторите ще бъдат: Жечо Станков, зам.-
министър на енергетиката, Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно 
развитие, Юлиан Попов, главен експерт на Европейската климатична фондация и др. 

- От 13.30 часа в заседателната зала на Висшия съдебен съвет ще се проведе заседание на Прокурорската колегия. 
- От 14.00 часа в Бизнес салона на хотел „Кристал Палас" ще се състои кръгла маса на тема „Бизнес и образование - 

перспективи и предизвикателства", организирана от изпълнителния директор на „Национална компания 
индустриални зони" ЕАД (НКИЗ) Антоанета Барес. На събитието ще присъства и министърът на икономиката Емил 
Караниколов. 

- От 14.00 часа в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура" ще бъдат отворени офертите за строителен надзор 
при изграждането на 33 км от пътя Мездра-Ботевград. 

*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа на пл. „Атанас Сиреков" ще се проведе ритуал по издигане на националния флаг на Република 
България и флаговете на Европейския съюз и Община Бургас, както и благодарствен молебен за благоденствието 
на свободен Бургас по повод 141 години от Освобождението на града. 
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- От 11.30 часа пред Паметника на руските освободители ще се проведе тържествен ритуал по отдаване на военни 
почести и полагане на венци и цветя. 

- От 16.00 часа в заседателната зала на Община Бургас ще бъдат наградени победителите от кампанията за разделно 
събиране на отпадъци. Наградите ще връчи зам.-кметът по европейски политики и околна среда Руска Бояджиева. 

*** 
Варна. 

- От 14.00 до 16.00 ч. в офиса на партия ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски" №1 Марица Гърдева, председател на 
комисията „Туризъм, търговия и рекламна дейност" към ОбС, ще приема граждани. 

*** 
Варна/Златни пясъци. 

- От 14.00 часа в хотел „Адмирал" министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще открие 
земеделски форум „Националните приоритети в земеделието". 

*** 
Велико Търново. 

- В 15.00 часа в Зала 302 на Община Велико Търново ще се състои брифинг по повод посещението на делегация от 
Световната банка. 

*** 
Кюстендил. 

- От 14.00 часа в заседателната зала на Община Кюстендил ще се проведе обществено обсъждане за изменението 
на общия устройствен план. 

*** 
Смолян. 

- От 11.00 часа в зала 247 в сградата на Община Смолян ще се проведе пресконференция по проект № BG16RFOP001-
1.022-0003-C01 „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян" който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. 

- От 13.00 часа в Сесийната зала на Община Смолян ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Стара Загора. 

- От 14.00 часа в приемната на обществения посредник Стара Загора, бул. „Митр. Методи Кусев"34 А, ет.1 ще бъде 
представен отчет за дейността на обществен посредник. 

 
Bloomberg TV 
 
√ Еврозоната: На прага на рецесия, но по-слаба от предишната 
Д-р Вероника Денизова, Bloomberg TV Bulgaria, от Coface Country Risk Conference в Париж, В развитие, 05.02.2019  
Еврозоната се намира на прага на рецесия, но не с размерите на тази от 2008 г. Това каза Вероника Денизова, Bloomberg 
TV Bulgaria, в пряко включване от Coface Country Risk Conference в Париж за предаването „В развитие“ с водещ Делян 
Петришки. 
Денизова посочи, че се позовава на индексите на Coface за Германия, Франция и Италия, които са индикатори за 
развитието на еврозоната. 
„Няма нито един сектор в икономиката, който да не генерира рискове към момента“. 
Денизова коментира и глобалните рискове за икономиката, обсъдени в началото на форума. Сред тях политическият 
остава основен, отбеляза тя. 
„Индексът за политическия риск, който Coface следи, е на най-високото си ниво в историята. Предпоставки за това, разбира 
се, създава Brexit, както и предстоящите избори в Гърция, Бразилия с непредсказуемите политики на новия президент 
Жаир Болсонаро, конфликтите във Венецуела, Италия също беше спомената“. 
Денизова отбеляза и военния риск за икономиката от геополитическите конфликти в Близкия Изток, ръстът на 
протекционизма, както и търговската война между САЩ и Китай, която поставя множество неясноти по повод бъдещето 
на световната търговия. 
„Еволюцията на технологиите също е предизвикателство пред бизнеса и трябва да се намери начин как да се управлява 
то. Дигитализацията, новите енергийни източници, новите зависимости, които се създават на енергийния пазар, новите 
видове транспорт, както и промените в телекомуникациите – всички тези теми бяха засегнати и представени като нови 
опасности в началото на форума“. 
Нарастващият глобален дълг е друг икономически риск, отбеляза Денизова. 
„240 млн. долара като дълг са акумулирани в глобален мащаб. Централните банки вече имат много по-малки възможности 
за действия, за да управляват тези дългове и да реагират при следваща икономическа криза“. 
Водещият на Bloomberg TV Bulgaria отбеляза, че все пак има и положителни новини за глобалната икономика. 
„Американската икономика продължава да е в подем, компаниите все още инвестират на глобално ниво, а домакинствата 
продължават да потребяват. Китай също все още се представя добре, макар темповете на растеж да намаляват“. 
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√ Доналд Тръмп ще номинира Дейвид Малпас за президент на Световната банка 
Номинацията на Малпас ще сложи лоялен подчинен на Тръмп и скептик към многостранните институции начело на 
Световната банка  
Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е уведомила страните в Световната банка, че държавният 
глава смята да посочи представителя на финансовото министерство Дейвид Малпас за американската номинация за 
президент на институцията, съобщава Ройтерс, позовавайки се на запознати източници. Това предава Investor.bg. 
Номинацията на Малпас ще сложи лоялен подчинен на Тръмп и скептик към многостранните институции начело на 
Световната банка, която е заделила близо 64 млрд. долара за развиващите се страни през годината до 30 юни 2018 г. 
Politico, които първи съобщават за решението, твърдят, че то ще бъде официално обявено в сряда, позовавайки се на 
неназовани представители на администрацията. 
Говорители на Белия дом и финансовото министерство са отказали коментар по темата. 
Според европейски дипломатически източник администрацията на Тръмп е уведомила няколко столици за номинацията 
на Малпас, добавяйки, че европейските страни част от банката вероятно няма да я блокират. 
 
√ ООН: Повишаване на американските мита върху Китай ще предизвика световен икономически спад 
Очаква се търговските преговори между двете световни икономики да доведат прогрес, за да се избегнат тези 
рискове  
Намеренията на САЩ за увеличаване на тарифите върху вноса от Китай през следващия месец може да доведе до световен 
икономически спад, както и да позволи на други страни да поемат около 200 млрд. долара от китайския износ, сочи 
проучване на агенцията за търговия и развитие към ООН UNCTAD, съобщава Ройтерс. Това предава БНР. 
През 2018 г. САЩ наложиха допълнителни мита между 10 и 25% върху вноса на китайски стоки за 250 млрд. долара като 
наказание за това, което САЩ наричат нелоялни търговски практики, заплашвайки да повишават 10-процентните мита до 
25% от 1-ви март, ако до тогава търговските преговори между двете световни икономики не доведат до прогрес. 
"Последствията от подобни мита ще бъдат огромни", обяви на пресконференция Памела Кок-Хамилтън, ръководител на 
международната търговия в UNCTAD. "Последиците за цялата международна търговска система ще бъдат силно 
отрицателни", предупреди тя. 
Според нейните думи повишаването на американските тарифи и ответната реакция от страна на Китай ще провокират 
възникване на икономически спад предвид неустойчивостта на финансовите пазари и пазарите на суровини, докато 
предприетите от компаниите ходове за адаптиране ще окажат натиск върху световния икономически растеж. 
 
√ Украйна рязко увеличи транзита на газ от Русия до Европа 
7.6 милиарда кубически метра газ е транзитиран през държавата за страните от Западна Европа през януари   
По данни на "Уктрансгаз" през тази година Украйна е увеличила количеството транзитиран газ от Русия до 7,6 млрд. куб. м 
през първия месец на годината, докато миналата година държавата, напротив, намали транзита на газ със 7,1%. Данните 
посочва inforeactor.ru. 
През 2016 г. Киев счупи рекорда, изпомпвайки 93 милиарда кубически метра през своята територия. Заслужава да се 
отбележи, че въпреки анти-руската реторика, в Киев започнаха открито да говорят за катастрофалните последици за 
Украйна след прекратяването на договора за доставка на газ. Тази гледна точка се застъпва, по-специално, от депутата от 
Върховната Рада Вадим Рабинович. Политикът каза, че след приключване на договора за транзитиране на газ, икономиката 
на Украйна ще бъде в сериозен спад. Правителството ще трябва да поддържа неработещ газопровод с много пари. През 
януари бяха проведени консултации в Русия, Европейската комисия и Украйна. Европа настоява за удължаване на договора 
с Украйна за доставките на газ за период от повече от 10 години при атрактивни условия. Русия заяви, че договорът, ако 
ще се сключи, трябва да бъде търговски привлекателен. Освен това, Украйна трябва да представи план за управление на 
своята газотранспортна мрежа, а спорът между "Газпром" и "Нафтогаз" трябва да бъде решен. Дискусиите по тези теми 
предстои да се проведат през май тази година. 


