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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

Нова ТВ 
 
√ Бизнесът иска да отпадне лимитът от 150 часа за извънреден труд 
Двойно повече часове извънреден труд, предлага държавата. Поводът- бизнесът настоява лимитът за извънредните часове 
работа да отпадне изцяло. 
Ако погледнем по-мащабно, извънредният труд е забранен. Можем да работим повече само ако това наистина се налага 
и то при доста строг регламент. В рамките на един месец лимитът за извънредна работа е 30 часа дневен или 20 часа нощен 
труд 
Хипотетична ситуация - днес е сряда, имате спешна работа и работите повече. Утре обаче отново е работен ден - законът 
казва: "Можете да останете не повече от 3 часа". 
Така общо за цялата година лимитът е 150 часа - извънреден труд. Според бизнеса това не е достатъчно и ако хората искат, 
трябва да имат възможност да работят повече. Държавата предлага компромис - часовете да станат 300.  
Идеята обаче е това да важи само за професиите с колективно договаряне.  
В целия този спор синдикатите припомнят, че всеки час извънреден труд, трябва да се заплаща подобаващо - между 50 и 
100 % допълнително. 
Повече работа, повече пари, твърдо убедена е фризьорката Назифе Сали. 
"Предпочитам да имам повече допълнителни часове, защото понякога не мога да смогна и връщам клиенти, което е голям 
минус", казва Сали. 
За да й стигат доходите, вариантите пред нея са или да работи извънредно, или да започне втора работа. Пресмята, че по-
изгоден е първият. Така смята и бизнесът. Работодателите настояват за пълно отпадане на ограниченията. Нямало 
достатъчно квалифицирани работници и трябвало да се стимулират кадърните. 
"Ние искаме да отпадне годишното ограничение, тъй като пазарът страда от това, че не предлага качествена, 
квалифицирана работна ръка и бизнесът страда с изпълнението на поръчките. В такива случаи се прибягва към извънреден 
труд", обясни Добрин Иванов от Асоциация на индустриалния капитал в България.  
Държавата не одобрява цялостното отпадане на лимита. Затова се предлага компромис - часовете да скочат двойно, но 
само за професиите с колективно договаряне. 
"Ние нищо не отменяме, просто даваме една допълнителна възможност, т.е., да останат всички други ограничения, които 
са предвидени, но да се даде възможност при КТД да се договаря по-дълъг период, но не повече от 300 часа на година", 
каза Бисер Петков, министър на труда и социалната политика. 
За повече информация вижте видеото. 
 
В. Стандарт 
 
√ Бизнесът иска да отпадне лимитът от 150 часа извънреден труд Копирано от standartnews.com 
Двойно повече часове извънреден труд, предлага държавата. Поводът- бизнесът настоява лимитът за извънредните часове 
работа да отпадне изцяло. 
Ако погледнем по-мащабно, извънредният труд е забранен. Можем да работим повече само ако това наистина се налага 
и то при доста строг регламент. В рамките на един месец лимитът за извънредна работа е 30 часа дневен или 20 часа нощен 
труд. 
Хипотетична ситуация - днес е сряда, имате спешна работа и работите повече. Утре обаче отново е работен ден - законът 
казва: "Можете да останете не повече от 3 часа". 
Така общо за цялата година лимитът е 150 часа - извънреден труд. Според бизнеса това не е достатъчно и ако хората искат, 
трябва да имат възможност да работят повече. Държавата предлага компромис - часовете да станат 300.  
Идеята обаче е това да важи само за професиите с колективно договаряне.  
В целия този спор синдикатите припомнят, че всеки час извънреден труд, трябва да се заплаща подобаващо - между 50 и 
100 % допълнително. 
Повече работа, повече пари, твърдо убедена е фризьорката Назифе Сали. 
"Предпочитам да имам повече допълнителни часове, защото понякога не мога да смогна и връщам клиенти, което е голям 
минус", казва Сали. 

https://nova.bg/news/view/2019/02/06/239854/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BE%D1%82-150-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4
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За да й стигат доходите, вариантите пред нея са или да работи извънредно, или да започне втора работа. Пресмята, че по-
изгоден е първият. Така смята и бизнесът. Работодателите настояват за пълно отпадане на ограниченията. Нямало 
достатъчно квалифицирани работници и трябвало да се стимулират кадърните. 
"Ние искаме да отпадне годишното ограничение, тъй като пазарът страда от това, че не предлага качествена, 
квалифицирана работна ръка и бизнесът страда с изпълнението на поръчките. В такива случаи се прибягва към 
извънреден труд", обясни Добрин Иванов от Асоциация на индустриалния капитал в България. 
"Когато някой е решил, че ще става бизнесмен, той би трябвало да си планира работата, така че да не натоварва 
работниците допълнително", заяви Ваня Григорова от КТ "Подкрепа".  
Държавата не одобрява цялостното отпадане на лимита. Затова се предлага компромис - часовете да скочат двойно, но 
само за професиите с колективно договаряне. 
"Ние нищо не отменяме, просто даваме една допълнителна възможност, т.е., да останат всички други ограничения, които 
са предвидени, но да се даде възможност при КТД да се договаря по-дълъг период, но не повече от 300 часа на година", 
каза Бисер Петков, министър на труда и социалната политика. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
 
БНТ 
 
√ Промените в Наказателния кодекс влизат за окончателно гласуване в парламента  
Депутатите окончателно гласуват промените в Наказателния кодекс. Предвидено е криминализиране на всички форми на 
домашното насилие. С до пет години затвор са заплашени хората, упражняващи тормоз над семейството. 
Промените предвиждат и защита за жертвите на принудителни бракове. Инкриминира се и психическото насилие, за което 
се предвижда лишаване от свобода до една година или пробация. 
 
√ Президентът Радев ще се запознае с анализа за подготовката на армията 
Държавният глава и върховен главнокомандващ Румен Радев ще се запознае с анализа на подготовката, войсковия ред и 
дисциплината в Българската армия. На конференцията ще присъстват министърът на отбраната Красимир Каракачанов, 
народни представители, генерали и офицери. 
Около 25% са незаетите места в редовете на българската армия. Най-сериозен е недостигът в Сухопътни войски. 
Министерството на отбраната започва национална информационна кампания " Бъди войник" за популяризиране на 
военната професия. Тя ще се проведе в 29 града в страната, ще се търсят около 3 000 млади хора, които искат да постъпят 
в редиците на армията.  
От тази година стартовата заплата на войниците е близо 900 лв, без допълнителните възнаграждения. Кампанията започва 
в Стара Загора. 
 
√ Министерство на енергетиката: България няма да се откаже от въглищните централи  
Страната е заложила тецовете да продължат да работят поне до 2030 г. въпреки завишените екологични изисквания. 
България планира да запази работата на въглищните централи, защото те са базисни за страната. Това съобщи по време 
на дискусия зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков. По думите му, запазването на ролята на местните въглища са 
заложени в Интегрирания национален план на страната за енергетика и климат до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.  
В момента България иска отсрочка от Европейската комисия на въвеждането на по-високи критерии за екологичност на 
въглищните си централи в маришкия басейн. Там работят както частните американски тецове - AES Гълъбово и Контур 
Глобал Марица изток 3, така и държавната "Марица изток 2". Според изчисленията на международни консултанти, 
изпълняването на новите критерии е икономически необосновано за България и ако те не могат да бъдат отсрочени, 
централите ще бъдат затворени. 
Целта на българския план за енергетиката е да бъдат постигнати общоевропейските цели, а именно 32% дял на енергията 
от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия, 32,5% подобрение на енергийната ефективност и 
минимум 15% междусистемна свързаност. В момента България продължава да влага, включително европейски средства 
за развитието на енергийната си инфраструктура и свързване със съседните държави. 
 
√ Ден на отворените врати в ЦИК 
Централната избирателна комисия обявява ден на отворените врати и кани всички граждани, които желаят, да присъстват 
на редовното заседание на Комисията днес. Поводът е Световния ден на изборите. 
 
√ Жан-Клод Юнкер приема Тереза Мей в Брюксел  
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ще приеме британския премиер Тереза Мей. Позицията на 
Комисията за Брекзит остава категорична. Европейският съюз няма да предоговаря нито постигнатото споразумение за 
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оттеглянето на Великобритания от ЕС, нито залегналата в документа предпазна мярка за ирландската граница, заяви вчера 
Жан-Клод Юнкер. 
Говорител на британския премиер на свой ред посочва, че ще трябва да бъдат внесени промени в споразумението за 
Брекзит, ако Европейският съюз иска Великобритания да го напусне със сделка.  
Днес ще има и изслушвания в Европейския парламент по бюджета на ЕС с оглед на евентуална липса на споразумение за 
Брекзит. 
 
√ Ще стане ли Виетнам нов играч на световната сцена?  
Бивш военен противник на Вашингтон и дългогодишен съюзник на Пхенян - Виетнам се оказа перфектен домакин за 
втората среща между лидерите на САЩ и Северна Корея. Как азиатската държава се превърна във важен геополитически 
играч - Биляна Бонева по темата. 
Площад "Ленин" в Ханой. Местните хора казват, че тук се срещат Изтока и Запада. Любимо място е на младите. Тук не се 
говори за Виетнамската война, нито пък за социализма.  
Отдавна САЩ гледат на Виетнам като на стратегически партньор. Затоплянето на отношенията им започва още през 1995 
г. 
Ханой и Пхенян са съюзници от почти 70 години. Но Ким Чен -ун никога не е пътувал до тази част на Азия. Виетнам може 
да го вдъхнови за промени, смятат анализатори. Заради успешната реформа, която превърна икономиката й в една от най-
бързо развиващите се в света.  
Си Кием, бивш директор на Националната банка на Виетнам: Преди реформата през 80-те години системата ни беше 
подобна на тази в Северна Корея. Но много неща се промениха.  
Все още не е ясно къде ще се проведе срещата между Доналд Тръмп и Ким Чен ун. Най-спряганото място е Да Нанг. 
Крайбрежният град, в който по време на Виетнамската война действаше огромна американска база. 
 
√ Тръмп номинира кандидат за президент на Световната банка  
Президентът на САЩ Доналд Тръмп номинира зам.-министъра на финансите по международните въпроси Дейвид Малпас 
за президент на Световната банка. Тръмп обяви номинацията в Белия дом в присъствието на самия кандидат, журналисти 
и членове на кабинета. Кандидатурата на топ дипломата във финансовото министерство на САЩ подлежи на гласуване от 
изпълнителния борд на Световната банка. 
 
News.bg 
 
√ С близо 3 млн. лв. правят новата сграда на комисията за информационна сигурност 
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията 
(ДКСИ) за 2019 година. 
Допълнителните средства са в размер на 2 850 000 лева. 
Парите ще послужат за ремонтирането на новата сграда, находяща се на ул. "Козлодуй" № 4 в София, закупена в полза на 
държавата за нуждите на ДКСИ и на нейната администрация. 
Средствата са необходими за извършване на дейности по изграждане на охраняем периметър, вътрешно преустройство 
на помещенията на сградата и надграждане на структурно-кабелните системи и специалните системи за сигурност за 
недвижим имот. 
Посочените дейности са свързани с изпълнението на изискванията по видовете сигурност на класифицираната 
информация, заложени в Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите актове по неговото 
прилагане, в правната рамка на ЕС по отношение на защитата на класифицирана информация и Политиката на НАТО по 
сигурността и подкрепящите я директиви, информират от Министерски съвет. 
 
√ Вузовете искат от министерството поръчка за кадрите 
"Българските студенти заминават да учат навън не защото нашето образование е лошо, а защото у нас няма ясни 
перспективи пред тях. Липсата на сигурност е причината кадрите да избират чужбина. Това заяви ректорът на УНСС проф. 
Стати Статев на кръгла маса, посветена на координацията между бизнеса и образованието. 
Изискване към нашето министерство е да си направи поръчката за кадрите, които ще й трябват, допълни той. 
Освен това Статев е на мнение, че студентите в държавaта се унижават да плащат такса за обучение и общежитие, като би 
трябвало да получават стипендия и да бъдат обвързани с 5-годишен трудов договор след завършване на висшето си 
образование. 
"Седите и чакате специалисти, но чакате ние да ги направим и да кажете, че не стават за нищо", възмутен е ректорът. 
Като добра практика според него са се утвърдили стажовете, които фирмите предлагат на студенти от трети курс. По думите 
му младежки икономически форум също допринася за възможностите, но трябва да се засилим там, където нещата не се 
използват. 
Доц. Георги Вълчев от Софийски университет заяви, че от СУ се очаква да задава тон във висшето образование като най-
старият университет в България. 
"Трябва да се търси по-голямо сътрудничество в магистърските програми", смята той. Сътрудничеството с бизнеса там 
отваря по-големи възможности за програми, които отговарят на реалните нужди. Профилираните специалисти излизат 
през магистърските програми, акцентира преподавателят. 
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Според Вълчев "на висшите училища не трябва да се гледа като на институции, които веднъж, издали една диплома, са 
приключили с подготовката на един специалист". Изключително важна е и актуализацията на подготовката и следенето на 
иновациите в полето на професионална реализация. 
"Ако не решаваме и проблемите на средата, няма как да решим останалите проблеми. Затова са нужни професионални 
преподаватели, посочи Вълчев. 
 
Dir.bg 
 
√ Държавата платила обезщетения за 19 млн. по дела в Страсбург 
Нито стотинка не е върната на данъкоплатците от виновните държавни служители 
19 милиона лева са изплатените обезщетения от държавата по дела, заведени от 2005 г. досега в Европейския съд по 
правата на човека (ЕСЧП) в Страсбург. 
Паричните суми се изплащат на жалбоподателите от данъците на българите, но нито стотинка от тях не е върната в хазната 
по Закона за държавния служител и по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, пише "Труд". 
По тези нормативни актове държавата може да търси персонална отговорност от виновните за осъдителните присъди. 
Това стана ясно в парламента, където бе приет докладът на Министерство на правосъдието за изпълнението на решенията 
на ЕСЧП срещу България през 2017 г. 
Според отчета срещу държавата са заведени 623 дела и така сме на 15-о място в Европейския съюз. Постановени са 65 
съдебни решения, от които по 31 дела страната ни е била осъдена. През 2018 г. решенията срещу България са 55, от които 
27 са осъдителни. 
 
Аctualno.com 
 
√ Компании от Европа и Азия се включват в строителното бизнес събитие на България  
Един месец. Толкова време остава до стартирането на бизнес събитието на България за строителния бранш – изложение 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА. Форумът ще „превземе“ залите на Интер Експо Център от 6 до 9 март, събирайки 
компании от няколко континента.  
След обявяването на новата концепция на международния форум през 2018 г. показателите за тази година сочат, че 19-
ото му издание ще бъде най-мащабното от десетилетие насам. „Върху площ от над 8500 кв.м. участниците ще разположат 
своите щандове, предлагайки иновативни продукти от цял свят“, коментират организаторите. През тази година, в която 
чувствително се увеличава международният характер на изложението, те отделят специално внимание на продуктовото 
сегментиране. Затова залите на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА са разделени по продуктовите направления: 
„Вътрешни и довършителни работи“, „Врати, прозорци, фасади и профили“ и „Грубо строителство и външни довършителни 
работи“.  
Международна бизнес платформа Залите на изложението ще обединят участници от Европа и Азия. Съвременни продукти, 
решения, иновации и ноу-хау ще демонстрират компании от България, Германия, Италия, Белгия, Англия, Полша, Китай, 
Румъния, Турция, Иран, Индия. Видно от профилите на чуждестранните участници, те се съсредоточават в няколко 
продуктови сектора. Компаниите от Полша и Румъния се представят предимно с метални керемиди, елементи за покриви 
и покривни конструкции. Английските и белгийските фирми ще се фокусират върху сектори „Врати“ и „Топлоизолации“, а 
китайските – върху врати и тръби.  
Участниците от югоизточната ни съседка Турция ще представят метали и метални елементи, гранитогресни плочки и 
решения за външното строителство. На АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА ще бъдат представени и турски фирми, 
които разполагат с мащабни производствени мощности у нас. От 6 до 9 март ще се състои и национално участие на фирми 
от Иран, които залагат в основата на своето присъствие керамиката. Този сектор ще бъде основен и в представянето на 
компаниите от Индия.  
Във фокуса си АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА поставя потенциала на съвременното строително оборудване и 
проектиране, технологии и инструментариум, довършителните дейности, интериорните материали и технологии, 
модерното вертикално планиране и ландшафт и индустриалното строителство. Сред акцентите ще бъде и софтуерът, BIM, 
виртуалната реалност и реалното приложение на 3D-принтирането в рамките на строителния сектор. 
Освен с мащабите си, изданието през тази година се отличава и с изключителната и интензивна съвместна дейност с 
основните браншови организации - Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на строителите в България (КСБ), 
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Българска асоциация за изолации в строителството 
(БАИС), Сдружение „Български врати, прозорци и фасади, Български съвет за устойчиво развитие, Асоциация на 
професионалните озеленители в България, образователни институции.  
От 6 до 9 март бизнес платформата на строителството в България, АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА, ще събере 
представителите на сектора. Провеждайки се паралелно с изложенията SECURITY EXPO и WATER TECH EXPO, форумът ще 
създаде безпрецедентни условия за надграждане на бизнеса, създаване на нови контакти, усвояване на новите технологии 
и тенденции.  
 
√ Ангелкова разкри защо сътрудничеството с Русия е много важно  
Русия е сред най-важните пазари за българския туризъм, като туристите от страната са сред най-многобройните 
посещаващи България. Това разкри министърът на туризма Николина Ангелкова при среща в Москва с първия зам.-
председател на руската Държавна Дума Иван Мелников.  
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"2018 е трета поредна рекордна година за българския туризъм в цялата му история. Приходите от международен туризъм 
през миналата година възлизат на 7,2 млрд. лв. Съществено значение за този напредък имат посещенията на руските 
туристи, които през миналата година са били близо 512 хил. Федерацията зае шесто място в класацията за входящ туризъм 
на България, акцентира още министър Ангелкова. Тя изтъкна също отличното сътрудничество с Федералната агенция по 
туризъм и руския бизнес.  
Освен към популяризиране на възможностите за летни почивки рекламната кампания на министерството на пазар Русия 
е фокусирана също към културно-историческия, балнео- и СПА, оздравителния туризъм.  
Важен акцент в нея са още детският отдих и детските лагери, които познаваме от ранна възраст, стана ясно от думите й.  
"В сътрудничество с Вашето образователно министерство разработваме наредба, за да отговорим на изискванията на 
руския пазар в тази сфера.  
Разчитаме на Вашата подкрепа и занапред, за да можем за промотираме България като водещо и конкурентно място за 
почивка за руските туристи", заяви министър Ангелкова.  
"Нашите съграждани обичат да почиват в България, увери Иван Мелников и подчерта, че руската страна е настроена да 
развиваме и занапред нашите взаимоотношения. Според него те са много близки по дух и имат добри традиции.  
Искаме съвместно да насърчаваме круизния туризъм и да работим така, че да имаме добра транспортна свързаност, 
подчерта първият зам.-председател на Държавната Дума.  
Зам.-председателят на Народното събрание Явор Нотев, който е част от българската делегация, заяви, че и на 
парламентарно ниво развитието на туризма намира своята подкрепа.  
Вчера Ангелкова се срещна със Сергей Галкин, зам.-министър на икономическото развитие на Руската федерация. Тя е на 
официално посещение в руската столица, придружавана от парламентарна делегация, съобщават от Министерството на 
туризма.  
 
Dnes.bg 
 
√ НАТО и Македония подписаха, Скопие благодари на България 
Бойко Борисов ни насърчи със споразумението за добросъседство 
Посланиците на държавите от НАТО подписаха със Скопие протокола за присъединяване в присъствието на македонския 
външен министър Никола Димитров. Церемонията се състоя в заседателната зала на централата на пакта в Брюксел. 
С подписването на протокола започва последната фаза от приемането на Македония в НАТО. В този краен етап властите - 
обичайно парламентите на държавите от НАТО, трябва да дадат своето одобрение. 
Когато всички държави одобрят протокола, генералният секретар на НАТО отправя покана за присъединяване към новата 
страна. Република Северна Македония ще влезе в НАТО като 30-ата държава от организацията. 
В словото си генералният секретар на пакта Йенс Столтенберг заяви, че това е историческо събитие. Той отново отбеляза 
ролята на премиерите Алексис Ципрас и Зоран Заев за подписването на Преспанското споразумение. Това споразумение 
бе първата стъпка по пътя, довел ни тук днес. Пътят не бе лесен, допълни Столтенберг. 
Отдавна чакахме да се присъедините, обърна се той към Димитров. Уверен съм, че ратификацията ще приключи бързо и 
скоро ще ви приемем като пълноправен член. Очакваме през това време да продължите с реформите, добави той. 
Генералният секретар съобщи, че отсега нататък македонски наблюдатели ще участват в заседанията на НАТО. Решението 
влиза в сила от април. 
Министър Димитров в развълнувана реч открои подкрепата, която страната му е получила от България. Благодаря на 
премиера Бойко Борисов, който ни насърчи първо с двустранното споразумение за добросъседство, да вървим в тази 
посока, каза Димитров. 
Изпълняваме волята на нашите предци от 90-те години - главна стратегическа цел да ни бъде присъединяването към НАТО. 
За тази задача работиха поколения. Това не бе неизбежно, дори не бе много вероятно да се случи, но се случи, 
благодарение на премиерите Заев и Ципрас. Те проправиха пътя към историческото помирение и доказаха, че 
невъзможното е постижимо. 
НАТО за нас е семейство, сигурност, ценности - което се стреми да направи света по-добро място и мирен. Ще продължим 
с реформите във въоръжените сили, правораздавателната система, службите за сигурност. Готови сме и искаме да поемем 
отговорностите на членството в алианса, добави македонският министър, цитиран от БТА. 
Гърция се очаква да бъде първата страна, която ще ратифицира протокола за присъединяване на бившата югославска 
република към НАТО, което се очаква да стане в петък. 
След това Македония официално и окончателно ще промени името си на Република Северна Македония. 
 
В. Монитор 
 
√ От единия в другия джоб на БГ бюрокрацията 
XVIII век. Бях даже убеден, че още древните елини са й дали началото. Зарових се наскоро в значението, защото досега ми 
се искаше да отбягвам темата. Последният път да се „отричам от дявола“ и да не искам да причиня нещо, макар и само 
словесно на служител зад гишето, беше само преди дни. 
Дамата „от другата страна“ беше бавна и донякъде забавна с лекотата, с която ми обясняваше процедурата. До момента, 
в които стана ясно, че за да взема нова здравна книжка на детето ми трябват три формуляра и още само шест подписа 
върху тях, които се полагат на два различни етажа в местната здравна каса. Та докато чаках да проверят дали всичко е ОК 
в тези сложни поне за мен бумащини, се зарових да търся произхода на думата „бюрокрация“. 
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Оказа се някой си господин Дьо Гурне, да му се свети името, бил първоизточникът, на когото дължим възможността да 
теглим по една псувня под сурдинка, когато се наложи да отидем три пъти до една и съща служба. Отплеснах се, но Дьо 
Гурне бил този, който добавил към думата "бюро", означаваща както канцелария, така и писмена маса, окончание, 
получено от гръцкия глагол „управлявам“. Та бюрокрация следователно е управлението на чиновниците. Терминът е 
използван най-напред само по отношението на държавните служители, но постепенно се разширява, отпращайки към 
големите организации изобщо. 
Още от самото начало понятието има пренебрежително значение. Дьо Гурне говори за нарастващата власт на чиновниците 
като за „болест“, наречена „бюромания“. Френският романист Оноре дьо Балзак вижда в чиновниците „гигантска власт, 
упражнявана от пигмеи“. Подобни възгледи са се запазили и до днес: бюрокрацията често се свързва с дребнаво 
разтакаване, неефективност и прахосничество. Други автори обаче виждат бюрокрацията в съвсем различна светлина - 
като модел на грижливо, точно и ефективно управление. Според тях бюрокрацията е най-ефективната форма на 
организация, създадена от човечеството, защото всички задачи се регулират от строги правила на действие. Трудно ми е 
да повярвам, така че май съм от първите ... 
Междувременно вицепремиерът Томислав Дончев, отговарящ за чиновниците у нас, обяви гръмко, че първата вълна 
уволнени чантаджии ще бъде тази година (виж темата на броя). Цифрата на чиновниците, които ще се наложи да се 
„вмъкнат“ в пазара на труда, са 1600 души. Броят ми звучи внушително на първо четене, но се оказа че са едва 1,17% от 
цялата армия бюрократи, които „обслужват“ обществения интерес. А статистиката на държавата показва, че други 1600 са 
се наместили на софрата, издържана от гражданите само през 2018 г. Така че нищо не се губи, само преминава от един 
вид в друг. 
 
√ Вкарват фирмите за дуално обучение в онлайн система 
Всички работодатели, които отговарят на изискванията за осъществяване на обучение чрез работа (дуално обучение), ще 
бъдат включени в информационна база данни. Създаването и поддържане на такава система ще бъде заложено в наредба, 
подготвяна от министерството на икономиката.  
Това заяви зам.-министърът на икономиката Лилия Иванова при откриването на кръгла маса на тема „Бизнес и 
образование – перспективи и предизвикателства“, организирана от „Национална компания индустриални зони“ ЕАД 
(НКИЗ). 
Наредбата ще определи условията и реда за включване на предприятие в информационната база данни и обстоятелствата, 
които подлежат на вписване, уточни тя. 
„Включването на работодатели в информационната база данни ще бъде доброволно и няма да се изисква държавна такса 
от тях и тя ще е публично достъпна“, поясни зам.-министърът. Участието на бизнеса в изготвянето на учебните програми 
за дуално обучение също е подкрепяно от министерство на икономиката. 
Иванова посочи още, че обучението чрез работа ще помогне за преодоляване на недостига на квалифицирани кадри за 
предприятията в България и намаляване на младежката безработица. министерството на икономиката, министерство на 
образованието и науката и министерство на труда и социалната политика са изпълнили съвместно проект „Домино“ за 
„Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система“. 
„Проектът завърши през 2018 г., в него се включиха над 1600 ученици в обучение чрез работа, 32 професионални гимназии 
и 170 предприятия“, отчете Иванова. Тя подчерта, че благодарение на прилагането на дуалното обучение, младите хора 
започват да работят в приоритетни сектори на икономиката и в такива, в които бизнесът изпитва трудности с намирането 
на кадри. Според зам.-министъра е необходимо и създаването на центрове за преквалификация, чрез които да се отговаря 
на търсенето. 
Статистиката показва, че през последните 10 години от създаването си в НКИЗ има реални инвестиции за над 550 млн. лв. 
и близо 2500 работни места, а в момента текат интензивни преговори с още близо 20 потенциални инвеститори, за 
инвестиционни проекти за над 160 млн. лева и разкриване на повече от 1000 нови работни места. 
„За да продължи тази тенденция много важна е връзката между бизнеса и образованието, за да се създадат общи визии 
и добри политики и да осигурим висококвалифицирани кадри“, каза още Лилия Иванова. 
 
√ Тръгва процедура за модернизация на Северния полупръстен на газопреносната мрежа 
Срокът за подаване на оферти за участие в откритата процедура е до 11 март , 
„Булгартрансгаз“ ЕАД обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка за модернизация на Северния 
полупръстен на газопреносната мрежа, съобщиха от държавната фирма. 
Тя включва доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод 
в участъка ОС „Беглеж” - КВ „Дерманци” - КВ „Батулци” - КВ „Калугерово””, Строежи: Етап 1 - „Преносен газопровод от ОС 
„Беглеж“ до КВ „Дерманци“; Етап 2 - „Преносен газопровод от КВ „Дерманци“ до КВ „Батулци““ и Етап 4 - „ОС „Беглеж““ 
Основните видове работи в предмета на поръчката, са: 
Доставка на материали и оборудване; 
Строително-монтажни работи; 
Дейности по приемане и въвеждане на строежите в експлоатация. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 67 
480 000 лева без ДДС. Икономически най-изгодна оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане 
„оптимално съотношение качество/цена“, съгласно показатели, включващи срок за изпълнение, качествени показатели, 
свързани с организацията на изпълнението и предлагана цена. 
Дейностите по проекта се финансират по линия на Механизма за свързване на Европа (CEF). 
На 23 януари 2019 г. Координационният комитет към Механизъм за свързване на Европа взе решение да отпусне за тази 
цел над 27 млн. евро безвъзмездна помощ. След решение на Европейската комисия предстои сключването на 
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Споразумение за безвъзмездно финансиране между „Булгартрансгаз“ ЕАД, в качеството му на бенефициент, и 
Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ (INEA). 
Проектът за рехабилитация, модернизация и разширение на българската газопреносна мрежа предвижда изпълнението 
на строителство и доставки на материали и оборудване за подмяна (рехабилитация) на два участъка от Северния 
полупръстен с обща дължина от около 81 км. Тези дейности са част от втората фаза на проект „Рехабилитация, 
модернизация и разширение на българската газопреносна система“, включен в списъка с проекти от общ интерес на 
Европейската комисия (PCI). Поради стратегическото му значение, той е определен през 2015 г. и за един от 7-те 
приоритетни проекти на инициативата за газова свързаност в региона на Централна и Югоизточна Европа (Central and South 
Eastern Europe Gas Connectivity - CESEC). Повече информация за него можете да намерите ТУК 
Част от дейностите по проекта, включени в обхвата на обявената поръчка, включват подмяна на участък от магистралния 
газопровод DN 700 от ОС „Беглеж“ до КВ „Батулци“ с дължина 45 км. 
Проектът „Рехабилитация, модернизация и разширение на българската газопреносна система“ е част от концепцията за 
изграждане на газоразпределителен център „Балкан”. Подобряването на техническите параметри на мрежата у нас ще 
допринесе за развитието на газовата инфраструктура в региона. 
Срокът за подаване на оферти за участие в откритата процедура е до 11 март 2019 г. 
 
БНР 
 
√ Започва приемът на кандидатури за президент на Световната банка 
От днес започва приемът на кандидатурите за президент на Световната банка, след оставката на досегашния управител 
Джим Йон Ким. В момента временно изпълняващ длъжността е главният изпълнителен директор Кристалина Георгиева.  
Снощи президентът на Съединените щати Доналд Тръмп номинира за поста заместник финансовия министър Дейвид 
Малпас, известен като критик на институцията и икономист с консервативни убеждения. 
По традиция Световната банка се оглавява от американски гражданин. 
 
√ Регулирането на достъпа от самите потребители е бъдещето на социалните мрежи  
Рекламата в социалните мрежи се превърна в ключов елемент от маркетинговите кампании на много фирми през 
последните години. Огромната аудитория, добрите възможности за таргетиране, както и достъпните цени я превърнаха в 
предпочитан рекламен инструмент.  
Венцислав Костов е една от основните фигури в онлайн рекламата у нас. Той е управител и основател на българското 
представителство на международна медийна рекламна мрежа, която е официален партньор по продажбите на реклама в 
България за много от социалните мрежи, включително Facebook и LinkedIn. 
България е доста напред в световен мащаб от гледна точка на навлизане на социалните мрежи и в това отношение е много 
близо до западните страни. Над 70 процента от всички българи ползват социални мрежи. При такова голямо покритие се 
получава достъп за маркетингово таргетиране до 80-90 процента от платежоспособните потребители чрез този тип медии. 
Рекламата в социалните мрежи има своята специфика. Тя използва рекламни формати, които наподобяват 
потребителското съдържание. Поради това тя е много мощна и заобикаля известни предразсъдъци като традиционната 
реклама. Възниква, обаче, въпросът до каква степен това трябва да се експлоатира и как да бъдат защитени потребителите. 
Този вид реклама подлежи на същия контрол, какъвто се налага и върху потребителското съдържание. Платформите за 
реклама в социалните мрежи много често могат да блокират реклами, които са със съмнително съдържание, неотговарящо 
на обявената политиката. Затова и Венцислав Костов съветва рекламодателите да се обръщат към консултант, за да са 
сигурни, че съдържанието на рекламите, които ще публикуват, ще отговаря на политиката на дадената социална мрежа.  
За всички е ясно, че социалните мрежи разполагат с много информация за потребителите, като те не я споделят в "прав 
текст" с рекламодателите, но могат да ги насочват към определените социодемографски групи. Това е основен фактор за 
доброто тясно таргетиране - фундаментален принцип в съвременното рекламиране. 
Хубавото в социалните мрежи е, че имат функционалности, чрез които потребителите все по-лесно успяват да контролират 
съдържанието, което публикуват, и да регулират точните хора, които да имат достъп до това съдържание, което е 
бъдещето на социалните мрежи, изтъкна в заключение Венцислав Костов. 
 
√ 21% от капацитета на разклонението на „Турски поток“ на наша територия остава свободен 
21% от капацитета на разклонението на газопровода „Турски поток“ на наша територия остава свободен, след като 
„Булгартрансгаз“ сключи договорите с фирмите, желаещи да пренасят синьо гориво по бъдещата тръба. Това каза 
председателят на Комисията по енергийно и водно регулиране Иван Иванов.  
На проведения търг участваха три фирми - руската „Газпром“, която резервира най-голям капацитет, швейцарската МЕТ и 
„Булгаргаз“, която обаче не запази количества.  
С крайното решение на „Булгартрансгаз“ се постига това, за което настояваше регулаторът, свързано както с 
разнообразяването на доставките, така и с либерализацията на пазара на природен газ, посочи Иван Иванов: 
„Ако беше даден изцяло на „Газпром“, това щеше да означава, че количествата търгувани природен газ на хъб „Балкан“ 
нямаше да има откъде да напуснат страната“.  
На въпрос, не е ли притеснително, че 79%, които остават, са почти изцяло резервирани от „Газпром експорт“, Иванов 
отговори:  
„Това е въпрос на КЗК. Дали има в случая нарушаване на принципите на конкуренцията, не е въпрос, който нашият 
регулатор енергийният обсъжда“. 
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√ Международно изложение по пчеларство започва в Плевен 
Международно изложение по пчеларство, в което участват над 150 фирми от 22 държави започва в Плевен. Изложението 
продължава до 10 февруари със съпътстващата програма и водещи специалисти. Форумът играе важна роля за развитието 
на бранша. Амбицията тази година е обединението на пчеларските съюзи у нас, каза един от организаторите Румен 
Балински: 
"Трябва да се обединим вече това българско пчеларство и това, което тука се прави, среща на председателите, дано да се 
случи, защото тази година Българският пчеларски съюз прави 120 години от основаването си. Един истински, единствен в 
България дом на пчеларя, на плевенските пчелари да се постигне това споразумение между пчеларите, за да се обедини 
вече един пчеларски съюз да има България".  
В последния ден ще бъде връчено отличието „Крило на успеха” за „Новаторство в пчеларството“, както и наградите за най-
добрите малки художници, участвали в международния конкурс за детска рисунка, тематично свързан с пчеларството. 
 
√ EK ще намали драстично прогнозата си за растеж на БВП Италия до 0,2 на сто  
Европейската комисия планира да намали драстично прогнозата си за растежа на икономиката на Италия през 2019-а 
година до едва 0,2% от 1,2 на сто, съобщи в сряда италианската информационна агенция Ansa, позовавайки се на 
източници, запознати с въпроса. 
Според източниците на агенцията, при тази солидна низходяща ревизия на своите досегашни прогнози, ЕК е взела под 
внимание експанзивния бюджет на Италия, приет от правителството през декември. Очаква се Европейската комисия на 
публикува официалната си т.нар. "зимна икономическа прогноза" за ЕС в четвъртък (от 12:00ч. наше време). 
Преди време официалната италианска статистика Istat представи данни, според които БВП на третата по големина 
икономика в еврозоната се е свила за втори пореден път през последното тримесечие на 2018-а година, което означава, 
че тя се намира в "техническа рецесия". 
 
Investor.bg 
 
√ Премиерът показва системата за видеонаблюдение срещу контрабандата на горива 
В петък държавата ще покаже как следи онлайн движението на петрола от танкера до бензиностанцията 
Процесът на продажба на горива се следи непрекъснато с 24-часово видеонаблюдение и това ще бъде показано публично 
в петък. Съвещанието в ГДБОП ще бъде с участието на всички служби, данъчни, митници, прокуратура, депутати, в 
присъствието на медиите. Това обясни премиерът Бойко Борисов в началото на днешното заседание на правителството.  
Премиерът коментира, че ще бъде обявено какво се прави срещу контрабандата с горива, "за да спрат тези басни, които 
се говорят“. 
"Извели сме сигналите от Морска администрация, Гранична полиция, цялата акватория на Черно море, Дунава, 
рафинериите и в петък ще покажем изцяло онлайн наблюдение на всеки процес от движението на даден танкер до 
продажбата в бензиностанциите как се контролира от различните служби горивото. За да се елиминира човешкият фактор, 
съм възложил, всички сигнали са изведени вече в контрабандния център“, каза Борисов и допълни, че по този начин има 
взаимен контрол между различните органи. 
Бойко Борисов каза, че ще се приемат и сигнали от граждани за нарушения чрез точка за контакт. 
"За да можем да кажем, че така както с цигарите контрабандата от 34% я сведохме до под 5%, тук чрез непрекъснато 24-
часово видеонаблюдение със съответно памет в сървърите, за да може ако някой се съмнява, или след това иска да се 
направи проверка, да се извади веднага и да се покаже – имало ли е танкер, или не е имало. Всеки квадратен метър се 
наблюдава от камерите в този момент“, коментира Борисов пред министрите. 
 
√ На бавен ход държавата задвижва е-управлението 
Правителството даде мандат за одобряване на архитектура на електронното управление 
Министерският съвет възложи на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ да одобри общото 
описание на архитектурата на електронното управление в Република България, както и да осигури ред за достъп на 
отговорните администрации до документа, съобщават от пресслужбата на кабинета. 
Разработването на документа ще играе ролята на рамка, която да включва основните елементи на електронното 
управление - правна рамка, оперативна съвместимост, електронна идентификация, работни процеси, информационни 
ресурси и сигурност. 
Следването на единна национална архитектура на е-управлението е необходимо за консолидация на техническата и 
информационна инфраструктура в областта и интеграция на работните процеси и процедури във всички засегнати 
ведомства, уточнява се в съобщението. 
Общото описание на архитектурата на електронното управление се разработва с активното участие на всички 
заинтересовани страни - Държавна агенция „Електронно управление“, експерти от други администрации и представители 
на академичния сектор, като е одобрено от Експертния съвет за интеграция на информационните ресурси към 
председателя на Държавна агенция „Електронно управление“. 
В края на миналата година вицепремиерът Томислав Дончев съобщи, че до средата на 2019 година системата за 
електронно връчване (държавните и общинските администрации да използват електронен документооборот) ще е готова 
на 70-80 процента, а напълно функционираща система на електронно правителство ще имаме от 2020 година. 
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Bulgaria On Air 
 
√ Европа насърчава електронна регистрация на фирми 
ЕП и Съветът искат административните дейности да са онлайн 
Да бъдат въведени нови правила, за да се улесни електронната регистрация на фирми и да се насърчи извършването на 
административни дейности онлайн през целия жизнен цикъл на фирмите – за това се споразумяха в понеделник 
Европейският парламент и Съветът. Новите правила имат за цел да спестят време и пари на бизнеса, както и да увеличат 
гаранциите срещу злоупотреби и измами чрез онлайн проверки на самоличността, информира пресслужбата на ЕП. 
Временното споразумение трябва да бъде одобрено от посланиците на страните членки и от комисията по правни въпроси. 
След това директивата трябва да бъде гласувана в пленарна зала и одобрена от Съвета на ЕС. 
Според данни на Европейската комисия в момента само 17 страни членки предоставят пълния набор от процедури за 
онлайн регистрация на фирми, а електронните услуги и достъпът до информация в ЕС са разпокъсани. 
В ЕС има около 24 милиона фирми, от които 80% са дружества с ограничена отговорност. От тях около 98-99% са малки и 
средни предприятия. 
Европейската комисия посочва, че онлайн регистрацията отнема половината от времето и може да бъде до три пъти по-
евтина от традиционните хартиени формати. Новите правила за цифрова регистрация ще генерират икономии между 42 и 
84 милиона евро годишно. 
В своята резолюция относно плана за действие на ЕС за електронно управление от 2017 г. Парламентът призова Комисията 
да разгледа допълнителни начини за насърчаване на цифровите решения, свързани с формалности през всичките етапи 
на развитие на дружествата и подчерта значението на свързването на търговските регистри. 
Миналия април Комисията предложи да преразгледа и актуализира правилата на дружественото право и въведе пакет от 
предложения относно цифровите инструменти и процеси в дружественото право и относно презграничните 
преобразувания, сливания и разделяния. 
 
√ Най-голямата банка в Турция става собственост на държавата 
Делът от 28,1% на опозиционната РНП ще бъде прехвърлен на финансовото министерство 
Най-голямата листната на борсата банка в Турция ще стане собственост на финансовото министерство. Това съобщи 
президентът Реджеп Ердоган, цитиран от Ройтерс. 
След обявяването на новината, към 14:30 ч. българско време акциите на Isbank поевтиняват с близо 6%. 
Водещата опозиция в страната – Републиканската народна партия (РНП) притежава дял от 28,1% в банката, като и в 
миналото президентът е посочвал, че този дял ще бъде прехвърлен на финансовото министерство, пише Investor.bg 
Акциите са завещани на партията от нейния основател Мустафа Кемал Ататюрк, като тя също така има и четирима 
представители в Управителния ѝ съвет. От РНП вече изразиха несъгласието си с решението на Ердоган. 
В реч пред депутати от своята Партия на справедливостта и развитието (ПСР) президентът заяви, че Ататюрк е завещал 
акциите на финансовото министерство, а не на РНП. 
"Isbank ще стане собственост на финансовото министерство", заяви Ердоган. 
Освен 28,1% притежание на РНП банката също така има и свободно търгуван обем акции от 31,4%. Други 40,5% са 
собственост на пенсионен фонд на членовете на УС на банката.  
През септември Ердоган призова за провеждането на разследване срещу членовете на РНП в Управителния съвет на 
банката, въпреки че партията не получава дивидент от дела си, а той отива към културни асоциации по волята на Ататюрк. 
Партията „притежава 28% от акциите на Isbank. Не може да взима пари оттам, но има четирима членове на борда. Какво 
правят тези четирима членове? Това трябва да се провери“, заяви тогава Ердоган. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Казусът "ЦИК". Трябва ли да има нова Централна избирателна комисия преди евровота 
- Концепция за ромите. ВМРО с предложения за справяне с ромските проблеми - какви са те 
- Дипломация и политика. Случаят "Венецуела" - геополитически сценарии 
- Изчезнали животни. Набези в Благоевград: кой краде животните от зоологическата градина 
- Хари Потър мания. Нощта на Хари Потър - какво ще се случи в НДК 
- В памет на Боян Петров. В памет на Боян Петров: легендарният алпинист Рейнхолд Меснер посвещава на 

българина сборник със статии. 
БТВ, "Тази сутрин" 

- След зрителски сигнал - ударно асфалтиране на стария път за Ботевград 
- Интеграция? - защо ВМРО написа Стратегия за интеграция на ромите и какви са първите спечатления от 

предложенията - Юлиян Ангелов и Александър Методиев 
- Без транспорт - ще останат ли цели общини безмеждуградски транспорт след закриване ва автобусни линии 
- Преди избори - трябва ли да бъде сменен ЦИК преди изборите - в студиото Крум Зарков, БСП 
- До Антарктида и назад - ледени репортажи - климатологът Георги Рачев 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Източванен на ТЕЛК - Защо здрави деца от Северозапада се оказват масово инвалиди? Действа ли схема за 

източване на ТЕЛК? - разследване на Генка Шикерова 
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- Касоразбивачи в действие - след като заловиха групата на крадците, какви са методите им на действие 
- Неработеща система - работи ли системата за предупреждение за мъгла на АМ Струма, можеше ли чрез нея да 

бъде предотвратена тежката верижна катастрофа - отговорът от АПИ 
- Новата звезда на световния тенис - Стефанос Циципас, на гости у нас 

 
√ Събития в страната на 7 февруари 
София. 

- От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание. 
- От 14.00 часа в сградата на Министерството на отбраната (бул. „Ген. Тотлебен" № 34) ще започне вторият ден от 

годишната конференция на началника на отбраната ген. Андрей Боцев. На събитието ще присъства президентът и 
върховен главнокомандващ въоръжените сили на Република България Румен Радев, който ще се запознае с 
анализа на подготовката, войсковия ред и дисциплината в Българската армия и структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната през учебната 2018 г.След приключването на доклада за Анализа, около 15.30 часа, 
министърът на отбраната Красимир Каракачанов и началникът на отбраната генерал Андрей Боцев ще направят 
изявления пред медиите. 

- От 15.00 часа в аула „Максима" на УМБАЛ „Св. Екатерина" вицепрезидентът Илияна Йотова ще изнесе публична 
лекция за съвременните предизвикателства пред трудовата медицина. 

- От 10.30 часа в зала „Сердика" на София хотел Балкан ще се проведе кръгла маса на тема „Противодействие на 
корупцията - 2018: Обществени очаквания и постигнати резултати". 

- От 10.30 часа в зала 42 на етаж мецанин в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" № 1 (вход 
от страната на бул. „Дондуков") по случай Световния ден на изборите ЦИК обявява ден на отворените врати и кани 
всички граждани, които желаят, да присъстват на редовното заседание на Комисията. 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на тема „Еврозоната - акценти и 
перспективи". 

- От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на тема: „Как българските пациенти 
се снабдяват с нерегистрирани лекарства и какво прави държавата, за да осигури достъп до тях". 

- От 13.00 часа в хотел „Хилтън София" ще се проведе Европейската среща на президентите на Международната 
младежка камара (Junior Chamber International European Presidents Meeting). 

- От 14.00 часа в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура" ще бъдат отворени офертите за рехабилитацията на 
17 км пътища в Северна България. 

- От 15.00 часа до 18.00 часа в постоянната приемна на БСП-София (ул. „Леге" 10, ет. 1) гражданите ще получат 
безплатни юридически консултации. 

- От 18.00 часа на първия етаж в Княжеския дворец ще бъде представена експозицията „Кой създава и кой използва 
дантела" на Националния етнографски музей и група „СедянкаТА". 

- От 18.30 часа в зала „Марин Дринов" на БАН ще бъде представена книгата на легендата на алпинизма Райнхолд 
Меснер, посветена на Боян Петров - „Убийството на невъзможното". 

*** 
Благоевград. 

- От 11.00 часа в зала №5 на общината ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради". В 11.30 часа на площадното пространство 
пред общината пък ще се състои официална церемония по откриване на обекта. 

- От 15.00 часа в Регионален исторически музей - Благоевград ще бъде открита кръгла маса с експерти от различни 
институции, свързани със социализирането и развитието като атрактивна туристическа дестинация на обект 2, 
находящ се на трасе на АМ Струма, ЛОТ 3.1 в землището на с. Зелен дол и с. Покровник. 

*** 
Варна. 

- От 11.00 часа в 205 зала на НАП - Варна ще се проведе пресконференция, във връзка с хода на данъчна кампания 
2019. На нея ще бъдат представени новости в областта на декларирането и плащането на данъци и осигурителни 
вноски, а така също и информация за постигнатите резултати през изминалата година. 

- От 11.00 часа на гроба на Капитан Петко Войвода в Старите варненски гробища с поклонение, заупокойна молитва 
и военен ритуал ще бъдат отбелязани 119 години от кончината на войводата. 

- От 14.00 до 16.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски" №1 Николай Георгиев, председател на 
комисията „Европейски въпроси и международно сътрудничество" към ОбС, ще приема граждани. 

*** 
Видин. 

- От 18.00 часа в залата на Общински съвет - Видин ще бъде представена информация за процедурата по 
одобряването на проекта за Подробен устройствен план-парцеларен план за модернизацията на пътя Видин - 
Ботевград. В срещата ще участва кметът Огнян Ценов. 

*** 
Кюстендил. 

- От 10.30 часа в Областна дирекция на МВР - Кюстендил ще се проведе брифинг на тема „Пътна безопасност". 
*** 
Плевен. 
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- От 10.00 часа в търговски център „Мания тауър" се открива седемнайстото междунраодно изложение 
„Пчеларство". 

*** 
Стара Загора. 

- От 12.00 часа в в зала 203 на Община Стара Загора кметът Живко Тодоров и директорът на Областно пътно 
управление Илия Златев ще дадат пресконференция във връзка с решаването на проблема за винетките до с. 
Богомилово и кв. „Зора". 

*** 
Стрелча. 

- От 10.30 часа областният управител на Пазарджик ще проведе изнесена приемна в сградата на Общинска 
администрация - Стрелча. 

***  
Шумен. 

- От 13.30 часа старшите и младшите посланици на Европейския парламент от СУ "Йоан Екзарх Български" ще 
гостуват на връстниците си от XI клас от СУ "Панайот Волов" с интерактивната презентация "Моят глас - бъдещето 
на младите в Европа". На събитието ще присъства кметът на Община Шумен Любомир Христов. 

- 10.30 часа в зала 2 на Областна администрация ще се проведе заседание на Областния обществен съвет за 
превенция и противодействие на корупцията. 

 
Manager.bg 
 
√ Никога повече заем от МВФ, зарече се Ердоган 
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган публично се зарече, че страната му никога повече няма да поиска кредитиране 
от Международния валутен фонд (МВФ), предаде ТАСС.  
"Турция прекрати отношенията си с МВФ през 2013 г. и никога повече няма да се обърне (към Фонда) за кредити", изтъкна 
той на заседание на парламентарната група на своята Партия на справедливостта и развитието. 
Турският министър на финансите и държавната хазна Берат Албайрак заяви миналата седмица, че Анкара е успяла да 
преодолее труден период в икономиката, за който са допринесли действията на САЩ, без помощ от страна на МВФ, 
напомня руската агенция. 
След заседание на турския кабинет вчера президентският говорител Ибрахим Калън също отхвърли твърдения за 
договорености между Анкара и МВФ, отнасящи се до периода след местните избори в Турция на 31 март.  
"Това са изцяло операции за създаване на негативни внушения, свързани с турската икономика. Малко или много 
предполагаме откъде се извършват тези операции и виждаме откъде те идват", каза той. 
 
√ Еврокомисията опростява трансграничния достъп до здравни данни 
Европейската комисия представи препоръки за създаването на сигурна система, която ще осигури на гражданите достъп 
до електронните им здравни досиета във всички държави от ЕС, предаде БТА. 
Възможностите днес значително се различават в отделните държави от Общността. Въпреки че някои граждани имат 
достъп до част от своите електронни здравни досиета на национално равнище или през граница, за много други достъпът 
до цифрови технологии е ограничен или изобщо липсва. 
Еврокомисарят по цифровизацията Мария Габриел коментира, че занапред пациентите ще могат да получават медицинска 
помощ навсякъде в ЕС, включително при спешни случаи. Лекарите и другите медицински специалисти ще могат да оказват 
по-ефикасна и по-ефективна медицинска помощ, добавя тя, цитиран в съобщение на ЕК. 
Държавите в ЕС вече са започнали да осигуряват достъп и възможности за трансграничен обмен на част от данните от 
електронните здравни досиета. От 21 януари финландските граждани могат да купуват лекарства в Естония с електронни 
рецепти, а люксембургските лекари скоро ще имат достъп до обобщена здравна информация за пациентите от Чехия. 
С представените днес препоръки се предлага държавите в ЕС да разширят тези възможности за още три вида данни от 
здравния картон - лабораторни изследвания, епикризи, резултати от образна диагностика и медицинското им разчитане. 
ЕК отбелязва, че ако при пътуване в друга държава от ЕС гражданин претърпи злополука, лекарите ще разполагат с 
незабавен достъп до данните му, например за хронични заболявания, алергии или непоносимост към определени 
лекарства. Това може съществено да повиши ефикасността и навременността на лечението. 
Промените биха довели до подобряване на качеството и осигуряване на последователност и непрекъснатост на здравните 
грижи за гражданите, пътуващи в ЕС. Ще бъде подпомогната научноизследователската дейност в областта на медицината. 
Тази дейност ще може да се развива само с пълното съгласие на гражданите и в пълно съответствие с европейските 
правила за защита на данните, се посочва в съобщението. 
Освен Финландия, Естония, Люксембург и Чехия, се очаква още 18 държави да започнат да обменят обобщена здравна 
информация за пациентите и електронни рецепти до края на 2021 година. 
 
√ Столтенберг: Трябва да укрепим противоракетния договор и да привлечем в него още партньори  
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че иска да спаси Договора за ликвидиране на ракетите със среден 
и малък обсег между САЩ и Русия, като привлече в него още ядрени държави, съобщи ДПА. 
Вашингтон обяви миналия петък, че се оттегля от подписания през 1987 г. договор, а ден по-късно и Москва стори същото. 
И двете страни се обвиняват взаимно в нарушаване на договора, едно от последните големи ядрени споразумения от 
Студената война, забраняващо разработването на ракети с наземно базиране с обсег от 500 до 5500 км. 
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В интервю, публикувано днес от германската медийна група Функе, Столтенберг заявява, че Русия винаги се е оплаквала, 
че страни като Китай, Индия, Пакистан и Иран са разработвали ракети със среден обсег, а на нея й е било забранено да го 
прави. "Това обаче не е оправдание за нарушаване на договора", смята шефът на НАТО. "Напротив, това трябва да ни 
накара да укрепим този договор и да привлечем в него още партньори". 
Столтенберг казва също, че НАТО ще обсъди собствени инициативи за запазване на договора и подобряване на контрола 
върху въоръженията. 
 
√ Втората среща между Тръмп и Ким Чен Ун ще е на 27 и 28 февруари във Виетнам 
Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да се срещне с лидера на Северна Корея Ким Чен Ун във Виетнам на 27 и 28 
февруари, съобщава Ройтерс, цитиращ сайта "Политико". 
Тръмп е разкрил датата на среща с телевизионни водещи. Очаква се той да обяви подробности за тази своя втора среща 
на върха с Ким в речта си "За състоянието на съюза" малко по-късно, предава БТА. 
Още не е ясно в кой град ще се състои срещата. 
Комунистически Виетнам поддържа добри отношения както със САЩ, така и с КНДР. Държавният секретар на САЩ Майк 
Помпейо го посети през юли и прикани Северна Корея да последва примера му като заяви, че Тръмп смята, че Пхенян 
може да повтори пътя на Ханой към нормализиране на отношенията с Вашингтон и да постигне благоденствие след 
собствената си война срещу САЩ. 
 
Bloomberg TV 
 
√ ОПЕК призова за сключването на официално партньорство с Русия 
Предложението ще бъде обсъдено на 18-ти февруари във Виена 
Саудитска Арабия и съюзниците ѝ от Персийския залив искат официално партньорство между Организацията на страните 
износителки на петрол (ОПЕК) и групата, водена от Русия, за да се управлява глобалния пазар на петрол, превръщайки 
алианса в картел, съобщава Investor.bg, позовавайки се на Wall Street Journal. 
Способността на един такъв алианс да поставя долна граница на цените на петрола ще противоречи на целта на 
американския президент Доналд Тръмп цените на бензина за американските потребители да намалеят преди 
президентските избори следващата година. 
От алианса обаче може да спечели процъфтяващата петролна индустрия в САЩ, а и да засили енергийната независимост 
на страната. Американските шистови производители, които намалиха пазарното влияние на ОПЕК, наскоро губят инерция 
заради по-ниските цени. Предложението на ОПЕК ще формализира съюза между страните членки и група, водена от 
Москва, която включва някои от бившите съветски републики и други държави, включително Мексико. Двете групи работят 
активно заедно през последните години, включително през декември, когато договориха сделка за ограничаване на 
добива. 
Иран и други производители се противопоставят на по-конкретно партньорство, опасявайки, че групата може да бъде 
доминирана от Саудитска Арабия и Русия, казват източниците. Рияд и Москва са двата най-големи производители на 
петрол в света. Говорителка на руското енергийно министерство не е отговорила на искането за коментар. 
Страните членки на ОПЕК и групата водена от Русия ще обсъдят предложението на срещата следващата седмица – на 18 
февруари, във Виена, казват източниците. Министрите се надяват да договорят финална сделка, когато представителите 
на двете групи се срещнат отново през април. 
Всяко официализиране на сътрудничеството между Саудитска Арабия и Русия ще бъде в интерес на повишаването на 
цените на петрола от сегашните им нива от близо 60 долара за барел. Балансиран национален бюджет на саудитското 
кралство например изисква цените на петрола да са над 80 долара за барел. Такъв ход обаче ще засили напрежението и с 
Вашингтон и ще предизвика допълнителни нападки от Тръмп, който бързо критикува ОПЕК и съюзниците му, когато 
полагат усилия да повишат цените на петрола. 
 
Off News 
 
√ Тръмп е готов да изтегли американските военни от Сирия 
Американският президент направи изявление в посока изтегляне на американските военни от Сирия, съобщи БНР. 
Доналд Тръмп заяви пред външни министри и официални лица от коалицията, че очаква следващата седмица официално 
да обяви, че водената от САЩ коалиция срещу "Ислямска държава" е отвоювала цялата територия, контролирана от 
групировката в части от Сирия и Ирак. И републиканци, и демократи обаче се опасяват, че евентуалното оттегляне може 
да позволи на групировката да си върне позиции. Тръмп настоява, че САЩ, партньорите и сирийските сили са освободили 
на практика цялата територия, която е била в ръцете на екстремистите в Сирия и Ирак. По-рано в сряда държавният 
секретар Майк Помпейо пое ангажимент Америка да продължи борбата срещу "Ислямска държава" въпреки изтеглянето 
на войски от Сирия. 
Тръмп започна да подготвя общественото мнение за новината още през декември, с твърдението, че групировката е 
победена. Тогава възможността за изтегляне на контингента бе посрещана с оставки на ключови фигури от Министерството 
на отбраната. Тази седмица по време на изслушване в Сената Джозеф Вотел - американският топ генерал за региона 
посочи, че президентът не се е посъветвал с него по въпроса за изтеглянето. Той смята, че изтеглянето би навредило. 
Според данни на официални лица, цитирани от АП, групировката "Ислямска държава" е загубила 99.5% от територията си 
и в момента е на площ под 5 м2. Глобалната коалиция, водена от Съединените щати, в която има близо 80 държави, 
съществува от 2014 г.  


