Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ ПОЗИЦИЯ НА НККУ ОТНОСНО КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЛИЧНИТЕ СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ВОДЕНИ ОТ
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР
Следва пълният текст на изпратената до министъра на финансите позиция на Националната комисия по
корпоративно управление относно Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от
Централен депозитар АД в т.нар. Регистър А.
Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) е постоянно действащ независим орган, създаден за
осъществяване на консултации и сътрудничество на национално равнище по въпросите на корпоративното управление в
България. Сред основните цели, заложени в устава на сдружението е насърчаване на прилагането на доброто по
корпоративно управление, съблюдаване и съобразяване насоките на развитие на корпоративното управление в
национален и международен план. НККУ е активен участник във форумите по корпоративно управление в Европейския
съюз и е признат партньор на аналогични институции в държавите-членки. През 2007 година НККУ прие Национален кодекс
за корпоративно управление, като неговата последна актуализация е от месец април 2016 година. В продължение на
повече от десетилетие Националният кодекс за корпоративно управление се прилага за спазване на правата на
акционерите, качествено разкриване на информация, зачитане на интересите на заинтересованите лица и
отговорни корпоративни ръководства. Кодексът допринася за следване от страна на българските публични дружества
тези основни права.
Съгласно чл. 6, т. 6 от Устава на НККУ, комисията има правомощия да подготвя препоръки към регулаторните органи
за подобряване на корпоративното управление.
Предвид гореизложеното и в изпълнение на заложените в Устава цели на НККУ, изразяваме нашата позиция относно
следното:
На 16.01.2019 г. на интернет страницата на Министерство на финансите е публикувана за обществено обсъждане
„Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в т.нар. Регистър
А“, засягаща правата и законните интереси на близо 3 млн. лица, които все още притежават права на собственост върху
акции, емитирани от публични дружества.
Като орган, чиято цел е насърчаване прилагането на правилата на ОИСР за добро корпоративно управление от страна на
компаниите, чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар, НККУ държи да отбележи, че в концепцията се
правят недопустими внушения, като обществото остава с погрешно впечатление, че с реализирането на предлаганите
мерки се цели предотвратяване на лошите корпоративни практики при разкриването на информация, както и при
разпределяне на дивиденти от емитентите и не на последно място по защита интересите на собственици на
акции. Това се отнася и до съдържащите се в края на концепцията положителни страни на предложените мерки
по отношение подобряване на корпоративното управление.
Относно критичните бележки спрямо корпоративното управление
1. По отношение на правата на собственост и конкретно върху правото на акционера на дивиденти. НККУ утвърждава
в кодекса за корпоративно управление, както по отношение на прилагане на законовите разпоредби от ЗППЦК,
така и от ЗЗД дивидента политика, защитаваща основните права на акционерите. С оглед минимизиране на
некоректното третиране на тази материя в концепцията бихме искали да припомним, че правото на дивидент като
основно имуществено право, произтичащо от собствеността върху притежавани безналични акции от капитала на
публично дружество, както и при наличие на условията по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, се погасява с изтичане на
петгодишен давностен срок по чл. 110 от Закона за задълженията и договорите. След изтичането на петгодишния
давностен срок, дружеството, прилагайки изискванията на приложимото законодателство, следва да вземе
решение начисленият, но непотърсен в продължение на 5 години дивидент, да се върне в патримониума на
дружеството. Обръщаме внимание, че при връщане на неразпределените парични средства от дивидент в
патримониума на дружеството, същите допринасят за неговото развитие, чрез използване на средствата от Фонд
„Резервен“. Голяма част от публичните компании, които неоснователно са набедени, че прилагат „порочни“
корпоративни практики при разпределянето на дивидент, в съответствие с разпоредбата на чл. 246, ал. 4 от
Търговския закон, използват натрупаните средства от непотърсения дивидент за увеличаване на капитала със
собствени средства, в резултат на което нараства общият брой притежавани акции от акционерите в капитала на
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публични дружества. Неразпределената печалба под формата на дивидент играе ролята на своеобразен „буфер“
в полза на дружеството поради факта, че създава достатъчен резерв за реакция от негова страна при евентуални
неблагоприятни събития върху бизнеса в България. Освен това следва да посочим, че тази част от печалбата на
дружеството, която не е била разпределена между акционерите, влияе положително и върху пазарната цена на
акцията, търгувана на фондовата борса. Наред с това, в резултат на връщането на неразпределената печалба в
дружеството, се създават и допълнителни резерви за увеличение на размера на дивидента за следващи години,
респективно нарастване на доходността от дивидент на притежавана акция. Усилията на публичните дружества
са насочени както към спазване на изложените законови положения, правилата на ОИСР за добро
корпоративно управление, така и към бизнес модел за увеличаване на дивидентите на акционерите. А
това отново означава защита на правата и интересите на акционерите.
2. Некоректно е да се твърди, че се нарушава едно друго право на акционерите – да получават информация и да
бъдат информирани. Отново е редно да се изтъкне, че както в съответствие сполитиката на НККУ за
насърчаване на доброто корпоративно управление, включващо Принципите на ОИСР, така и съобразно
законовата рамка относно регулираната информация, разкриването на информация се осъществява в няколко
основни направления. На първо място следва да отбележим електронните странници на компаниите,
представляващи първоначално доброволен ангажимент към акционерите и спазването на техните основни права,
така и при законовото изискване за поддръжката на интернет сайтове. На запознатите със съдържанието на
електронните странници е известно, че те са удобна форма за: предоставяне на информация на акционерните
за техните права, както и за правото на акционерите да участват в управление на дружествата чрез
предоставяне на информация за предстоящи и проведени общи събрания на акционерите, решенията на
общите събрания, информация за дивидентната политика, обявяване на междинни и годишни финансови
отчети. На второ място следва да се отбележи активната роля на звената за връзки с инвеститорите,
чиято основа дейност е насочена към акционерите и отново с цел защита на техните права в т.ч. право
на сведения и на задаване на въпроси. На трето място е редно да се отбележи и публичността на
информация за работата на корпоративните ръководства. Задължителен елемент от годишните финансови
отчети на публичните компании е представянето на декларация за корпоративно управление, с която компанията
декларира дали спазва Кодекс за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на КФН,
ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. С Решение № 461 – ККУ от 30.06.2016 г., заместникпредседателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ е одобрил именно Кодекса,
приет от НККУ, като кодекс за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, т. 1, във връзка с ал. 8, т. 1 от ЗППЦК.
Всички публични компании, чиито акции се търгуват на „БФБ – София“ АД, спазват по целесъобразност именно
принципите на неколкократно цитирания Национален Кодекс за корпоративно управление.
Относно очакваните резултати, посочени в заключителната част на концепцията
Както бе посочено по-горе, българските публични дружества разкриват информация, техните корпоративни ръководства
защитават правата на акционерите. Тази констатация е не само израз на експертно мнение, но може да се отчете видимото
подобрение по спазване на правилата за корпоративното управление в България за последните десет години, посочено в
два документа на Световна Банка и на Световния икономически форум.
НККУ ще продължи работата по защита правата на акционерите в т.ч. и чрез кампания за разгласяване на тези права.
В заключение, Националната комисия за корпоративно управление се възползва от повода отново да покани
ръководствата на компаниите със значително държавно и общинско участие да приемат и спазват Националния кодекс за
корпоративно управление.
Business Club
√ ПОЗИЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ПО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) е постоянно действащ независим орган, създаден за
осъществяване на консултации и сътрудничество на национално равнище по въпросите на корпоративното управление в
България. Сред основните цели, заложени в устава на сдружението е насърчаване на прилагането на доброто по
корпоративно управление, съблюдаване и съобразяване насоките на развитие на корпоративното управление в
национален и международен план. НККУ е активен участник във форумите по корпоративно управление в Европейския
съюз и е признат партньор на аналогични институции в държавите-членки. През 2007 година НККУ прие Национален кодекс
за корпоративно управление, като неговата последна актуализация е от месец април 2016 година. В продължение на
повече от десетилетие Националният кодекс за корпоративно управление се прилага за спазване на правата на
акционерите, качествено разкриване на информация, зачитане на интересите на заинтересованите лица и отговорни
корпоративни ръководства. Кодексът допринася за следване от страна на българските публични дружества тези основни
права.
Съгласно чл. 6, т. 6 от Устава на НККУ, комисията има правомощия да подготвя препоръки към регулаторните органи за
подобряване на корпоративното управление.
Предвид гореизложеното и в изпълнение на заложените в Устава цели на НККУ, изразяваме нашата позиция относно
следното:
На 16.01.2019 г. на интернет страницата на Министерство на финансите е публикувана за обществено обсъждане
„Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар" АД в т.нар. Регистър
А", засягаща правата и законните интереси на близо 3 млн. лица, които все още притежават права на собственост върху
акции, емитирани от публични дружества.
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Като орган, чиято цел е насърчаване прилагането на правилата на ОИСР за добро корпоративно управление от страна на
компаниите, чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар, НККУ държи да отбележи, че в концепцията се
правят недопустими внушения, като обществото остава с погрешно впечатление, че с реализирането на предлаганите
мерки се цели предотвратяване на лошите корпоративни практики при разкриването на информация, както и при
разпределяне на дивиденти от емитентите и не на последно място по защита интересите на собственици на акции. Това
се отнася и до съдържащите се в края на концепцията положителни страни на предложените мерки по отношение
подобряване на корпоративното управление.
Относно критичните бележки спрямо корпоративното управление
1. По отношение на правата на собственост и конкретно върху правото на акционера на дивиденти. НККУ утвърждава в
кодекса за корпоративно управление, както по отношение на прилагане на законовите разпоредби от ЗППЦК, така и от ЗЗД
дивидента политика, защитаваща основните права на акционерите. С оглед минимизиране на некоректното третиране на
тази материя в концепцията бихме искали да припомним, че правото на дивидент като основно имуществено право,
произтичащо от собствеността върху притежавани безналични акции от капитала на публично дружество, както и при
наличие на условията по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, се погасява с изтичане на петгодишен давностен срок по чл. 110 от Закона
за задълженията и договорите. След изтичането на петгодишния давностен срок, дружеството, прилагайки изискванията
на приложимото законодателство, следва да вземе решение начисленият, но непотърсен в продължение на 5 години
дивидент, да се върне в патримониума на дружеството. Обръщаме внимание, че при връщане на неразпределените
парични средства от дивидент в патримониума на дружеството, същите допринасят за неговото развитие, чрез използване
на средствата от Фонд „Резервен". Голяма част от публичните компании, които неоснователно са набедени, че прилагат
„порочни" корпоративни практики при разпределянето на дивидент, в съответствие с разпоредбата на чл. 246, ал. 4 от
Търговския закон, използват натрупаните средства от непотърсения дивидент за увеличаване на капитала със собствени
средства, в резултат на което нараства общият брой притежавани акции от акционерите в капитала на публични дружества.
Неразпределената печалба под формата на дивидент играе ролята на своеобразен „буфер" в полза на дружеството поради
факта, че създава достатъчен резерв за реакция от негова страна при евентуални неблагоприятни събития върху бизнеса в
България. Освен това следва да посочим, че тази част от печалбата на дружеството, която не е била разпределена между
акционерите, влияе положително и върху пазарната цена на акцията, търгувана на фондовата борса. Наред с това, в
резултат на връщането на неразпределената печалба в дружеството, се създават и допълнителни резерви за увеличение
на размера на дивидента за следващи години, респективно нарастване на доходността от дивидент на притежавана акция.
Усилията на публичните дружества са насочени както към спазване на изложените законови положения, правилата на
ОИСР за добро корпоративно управление, така и към бизнес модел за увеличаване на дивидентите на акционерите. А това
отново означава защита на правата и интересите на акционерите.
2. Некоректно е да се твърди, че се нарушава едно друго право на акционерите - да получават информация и да бъдат
информирани. Отново е редно да се изтъкне, че както в съответствие с политиката на НККУ за насърчаване на доброто
корпоративно управление, включващо Принципите на ОИСР, така и съобразно законовата рамка относно регулираната
информация, разкриването на информация се осъществява в няколко основни направления. На първо място следва да
отбележим електронните странници на компаниите, представляващи първоначално доброволен ангажимент към
акционерите и спазването на техните основни права, така и при законовото изискване за поддръжката на интернет
сайтове. На запознатите със съдържанието на електронните странници е известно, че те са удобна форма за: предоставяне
на информация на акционерните за техните права, както и за правото на акционерите да участват в управление на
дружествата чрез предоставяне на информация за предстоящи и проведени общи събрания на акционерите, решенията
на общите събрания, информация за дивидентната политика, обявяване на междинни и годишни финансови отчети. На
второ място следва да се отбележи активната роля на звената за връзки с инвеститорите, чиято основа дейност е насочена
към акционерите и отново с цел защита на техните права в т.ч. право на сведения и на задаване на въпроси. На трето място
е редно да се отбележи и публичността на информация за работата на корпоративните ръководства. Задължителен
елемент от годишните финансови отчети на публичните компании е представянето на декларация за корпоративно
управление, с която компанията декларира дали спазва Кодекс за корпоративно управление, одобрен от заместникпредседателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност". С Решение № 461 - ККУ от 30.06.2016
г., заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност" е одобрил именно
Кодекса, приет от НККУ, като кодекс за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, т. 1, във връзка с ал. 8, т. 1 от ЗППЦК.
Всички публични компании, чиито акции се търгуват на „БФБ - София" АД, спазват по целесъобразност именно принципите
на неколкократно цитирания Национален Кодекс за корпоративно управление.
Относно очакваните резултати, посочени в заключителната част на концепцията
Както бе посочено по-горе, българските публични дружества разкриват информация, техните корпоративни ръководства
защитават правата на акционерите. Тази констатация е не само израз на експертно мнение, но може да се отчете видимото
подобрение по спазване на правилата за корпоративното управление в България за последните десет години, посочено в
два документа на Световна Банка и на Световния икономически форум.
НККУ ще продължи работата по защита правата на акционерите в т.ч. и чрез кампания за разгласяване на тези права.
В заключение, Националната комисия за корпоративно управление се възползва от повода отново да покани
ръководствата на компаниите със значително държавно и общинско участие да приемат и спазват Националния кодекс за
корпоративно управление.
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Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Белят дом не изключва ново спиране на работата на правителството
Белият дом не изключва вероятността от евентуално ново спиране на работата на правителството. Това може да се случи,
ако до 15 февруари не бъде постигнато споразумение с демократите за финансиране на стената, която президентът Доналд
Тръмп иска да издигне на границата с Мексико.
На 25 януари беше договорено да се сложи край на частичната блокада на американските агенции след 35 дни спиране на
дейността - рекордно дълъг период в историята на Съединените щати. То предвижда финансиране на съответните
федерални служби до 15 февруари, а ако дотогава не бъде постигнат консенсус, е възможно ново спиране на работата.
Преговорите между американските конгресмени обаче са забуксували по въпроса за политиката за задържане на
имигранти.
√ Световна правителствена среща на върха в Дубай
Световна правителствена среща на върха започна в Дубай. В срещата участват повече от четири хиляди делегати от 140
страни, региони и международни организации.
Климатични промени, иновации, изкуствен интелект, наука и технологии са в центъра на обсъжданията в Дубай.
Тридневната среща на върха включва 16 форума и 200 панелни сесии, на които ще говорят около 600 души.
Целта на тазгодишното седмо издание на срещата е да се подобри животът и благосъстоянието на седемте милиарда души
на планетата чрез активен диалог по въпроси като здравеопазването, енергетиката, образованието, хранителната
сигурност и технологиите.
През първия ден от срещата участниците чуха предупреждението на директора на МВФ Кристин Лагард, че излизането на
Великобритания от ЕС ще се отрази зле на икономиката ѝ.
Във видеопослание от Ватикана папа Франциск поздрави участниците във форума и припомни за посещението си в
Обединените арабски емирства. Не можем да мислим за устойчиво развитие без солидарност, заяви папата в посланието
си до участниците в световния форум в Дубай.
√ Визита на вицепремиера Мариана Николова в Унгария
Вицепремиерът Мариана Николова заминава на двудневно официално посещение в Унгария.
В Будапеща тя ще проведе серия от разговори с висши унгарски политици, засягащи двустранните отношения и
взаимодействието в областта на демографската политика, закрилата на децата и интеграцията на хора с увреждания на
трудовия пазар. Българският заместник министър-председател ще посети и унгарския парламент, като след това ще се
срещне и с представители на българската общност в страната.
√ В #Европа: Европейската единна валута навърши 20 години
Франкфурт - градът с една от най-големите фондови борси в света, ще се опита да стане финансова столица на Европейския
съюз, ако има Брекзит. Париж, Дъблин и отскоро Амстердам могат също да финишират като победители. Междувременно
еврото навърши 20 години. В добра форма ли е европейската валута и кой пръв държи евробанкнота?
Еврото е родено от договора от Маастрихт от 1992 г. Налага се като общоевропейско решение заради риска от парична
нестабилност през 70-те и 80-те години. Маастрихтският договор постановява създаването на единен монетарен съюз за
всички страни от евросъюза без Дания и Велокибритания. Срокът за това е 1999 г.
На 1 януари същата година няколко страни фиксират обменните си курсове. Те приемат обща финансова политика под
ръководството на Европейската централна банка.
Гордън Браун, министър на финансите на Великобритания (2 май 1998 г.): Единодушно се съгласихме с препоръките на
Комисията, че 11 страни-членки: Белгия, Германия, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Австрия,
Португалия и Финландия изпълняват необходимите условия за приемане на единната валута.
√ МВнР: Няма постъпила информация от Венецуела за паричен трансфер към България
Депутат от венецуелския парламент обвини президента Николас Мадуро, че искал да източва пари на Националната
петролна компания през българска брокерска фирма. В туитър депутатът Карлос Пеперони посочва, че "вече са се свързали
с България" и уверява, че изнасянето на средства ще бъде преустановено. От Министерството на външните работи
съобщиха за БНТ, че няма постъпила информация от Венецуела за паричен трансфер. Вчера се появиха и съобщения, че
режимът на Мадуро пренасочва плащанията за петрол към руската "Газпромбанк".
Националната петролна компания на Венецуела е поискала от клиентите си от съвместните дружества да внасят сумите от
петролните продажби в сметка, открита наскоро в „Газпромбанк“. Това съобщи агенция Ройтерс.
До прехвърлянето на сметките се стигнало заради санкциите, въведени от Съединените щати срещу Венецуела в края на
януари. С въвеждането им Вашингтон разреши на компании да купуват венецуелски петрол, но плащанията трябва да се
осъществяват в блокирани сметки.
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Венецуелската петролна компания наистина има сметки в руската банка, но те са били открити преди години, а не наскоро,
обясниха от "Газпромбанк".
След национализацията на венецуелския петрол през 2007 г., чужди компании разработват находищата в пояса Ориноко.
Заради американските санкции, от Каракас са поискали американската Шеврон, френската Тотал и норвежката Екуинор да
декларират дали ще продължат да участват в съвместните проекти. Засега не е ясно решението на чуждите компании.
Откакто бяха въведени американските санкции, венецуелската петролна компания трябваше да ограничи производството,
заради липсата материали за рафиниране, които внася от чужбина
Вашингтон обяви, че санкциите ще паднат, когато преходно правителство или демократично избрано правителство поеме
управлението на южноамериканската държава.
Изпратената от Съединените щати хуманитарна помощ все още е блокирана на границата между Колумбия и Венецуела.
√ Илияна Йотова: На дневен ред е темата за транспорт за отдалечените села и региони
Бъдещето на България е в екопроизводството, доброто обслужване и добрата инфраструктура. Това заяви
вицепрезидентът Илияна Йотова в село Делчево, където беше гост на традиционния празник на виното. Там тя ритуално
заряза лозята и раздаде грамоти на най-добрите винопроизводители.
Според Йотова, в навечерието на формиране на следващата финансова рамка трябва да бъдат осигурени целеви средства
за подпомагане на по-отдалечените и по-слабо развитите региони. Тогава, според вицепрезидентът, ще има развитие на
туризма и инфраструктурата, и хората няма да бягат към големите градове. Трябва да бъде създаден специален план
Маршал, защото проблемите са много и всеки един от тях чака решение.
Илияна Йотова – вицепрезидент: Днес на дневен ред е темата за транспорт за отдалечените села и региони. След като в
един Перник може да има такива проблеми, който е на 20 км от София, какво остава за другата страна. Когато хората са
откъснати няма как да се правят проекти. След това ще дойде ред на болниците. Добре е, че тук има развита, общинска
болница, на сравнително малко разстояние. Но, за съжаление, това не е така в много села в България. След това ще дойде
въпроса с аптеките. Няма от къде да си купят лекарства. Затова трябва целенасочена политика. Тя не може да бъде общата
национална политика. Тя трябва да бъде целева.
√ Унгарският премиер Виктор Орбан обяви данъчни облекчения за многодетни семейства
Унгарският премиер Виктор Орбан обяви серия от мерки като данъчни облекчения за семействата, които са част от
усилията на правителството да насърчат раждаемостта на фона на затегната политика срещу имиграцията, съобщава
Ройтерс.
Мерките включват разширяване на програмата за субсидирани от държавата заеми за семейства с най-малко две деца за
закупуване на жилище или кола, както и намаляване на данъците за жени, които отглеждат най-малко четири деца.
Орбан обяви новите мерки по време на традиционното си годишно обръщение към нацията.
„Това е отговорът за унгарците, а не имиграцията“, категоричен беше премиерът, на фона на хилядите протестиращи, които
се събраха на демонстрация в Будапеща с искане за оставката му.
News.bg
√ Ангелкова иска български туризъм в четири сезона - "Неочаквана ваканция"
Над 7,200 млрд. лева са приходите от туризъм за първите 11 месеца от 2018 г. Данните представи министърът на туризма
Николина Ангелкова на конференцията: "Естествено в България - 2019 г. на вътрешния туризъм". Инициативата е под
патронажа на председателя на 44-то Народно събрание Цвета Караянчева.
Над 3, 750 млн. българи са пренощували на територията на страната, като най-голям е процентът им през третото
тримесечие на 2018 г.
"Над 9 милиона и 200 хиляди чуждестранни туристи са посетили България през 2018 г.", отчете туристическият министър.
Ангелкова обясни, че целта на пресконференцията е да се даде началото и да се обяви годината и началото на вътрешния
туризъм с мотив - насърчаване пътуването и опознаването на малките места и региони, които имат какво да покажат.
Очаква се да бъде направен и календар на малките и китни населени места в страната, които да са различни от
Националната програма за рекламата, посочи тя и допълни, че е предвиден и един специален видеоклип за тази цел.
Идеята е да започне повторна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм и продължаване на специална рубрика "Неочаквана ваканция", както и продължаване на инвестиционните турове, каза още Ангелкова.
2019 г. се очертава като много динамична и трудна година в борбата за всеки един турист, за които е много е важно да се
обединят усилията. България да е още по-разпознаваема през настоящата година и да продължи кампанията за
насърчаване на вътрешния туризъм, надява се министър Николина Ангелкова.
Министърът на туризма желае България да се превърне в страна на туризъм през четирите сезона.
Същата визия за развитието на туризма има и председателят на 44-то народно събрание Цвета Караянчева.
"Всички ние знаем, че притежаваме неповторимо и безценно богатство, с което страната ни да се превърне в страна на
четири сезона". За това призова председателят на 44-то Народно събрание Цвета Караянчева на пресконференция
"Естествено в България - 2019 г. на вътрешния туризъм".
"Всички се стремите към насърчаването на туризма, защото всеки от нас, от общата ни воля и усилия на законодателната,
съдебна и изпълнителна власт зависи развитието на туризма. Това е отрасъл, който прави родината ни разпознаваема,
предпочитана и обичана дестинация от чуждестранните туристи", подчерта Караянчева.
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През последните години българинът се отвори към света, за да види забележителност, култури, да се забавалява, но трябва
да преоткрие живописната родна природа, да се вгледа в очарованието на всяко кътче и богатството на природата на
нашата родина, призова Караянчева.
Хората трябва да се убедят, че могат да прекарат ваканцията си у дома, защото: "У нас погледът открива все по-нови и понови красоти. Тук весели долини, а там планини гиганти", смята Караянчева.
Председателят на 44-ия парламент призова така да си възпитаме децата си, че когато ги попитаме в коя страна искат да
живеят, работят и почиват, да казват: "България".
Председателят на парламента пожела на участниците във форума нови идеи, и креативност в търсене на туристите, на
които да се предложи нещо ново и интересно.
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев видя потенциал за развитие на спортния туризъм.
България е далеч от реализирането на страната ни като дестинация за спортен туризъм, макар и да сме се утвърдили като
отличен организатор на спортни събития, каза министърът.
"С трите световни първенства - по художествена гимнастика, гребане и волейбол в рамките на месец България бе в
световните медии само с позитивни новини". Това заяви министърът на младежта и спорта Красен Кралев.
България е прекрасна страна, с много богато културно-историческо наследство. Много малко сме успели да разкрием това,
което нашите предци са ни оставили, посочи Кралев.
Освен имиджовите ползи на всяко едно състезание, има и ред икономически ползи - чуждестранни фенове отиват в даден
град, присъстват български фенове на големите спортни състезания. Това преди бе невъзможно, каза Кралев.
"За туризма най-важното е нашата страна да има позитивен имидж и да се говори за добро, защото години наред не сме
били най-позитивните новини в световните медии", каза спортният министър.
Кралев подчерта, че от първото правителство на премиера Бойко Борисов нещата коренно се променили за развитието на
спорта, като се построили зали в Пловдив, Русе, Варна, София и Бургас. Това дава възможност да домакинстваме на много
състезания, но най-важни са традиционните състезания, допълни той.
Спортният министър Красен Кралев поздрави колегата си Николина Ангелкова, че с тази инициатива представя по-малко
познати дестинации, общини и проекти, което е важно за балансираното развитие на туристическия отрасъл.
√ БНБ придвижва процедурите за влизане в чакалнята на еврото
БНБ взе решение за прилагане на насоки, дадени от Европейския банков орган, за да може България да влезе в чакалнята
на еврозоната, съобщи БНР.
Мярката е част от процедурите, с които страната ни се подготвя за членство в обменно-валутния механизъм ERM II и тясно
сътрудничество с единния банков надзор. Насоките се отнасят до провеждането на стрес-тестовете в банковата система,
надзорните прегледи и оценки в системата, както и управлението на риска.
През юли трябва да са готови стрес-тестовете в шест банки у нас, провеждани от Европейската централна банка.
Резултатите ще са ключови за крайното решение дали може да се присъединим към ERM II и европейския банков надзор.
Работодатели и синдикати искат незабавно в чакалнята за еврозоната
Дарик
√ Световни компании наградиха в Брюксел български ученици
Трима български ученици бяха сред победителите в проекта Space Tube, подкрепен от компаниите Майкрософт, Еърбъс и
3М. Ученици от няколко европейски държави, сред които и България, бяха провокирани да тестват знанията си и да
изследват Космоса, съобщава пресслужбата на ПП ГЕРБ. Българските гимназисти показаха отлични познания чрез
създадено от тях видео, коментиращо разминаванията между физиката и научната фантастика в известни филми за
Космоса. Интерактивното представяне на учениците им донесе победа в конкурса, заедно с белгийския отбор.
"През 2025 година работата в екип ще бъде сред най-важните умения за успех наравно с креативното мислене и в така
наречените STEM умения (STEM e акроним от първите букви на английските думи за наука (science), технология
(technology), инженерство (engineering) и математика (maths). Адаптирането на училищната система е ключово за
подготовката на учениците за икономиката на новото съвремие. Радвам се, че в България имаме преподаватели и
училища, които търсят и намират възможности за сътрудничество по международни проекти. Проактивността и
креативното мислене се развиват, когато учениците имат свободата да проверяват знанията си и сами да стигат до
заключения. Младите български таланти показаха именно това във видеото си", заяви българският евродепутат от
ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел по време на дискусия с победителите.
Антон Иванов (СУ "Васил Левски", гр. Елин Пелин), Йоан Стоянов (СУ "Христо Ботев", с. Горна Малина) и Кристиан Георгиев
(Професионална гимназия по телекомуникации, гр. София) са победителите и освен от Ева Майдел, учениците бяха
поздравени и от вицепрезидента на Майкрософт Джон Франк и директора на 3М за Европа Максим Бюро. Победителите
в конкурса посетиха също и центъра по иновации на 3М в Дюселдорф и Европейската космическа агенция в Брюксел.
БНР
√ Владимир Филипов: България изостава с дигитализацията и автоматизацията на икономиката
България изостава във възможностите си за дигитализация и автоматизация на икономиката. Оценката е на експерта
Владимир Филипов, представител на бизнеса и консултант на Министерството на икономиката по проблемите на
Индустрия 4.0.
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Предизвикателствата и рисковете пред модерната българска икономика бяха тема на отворена дискусия за специалисти и
студенти във Висшето училище по застраховане и финанси.
Дигитализацията и автоматизацията на икономиката ще променят изцяло начина, по който живеем и работим, казват
експертите и твърдят, че това е възможност България да настигне водещите икономики, но вече се наблюдават индикации
за изоставането на страната ни поради причини, които Владимир Филипов обобщи така:
"Точно капацитет ни липсва. Това изисква знания в различни области, изисква знания в правенето на продукти. Примерно
много е популярно да се казва, че в България сме много добри на софтуер. Да, но тук сме добри на изпълнение“.
Бизнесът търси нови технологии, защото има потребността да се развива и тук е една от възможностите на страната, казва
още експертът:
"Дори без помощта на държавата бизнесът минава към "Индъстри 4.0", защото конкуренцията, която е с другите държави
в този глобален свят, предизвиква де факто да нуждата от промяна".
Въпросът е това да се случи навреме и без страх от загуба на работни места или изчезването на определени професии,
защото в модерния свят те ще бъдат заменени от нови, каза още Владимир Филипов.
√ Влошаване на промишленото производство, строителството и търговията на дребно в края на 2018
Проучване на Националния статистически институт (НСИ) за декември 2018 година отчете рязко влошаване на
промишленото производство и в сектор "Строителство" при по-умерено отслабване на търговията на дребно. Това сякаш
е знак за продъжаващо забавяне на икономическата експанзия в България и през последното тримесечие на миналата
година след по-ниския растеж, отчетен през третото тримесечие.
Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, се понижи през декември с
2,3%, заличавайки напълно растежа с 0,4 през ноември и с 0,6% през октомври. На годишна база календарно изгладеният
индекс на промишленото производство се сви с цели 3,8% след стабилни повишения с 1,2% през предходните два месеца.
През декември намаление с 2,7% спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост, а
увеличение с 1,2% в добивната промишленост и с 0,9% при производството и разпределението на електрическа и
топлоенергия. На годишна база е отчетен спад с 4,4% в преработващата промишленост и с 3,6% при производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, докато производството в добивната промишленост се запазва на
равнището от декември 2017-а година.
В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" се понижи през декември с 2,4% спрямо ноември,
когато отбеляза спад с 1,9% и след ръст с 3,3% в началото на четвъртото тримесечие, като продукцията от гражданското и
инженерното строителство се понижи с 4,5%, а при сградното строителство – с 0,8 на сто.
На годишна база строителната продукция през декември се сви с 1,4% след спад с 1,8% през ноември и растеж с 1,9% през
октомври.
НСИ представи и своя последен доклад за търговията на дребно през последния месец на 2018 година. През декември
оборотът в търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени, се сви с 0,3% след
стагнация през ноември и растеж с 1,0% през октомври. Това представлява първо влошаване на продажбите на дребно от
десет месеца насам. На годишна база растежът на търговския оборот се забави рязко през декември до 3,6% от 6,5% през
предходния месец.
Взето заедно тези данни предполагат, че икономическата експанзия през последното за годината тримесечие може да се
окаже на същата, или дори малко по-слаба спрямо третото тримесечие, когато БВП на България нарасна на тримесечна
база с 0,7% и на годишна база с 3,1% (след растеж през второто тримесечие съответно с 0,8% и с 3,5 на сто). Експресната
оценка на НСИ за брутния вътрешен продукт на нашата страна ще бъде представена на 14-ти февруари.
Седмица по-рано НСИ пък представи проучване, показващо известно подобрение на стопанската конюнктура през януари,
като общият показател на бизнес климата в нашата страна нарасна с 1,9 пункта след понижение с 0,5% в края на 2018-а
година.
Европейската комисия пък представи в четвъртък своите "зимни прогнози" за ЕС, според които икономическия растеж в
България ще се ускори до 3,6% през тази и през следващата година след експанзия от 3,2% през 2018-а.
√ Днес започва пленарното заседание на ЕП в Страсбург
Общото обезпечаване на европейския фонд за регионално развитие, европейския социален фонд „Плюс“ и кохезионния
фонд ще са сред темите, които ще бъдат разисквани на започващото в Страсбург пленарно заседание днес.
Темата за обезпечаването на тези фондове е предвидена за сряда. В рамките на дебата за бъдещето на Европа, който ще
се проведе във вторник, ще говори италианският премиер Джузепе Конте. Миналата седмица стана ясно, че на
разискванията няма да присъства председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер. На негово място ще бъде заместникът му Юрки
Катайнен, а отсъствието на Юнкер бе обяснено с напрегнатата му програма.
Също във вторник евродепутатите ще обсъдят ситуацията в Сирия, както и Стратегия за интеграцията на ромите.
В четвъртък на дебати ще бъдат подложени темите за засилването на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез
развитието на митническия съюз, както и проекторезолюция по повод случаи на нарушаване на човешки права,
демокрацията и върховенството на закона.
√ Проф. Кирхнер: Износът на български храни и напитки към Япония може да се увеличи
Износът на български храни и напитки към Япония може да се увеличи след споразумението за свободна търговия между
Европейския съюз и Токио. Това прогнозира пред "Хоризонт" проф. Емил Кирхнер от университета в Есекс. Споразумението
влезе в сила от 1 февруари и с него се премахват почти всички търговски мита върху вноса в Япония на европейски
земеделски продукти:
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„За държави като България би трябвало да има ползи в сектора на земеделието. Японският пазар ще се отвори за продукти
като вино например", коментира проф. Емил Кирхнер в интервю за предаването „Събота 150“.
Със споразумението Европейският съюз премахва 99% от митата си за вносни стоки от Япония, а след преходен период ще бъдат отменени и търговските тарифи за автомобили, камиони и битова електроника. В замяна - Япония ще се откаже
от митата върху 94% от европейския внос. От гледна точка на Брюксел - най-важно е премахването на търговските тарифи
за 84% от европейските селскостопански и рибни продукти. Проф. Найджъл Дрифийлд от университета "Уоруик" определи
споразумението за свободна търговия като "изключителен успех". Той смята, че е напълно възможно да се стигне и до
увеличаване на японските инвестиции в Източна Европа:
„И двете страни от споразумението – ЕС и Япония, ще спечелят много. Бих се насочил към източноевропейските държави,
каквато е и вашата, където цената на труда все още е предимство при привличането на инвеститори“.
Това отваря изключително големи възможности за бизнес, категорична е и д-р Мередит Кроули, която преподава в
Кеймбридж:
"Някои от най-големите позитиви от споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Япония ще бъдат
усетени в автомобилната индустрия. Това е сектор, в който Европейският съюз има сравнително високи мита. В същото
време Япония има интерес към него. Също така споразумението ще допринесе положително за земеделските продукти.
Япония, която е островна държава, е малко по-чувствителна, когато става дума за хранителни продукти. Те искат да защитят
производството на локални продукти и в същото време са наложили доста високи мита за вносните храни и напитки. Сега
европейските компании ще могат да изнасят хранителни продукти за Япония много по-евтино, защото няма да се налага
да плащат търговски тарифи".
Проф. Кирхнер добавя: "Това включва вино, свинско месо, сирене и други продукти, което ще донесе изключително голям
позитив за европейските земеделски производители. Разбира се, не може да гледаме на споразумението като на
земеделски продукти срещу автомобили, но със сигурност търговията между Европейския съюз и Япония ще отбележи
ръст от 30%".
Д-р Мередит Кроули коментира възможните варианти след Брекзит: "Японските производители са инвестирали
изключително много в изграждането на автомобилни заводи в Обединеното кралство. Ако обаче се стигне до Брекзит без
сделка, високите тарифи на Европейския съюз ще влязат в сила, защото вече ще говорим за трета страна. Само че във
Великобритания се произвеждат и японски автомобили, използват се и вносни компоненти за сглобяването им. Това
обобщено означава, че не британските компании, а японските ще трябва да платят високите тарифи, за да продават
автомобилите си, произведени във Великобритания, на европейския пазар. Това просто означава, че те ще заобиколят
Великобритания и ще изнесат производството си другаде".
"При ситуация на излизане на Великобритания без сделка, бизнес моделът в автомобилната индустритрия, разработен в
последните 30 години, вече няма да работи", коментира Найджъл Дрифийлд, който е убеден, че сътресение в
автомобилната индустрия може да създаде доста проблеми и на британската, и на германската икономика. Това ще бъде
пореден удар, след като така или иначе автоиндустрията търпи загуби заради скандалите около дизеловите двигатели и
пренастройването на бизнес моделите си. Въпреки това Дрифийлд е убеден, че част от японските инвестици в
автомобилната индустрия могат да се пренасочат към континентална Европа и отново печелившите ще бъдат повече.
√ До края на годината демонтират оборудването в зоната без радиация на спрените 4 блока на АЕЦ "Козлодуй"
До края на годината трябва да бъде демонтирано цялото оборудване в зоната без радиация на затворените четири малки
блока на АЕЦ „Козлодуй“. Това каза в интервю за "Хоризонт" Сергей Цочев от Управителния съвет на държавното
предприятие „Радиоактивни отпадъци“. Към демонтаж на самите реактори и съоръженията в радиоактивната зона на
блоковете ще се премине, след като Агенцията за ядрено регулиране одобри техническия проект за извършване на тези
дейности. Документът трябва да бъде внесен в регулатора тази година и от следващата да започне същинската работа,
обясни Цочев:
"Там трябва да има изготвен технически проект, който да бъде одобрен от Агенцията за ядрено регулиране и да ни
разрешат да започнем мащабен демонтаж, защото в момента работим на порции с т.нар. "технически решения", т.е.
искаме една система да бъде демонтирана, представяме програма, агенцията ни разрешава, ние демонтираме, след това
искаме за друга порция и така до момента, в който получим одобрен технически проект и съответното разрешение да
извършваме тези дейности в по-големи мащаби".
√ „Газпромбанк“ отрече за нови сметки на „Петролеос де Венесуела“
Руската „Газпромбанк“ отрече венецуелската национална петролна компания да има новоразкрити банкови сметки в
руския трезор. От години съществуват влогове и няма планове за нови, посочва „Газпромбанк“.
По-рано беше съобщено, че компанията „Петролеос де Венесуела“ е поискала от клиентите на своите съвместни
предприятия да депозират приходите от продажби в сметка, открита неотдавна в руската „Газпромбанк“. Това било
решено, след като САЩ наложиха строги финансови санкции с цел да попречат на венецуелския президент Николас
Мадуро да получи достъп до приходите от търговията с петрол.
По- рано българското министерство на външните работи заяви, че няма данни за паричен трансфер от Венецуела към
български институции. Това беше съобщено за „Хоризонт“, след като венецуелски депутат замеси името на страната ни в
политическата криза в Каракас и трансфери от „Петролеос де Венесуела“.
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В. Строител
√ Статистика на БНБ: Българите държат 51,5 милиарда на влог
Нов милионер на всеки два дни – това отчита статистиката на Българската Народна Банка, съобщава телевизия „България
Он ер“.
По-бързо нарастват влоговете с големи суми, докато при малките депозити има спад.
Най-голям ръст има при влоговете на граждани със суми между 500 хиляди лева и 1 милион лева, като както броят им,
така и общата сума в тях се увеличават с над 20%. Влоговете на граждани със суми между половин и един милион вече са
1668.
На второ място по ръст са депозитите на домакинствата със суми между 200 хиляди и 500 хиляди лева, които и като брой
и като обща сума се увеличават с 18%.
За година спестяванията на хората в банките са нараснали с 3 милиарда и 700 милиона лева лева като в края на декември
общата сума на влоговете е над 51,5 милиарда лева.
Novinite.bg
√ Населението на България вече е под 7 милиона, пресметна ООН
Населението на България вече е под седем милиона. Това отчете калкулаторът на ООН, съобщава телевизия "България Он
еър".
От началото на годината до сега са починали над 10 хиляди души, емигрирали са почти хиляда. Родените са почти седем
хиляди. Така за малко повече от месец страната ни е загубила над пет хиляди души.
До 2000 година населението на България е над осем милиона души. С началото на новото хилядолетие то започва да
намалява.
И така за последните 18 години броят на хората в нашата страна се понижава с един милион, за да станем под седем
милиона в края на 2018 година. Населението на България е било най-многобройно през 1988 година, когато почти достига
девет милиона души.
Най-малко е било населението след Освобождението. След Съединението през 1885 година се прави ново преброяване,
което установява, че населението на България е три милиона.
31 хиляди българи, които са емигрирали през миналата година, но по близо 60 хиляди наши сънародници годишно
купуваха еднопосочни билети за чужди държави през 90-те години.
През миналата обаче 25 хиляди души, които са живели дългосрочно в чужбина, са се завърнали у нас.
Investor.bg
√ 2,928 млрд. лв. са се натрупали в „Сребърния фонд“ до края на януари
Трансферираните средства към гаранционния фонд от фонд „Пенсии“ в ДОО са в размер на 5,74 млн. лв.
Общият паричен ресурс, наличен в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, по
известен като „Сребърния фонд“, е в размер на 2,928 млрд. лв.
Това става ясно от данни на Министерството на финансите (МФ), публикувани на сайта на ведомството. От тази сума 2,922
млрд. лв. са оформени в годишни депозити в Българска народна банка (БНБ) с решения на Управителния съвет на фонда.
Трансферираните през януари средства към гаранционния фонд от фонд „Пенсии“ в ДОО са в размер на 5,74 млн. лв. Общо
за цялата 2018 г. трансферът е над 136,5 млн. лв. при 128 млн. лв. за 2017 г., става ясно още от данните.
Според приетата дългосрочната инвестиционна политика и средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на
фонда за 2019-2021 г., натрупаните средства остават на депозит в БНБ поне до 2021 г., а най-вероятно и до 2040 г.
Резервните пари за пенсии, които трябва да гарантират стабилност на пенсионната система ще се управляват все така
консервативно, както и към момента. Както и предшествениците си, финансовият министър Владислав Горанов прецени
през в началото на октомври (когато документът бе приет), че това е най-безопасната стратегия.
Все пак има вратичка и стратегията може да се променя и ежегодно, ако се наложи.
Освен това настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на
инвестиционен риск, поради което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Фонда ще продължи да бъде
под формата на депозит в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея.
Бизнесът от години настоява постъпленията в Сребърния фонд да „се подкрепят“ с допълнителни източници, но към
момента няма движение в тази посока.
√ ЕП ще приеме правила за проверка на преките чуждестранни инвестиции
За последните 20 години инвестициите от Китай са нараснали шест пъти, от Бразилия - 10 пъти, а от Русия са се
удвоили
Европейският парламент ще гласува тази седмица общи правила за проверка на преките чуждестранни инвестиции. Темата
ще бъде обсъдена в сряда, а в четвъртък ще бъде приета резолюция, показва дневният ред на седмичното заседание на
евродепутатите в Страсбург, предава БТА.
Проверките ще трябва да установяват дали подобни инвестиции могат да представляват заплаха за стратегическите
интереси на ЕС. На проверка ще подлежат чужди инвеститори във водния сектор, транспорта и комуникациите, както и в
технологии, включително полупроводници, и изкуствен интелект и роботика.
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В последните 20 години структурата и произходът на преките чуждестранни инвестиции са се променили много, особено
при разрастващите се икономики. Инвестициите от Китай са нараснали шест пъти, от Бразилия - 10 пъти, а от Русия са се
удвоили, отбелязва ЕП. Тези инвестиции напоследък се насочват към високите технологии, често чрез държавни дружества
или с фирми, свързани с правителствата. Едва половината държави в ЕС (Австрия, Дания, Германия, Финландия, Франция,
Латвия, Литва, Унгария, Италия, Холандия, Полша, Португалия, Испания и Великобритания) са въвели показатели за
проверка на подобни инвестиции, отчитат евродепутатите.
Тази вечер ЕП ще обсъди въпроса с правото на мирен протест покрай събитията с "жълтите жилетки" във Франция, както
и заради общественото напрежение в други европейски държави. В четвъртък ще бъде приета резолюция, в която ще бъде
оценена несъразмерната употреба на сила от страна на властите.
Във вторник евродепутатите ще разгледат доклад за борбата с настроенията срещу ромите. Очаква се ЕП да призове
държавите от ЕС да предприемат действия за насърчаване на приобщаването на ромите. В текста се осъждат постоянните
нарушения на човешките права, на които продължават да бъдат подложени хората от това малцинство.
Отново във вторник евродепутатите ще обсъдят възможностите за улесняване на изследванията за медицински цели на
канабис. ЕП желае да бъдат подпомогнати качествени научни изследвания за изработените от канабис лекарствени
средства. Предвижда се да бъде отправен призив Европейската комисия и държавите в ЕС да преодолеят правните пречки
пред научните изследвания и да ги финансират. Резолюцията отчита необходимостта ЕК и националните власти в ЕС да
правят ясно разграничение между канабиса за медицински цели и другите употреби на растението.
Според ЕП има съществени доказателства, че канабисът и канабиноидите облекчават постоянна болка при възрастни хора,
действат успокоително при гадене и повръщане, предизвикани от химиотерапия, и водят до подобрение при мускулни
спазми от множествена склероза. Докато Световната здравна организация официално препоръча съставящото канабис
съединение канабидиол (CBD) да не бъде възприемано като "контролирано вещество" в международен план,
законодателството в държавите от ЕС за използването на канабис за медицински цели се различава значително, отбелязват
евродепутатите.
В сряда ЕП ще се запознае с доклада на евродепутата Андрей Новаков за фондовете на ЕС за сближаване до 2027 г., като
се очаква евродепутатите да се противопоставят на предвиденото намаляване на средствата за тази цел. Предлага се
средствата за сближаване да бъдат с 14 на сто повече от предложените от ЕК. Настоява се проектите в по-слабо развитите
региони да запазят съфинансирането от ЕС до 85 на сто от стойността.
Също в сряда ЕП ще се запознае с доклада на евродепутата Ева Майдел, насочен към намаляването на таксите за банкови
преводи в ЕС. Банките трябва да уеднаквят таксите за задгранични плащания в евро и вътрешните плащания, и да направят
по-прозрачни разходите за превалутиране, се посочва в документа.
Потребителите в ЕС, които живеят извън еврозоната, продължават да плащат високи такси за задгранични преводи в евро.
Очаква се новите мерки да ги защитят от прекомерно високи и произволни такси за превалутиране.
По данни на ЕП средната такса за задграничен превод на 100 евро в стойността на местна валута се различава в пъти в
отделните държави от ЕС. Например в България през 2012 г. такава услуга е струвала 18,68 евро, а през 2017 г. е поскъпнала
до 19,98 евро. За сравнение в повечето държави за тези пет години услугата е поевтиняла - Чехия (от 9,50 евро на 8,71
евро), Унгария (от 15,32 евро на 5,93 евро, Полша (от 2,73 евро на 1,54 евро), Румъния (от 12,58 евро на 11,19 евро),
Великобритания (от 15,63 евро на 9,26 евро).
Освен в България, единствено в Дания от предложения от ЕП списък с държави цената на услугата за тези пет години е
нараснала - от 2,17 евро на 2,69 евро. В Швеция услугата е безплатна. Данните са за задгранични плащания с банкова карта
и теглене в брой в евро в държавите от ЕС. Докладът ще бъде гласуван в четвъртък.
Economic.bg
√ Обсъждат новите изисквания за касовите апарати
Всички търговци, регистрирани по ДДС, трябва да сменят касовите си апарати до края на март
Новите изисквания за касовите апарати ще бъдат обсъдени днес на специална дискусия. Предвижда се с новите устройства
всеки фискален бон в реално време да се предава към сървърите на НАП и съдържа данни със специален QR код.
Всички търговци, регистрирани по ДДС, трябва да сменят касовите си апарати и да ги свържат директно с НАП до края на
март.
Новите изисквания се приеха с тревога от страна на бизнеса. До момента едва 10% от фирмите са успели да сменят
устройствата си. Бизнесът заплашва с протести ако този срок не бъде удължен до края на годината.
Държавата обаче настоява за въвеждане на промяната, тъй като целта й е да се отчита всяка една продажба.
В. Дума
√ ТЕЦ "Марица изток 2" вдига капитала, за да оцелее
Увеличението може да стане след разрешение от Брюксел
Държавата планира да даде още пари на ТЕЦ "Марица изток 2", която в момента работи благодарение на купените от
държавата парникови квоти. С тях централата ще покрива собствените си вредни емисии. Целта е централата да не
попадне в обхвата на влизащите в сила от 2021 г. нови европейски екоизисквания. Дружеството е получило от
екоминистерството безсрочно изключение от спазването на завишените норми за очистване на изхвърляните при работа
газове. Дерогацията обаче се обжалва пред административния съд в София. Това стана ясно от думите на енергийния
министър Теменужка Петкова по време на парламентарния контрол. В отговор на въпрос на БСП депутата Красимир Янков
за запазването на работните места в района на "Марица изток", Петкова припомни, че и през 2018 г. енергийното
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министерство и БЕХ са подпомогнали закупуването на въглеродни емисии за ТЕЦ "Марица изток 2", за да може тя да
продължи да работи. "Сега предстои да се нотифицира Европейската комисия с искане за увеличаване на капитала на ТЕЦ
"Марица изток" 2, което е важна стъпка за продължаването на работата на централата", каза Петкова.
С колко може да се вдигне капиталът на топлоцентралата тепърва щяло да се обсъжда. Дружеството с капитал от близо 90
млн. лв. има заеми за 1,2 млрд. лв., половината от които са предоставени от компанията майка БЕХ. Тези данни бяха преди
енергийният холдинг да купи за трета поредна година въглеродните квоти, за да не бъде санкционирана централата за
замърсяване на околната среда над разрешеното. Това струваше на БЕХ още 324 млн. лв., извадени в края на декември
2018 г., но не стана ясно дали също са оформени като вътрешен заем. Това означава, че въглищната централа е
декапитализирана и заплашена от несъстоятелност. Тъй като тя е държавно предприятие в затруднено положение,
увеличение на капитала може да стане само с разрешението на Европейската комисия, иначе би се сметнало за
неправомерна държавна помощ.
√ Отлагат пакета "Мобилност"
Председателят на Европарламента Антонио Таяни е уверил българския евродепутат Андрей Ковачев, че пакетът
"Мобилност" се отлага и няма да бъде поставен за гласуване на следващата пленарна сесия. Това съобщава пред БНТ
самият Ковачев. Мандатът на сегашния Европейски парламент изтича пред май. Според Ковачев най-благоприятният
вариант за България е следващият Европарламент да вземе решението за пакета.
Пакетът "Мобилост" предвижда въвеждането на нови правила и изисквания за международните превози, които според
официалната българска позиция са непропорционални и дискриминационни и ще доведат до множество фалити в бранша.
√ Британският посланик спешно при Борисов заради случая "Гебрев"
Британският посланик Ема Хопкинс пристигна на спешна среща с премиера Бойко Борисов в сградата на Министерския
съвет. Според БиТиВи разговорът е по инициатива на посланичката и е заради информацията, че замесен в отравянето на
Сергей Скрипал във Великобритания, е бил в България и е участвал в покушение срещу бизнесмена Емилиян Гебрев.
Първи подобни твърдения плъзнаха от няколко сайта за разследваща журналистика - руски и британски.
Стана ясно къщо, че Комисията за контрол над службите в парламента ще има извънредно заседание по темата.
Изслушването ще е в четвъртък – 14 февруари.
√ Опасно бързо изчезват насекомите, планетата е пред катастрофа
Насекомите на планетата намаляват опасно бързо, алармират учени. И добавят, че изчезването на цели популации от
насекоми заплашва екосистемите с катастрофален срив. Над 40% от видовете насекоми намаляват, една трета са
застрашени от изчезване. Темпото на изчезване е 8 пъти по-високо от това при бозайниците, птиците и влечугите, пише сп.
"Biological Conservation". Според данните, публикувани в изданието, всяка година общият брой на насекомите на Земята
намалява с 2,5%. Това означава, че не е изключено те да изчезнат в края на този век.
Насекомите, напомнят учените, са изключително важни за функционирането на всички екосистеми, но също така са трудни
за наблюдение и оценяване. Но напоследък се появиха публикации за срив на популациите им в Германия и Пуерто Рико
и има сериозни признаци, че явлението е глобално.
Земеделието и масираното използване на пестициди са сред основните причини за изчезването на насекомите.
Струпването на населението в градовете, както и промените в климата са дугите ключови фактори. Докато не променим
начините, по които произвеждаме храни, насекомите като цяло ще поемат по пътя на пълното изчезване в рамките на
няколко десетилетия. Последиците ще са катастрофални, меко казано, пишат авторите на статията.
От години учените предупреждават, че пчелите масово умират в различни части на планетата. Някои видове се адаптират
към новите условия, но се предполага, че има сериозен срив и при популациите от мравки, мухи, бръмбари, щурци.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Работа и доход. Синдикални сметки за по-високи доходи.
Контролът над лекарствата. Спира ли продажбата на блистери с новата система за контрол на лекарствата?
Формула за добро здравеопазване. Гост: Проф. д-р Григор Горчев, гинеколог, онколог, хирург.
Селата без транспорт. Има ли решение на проблема?
Европейските теми и българските позиции.
Изборни казуси. Думата на ЦИК.
БТВ, "Тази сутрин"
Разследване на БТВ: Как работата по участък на АМ „Струма" започна още преди да е избран изпълнител? Кой
строи път, без държавата да знае?
На живо: Село Войводиново, отново на протест. Защо ескалира напрежението между българи и роми? В студиото
Красимир Кънев.
Разбиха ателието на скулптура Ставри Калинов. Директно: Какво откраднаха?
Подготвя ли се нов политически проект преди изборите и кой разпалва войната между президента и
управляващите? В студиото Станимир Илчев.
„Чети етикета": Продават ли вредни храни в училище и кой контролира качеството на закуските?
Нова телевизия, „Здравей, България"
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Ще се намеси ли Русия в изборите у нас? И още: Чужди служби или частна поръчка стои зад отравянето на
бизнесмена Емилиян Гебрев? Коментират Ивайло Калфин и Александър Йорданов.
Обраха ателието на Ставри Калинов. Какво са взели крадците?
Отново в махалата? Ще се върнат ли пак ромите във Войводиново? И може ли стратегия да реши проблемите на
малцинствата? Спор в студиото.
Шамарите на раздора. Подкрепя ли църквата физическите наказания вкъщи? Говори Митрополит Антоний.
"На твоя страна" с Георги Георгиев: Забрана за продажба на енергийни напитки на непълнолетни, обмисля
Министерството на здравеопазването. Какви са рисковете за децата?
"Пълен абсурд", с Румен Бахов: Каубой на щат, лови безстопанствени коне в Дупница.
"Усещане за любов", с Бойка Велкова и Ивайло Захариев.

√ Събития в страната на 11 февруари
София.
В 09.00 часа в храм „Св. Марина“ Негово преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп, викарий на
Софийския митрополит ще отслужи Архиерейска света Литургия.
От 10.30 часа в сградата на МВР на ул. „Никола Габровски“ 30 в киносалона ще бъде отбелязан Европейският ден
на телефон 112.
От 11.00 часа в Аулата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ на бул. "Академик Иван Гешов" 15 ще се проведе
пресконференция по повод Международния ден за борба с епилепсията. Участници в събитието са: доц. д-р
Красимир Минкин - неврохирург, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, доц. д-р Петя Димова - епилептолог, УМБАЛ „Св. Иван
Рилски“, председател на Българското Дружество против Епилепсията - член на Световната лига против
епилепсията и Веска Събева – председател на Асоциация на родители на деца с епилепсия (АРДЕ) - член на
Международното бюро против епилепсията.
От 11.00 часа до 13.00 часа в конферентната зала на Българската стопанска камара (София, ул. Алабин 16-20, ет.1)
ще се проведе публична дискусия, посветена на влизащите в сила нови изисквания към касовите апарати.
От 11.00 часа в Съюза на българските журналисти (ул. „Граф Игнатиев” №4) в Клуб „Журналист” ще се проведе
пресконференция за кампания за спасяването на кораба „Радецки“.
Oт 12.00 часа в Столична община ще се проведе заседание на Комисията по образование, култура, наука и
културно многообразие в Столична община. На заседанието председателят на БСП – София Калоян Паргов ще
представи за гласуване доклад за поставяне на паметна плоча на Сергей Антонов. Предложението е монументът
да бъде поставен на територията на Терминал 1 на Аерогара "София".
От 18.00 часа в Националния природонаучен музей ще бъде открита фотоизложбата „Експедиция в Азербайджан:
по стъпките на Кавказкия леопард“.
От 18.00 часа в Български културен център ще се състои премиерата на поетичната книга „Остров за двама“ на
Димитър Христов.
От 19.00 часа в Руския културно-информационен център ще се състои презентация на руското образование, която
ще проведат представители на Финансовия университет към Правителството на Руската Федерация, на Руската
академия за народно стопанство и държавна служба към Президента на Руската Федерация (РАНХиГС) и
сътрудници от представителството на Россотрудничество в Република България.
***
Балчик
От 10.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Черно море“ 24 депутатът Даниела Димитрова ще има приемна за
граждани. В разговорите ще участват общинският ръководител Илиян Станоев и други общински съветници от
ГЕРБ-Балчик.
***
Берковица
От 11.00 часа до 15.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „ Кирил и Методий“ 7 депутатът Дилян Димитров ще проведе
приемна за граждани.
***
Благоевград
От 10.30 часа в зала 101 на Община Благоевград ще се проведе встъпителна пресконференция, на която ще бъдат
представени предстоящите дейности, целите, начините на осъществяване и очакваните резултати от проекта
„Социална инфраструктура за услуги за деца”.
От 16.30 часа в читалнята на Регионална библиотека „Димитър Талев“ ще се проведе детско утро под надслов
„Приказките на братя Грим“.
***
Бургас
От 16.00 часа във фоайето на Окръжен съд-Бургас заместник-министърът на правосъдието проф. Николай
Проданов ще присъства на откриването на изложба с архивни материали, посветена на 80-годишнината от
откриването на сградата на затвора.
***
Варна
От 10.00 часа в клуба на ПП ГЕРБ (ул. „Георги Бенковски” №1) народният представител Нели Петрова ще приема
граждани.
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От 12.30 часа в клуба на АБВ (ул. „Христо Попович“ № 34) ще се проведе пресконференция на Областния съвет на
ПП АБВ – Варна. В нея ще вземе участие председателя на АБВ Румен Петков.
От 17.00 часа в Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ ще се проведе
публична лекция за „Жените в астрономията“, с лектор д-р Ева Божурова.

***
Велико Търново
От 11.00 часа в Аулата на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ ще се проведе платформата за граждански диалог „Европа
в нашия дом“. На форума ще присъстват председателят на ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан
Цветанов, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, неговите заместници Таня Михайлова и
Деница Сачева, зам.- председателят на образователната комисия в парламента Галя Захариева, както и кметът на
Велико Търново инж. Даниел Панов и областният управител на Велико Търново проф. Любомира Попова.
***
Карлово
От 16.00 часа във фоайето на Община Карлово ще бъде открита изложба на Стефан Йорданов, посветена на
паметта на Васил Левски.
***
Пловдив
В 12.00 часа в офиса на ВМРО-Пловдив ще се състои пресконференция по актуални теми. Ще участват
председателят на ВМРО-Пловдив Борислав Инчев и народният представител Александър Сиди.
В 12.00 часа в офиса на НФСБ-Пловдив ще се състои пресконференция по актуални теми с участието на народните
представители от НФСБ в групата на „Обединени патриоти” Славчо Атанасов и Борис Ячев, както и координаторите
на НФСБ Костадин Гаров и Андон Андонов.
***
Сливен
От 09.30 часа до 16.30 часа в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Цар Освободител“ № 17 общинските съветници Галя Вучкова
и Кети Стамова ще проведат приемни за граждани.
От 15.00 часа в малката заседателна зала в административния сектор в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ саксонската
принцеса Теофана фон Саксен ще направи дарение на болничното заведение.
От 17.00 часа в Камерна зала на ДТ ”Стефан Киров” ще бъде представена биографичната книга и документалния
филм, посветени на 80- годишнината от рождението на актрисата Невена Коканова.
***
Стара Загора
В 11.15 часа Теофана фон Саксен, саксонска принцеса от български произход, ще дари 20 болнични легла с
шкафчета на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович". Ще бъде предоставен и представен модерен термограф за ранна
диагностика на рак на млечната жлеза.
От 19.00 часа в Драматичния театър ще се играе постановката „Сън в лятна нощ“.
***
Търговище
От 11.30 часа в зала 28 на Община Търговище ще се проведе пресконференция, на която подробно ще бъде
представена капиталовата програма на Общината за 2019 г.
***
Шабла
От 11.00 часа в офиса на ГЕРБ на ул. „Добруджа“ 3 депутатът вицеадмирал Пламен Манушев ще има приемна за
граждани. В разговорите ще участват също общинският ръководител на ГЕРБ-Шабла Живко Спасов и други
общинските съветници от ПП ГЕРБ.
***
Шумен
В 18.30 часа в Концертна зала на Общински младежки дом – Шумен (ул. "Съединение" № 105) председателят на
ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов ще се срещне с членове и симпатизанти в града.
В. Монитор
√ Кристин Лагард предупреждава за риск от икономическа буря
Директорът на Международния валутен фонд (МВФ) Кристин Лагард предупреди днес, че растежът на световната
икономика е по-бавен от очакваното и има опасност от икономическа буря, предаде АФП.
"С една дума - свидетели сме на (световна) икономика, чийто растеж е по-бавен от очакваното", изтъкна Лагард пред
Световната правителствена среща на върха в Дубай с участието на политици и икономисти от цял свят.
Миналия месец МВФ преразгледа към понижение прогнозите си за растежа на световната икономика за тази година с 0,2
процентни пункта до 3,5% в резултат на търговските напрежения, най-вече между САЩ и Китай.
Лагард говори за "четирите облака" - както ги нарича тя - които витаят над световната икономика, предупреждавайки, че
тя може да бъде ударена от буря. В тази връзка тя цитира търговското напрежение, най-вече между САЩ и Китай,
затягането на лихвите по заемите, неяснотите около Brexit и забавянето на китайската икономика. Според нея търговското
напрежение между Пекин и Вашингтон вече е започнало да се отразява на световната икономика.
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"Нямаме никаква представа какво ще излезе от това, но това, което знаем, е че вече започва да има ефект върху търговията,
лихвите по заемите и върху пазарите", заяви Лагард в Дубай. Тя изтъкна, че затягането на лихвите по кредитите става в
момент, когато компаниите и домакинствата са натрупали "много тежки дългове".
"Когато има прекалено много облаци, необходима е светкавица, за да предизвика буря", предупреди Лагард,
призовавайки правителствата да се подготвят за това и да избягват протекционизма.
Fakti.bg
√ Тереза Мей предлага нов дебат за ЕС
Британският премиер ще търси още време за споразумение
Британският премир Тереза Мей планира да предложи още един дебат за излизането на Великобритания от ЕС на
членовете на парламента, съобщи Би Би Си.
Възможно е гласуването за възможния вариант за споразумение с ЕС през този месец да бъде отложено. Вместо това е
възможно да има повече необвързващи гласове за алтернативите на Brexit.
Мей ще помоли депутатите за повече време, за да договори промените в споразумението с ЕС. Лейбъристите обвиниха
Мей, че по този начин се опитва да играе с времето.
Смята се, че тя е готова да предложи нов вот на парламента, ако планът ѝ за промени по споразумението не сработи. В
новото споразумение ще се включва оставане на Великобритания в митническия съюз на ЕС, което може да бъде прието
от мнозинството от депутати.
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