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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

АИКБ 
 
√ ПИСМО НА АОБР ДО МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ С ИСКАНЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА 
ЗА ЛИЧНИТЕ СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ВОДЕНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР 
Следва пълният текст на писмото, което АОБР изпрати до министъра на финансите, във връзка с искането за оттегляне на 
Концепцията за „спящите“ приватизационни бонове. 

 
  

 

ДО Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  

ОТНОСНО: 

Оттегляне на Концепцията за личните сметки на 
физически и юридически лица, водени от „Централен 
депозитар“ АД в т.нар. Регистър А 

   
  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ, 
Във връзка с постъпили многобройни аргументирани възражения от предприятия и сдружения, членуващи в национално 
представителните организации на работодателите, обединени в АОБР, и наше общо становище по този въпрос, с 
настоящото предлагаме да бъде оттеглен, без отлагане, проектът на „Концепция за личните сметки на физически и 
юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в т.н. Регистър А“. 
При необходимост сме готови да проведем среща в удобно за Вас време за допълнително представяне на нашите 
аргументи, очакваните проблеми при прилагането, свързаното нарушаване на правата на собственост на гражданите и 
предприятията – емитенти, както и на значимото негативно въздействие върху инвестиционната среда. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Работодателите предлагат облекчено деклариране на действителните собственици на фирмите 
Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОРБ) предлага промени в правилника към Закона за 
мерките срещу изпирането на пари. Целта й е да се облекчат фирмите, които са длъжни до края на май да декларират 
пред Търговския регистър действителните си собственици. 
Правилникът за прилагане на закона е приет през декември и в него се посочва как ще става декларирането. В текстовете 
е записано, че това трябва да става чрез нотариално заверена декларация. 
Организацията е изпратила писмо до премиера Бойко Борисов с предложение за промяна в текстовете на правилника към 
закона, се вижда от съобщение до медиите. Предлага се да отпадне изискването за нотариална заверка на подписа. 
Нотариална заверка на подписа при подаване на декларация за действителния собственик няма да доведе до повече 
сигурност в търговския оборот или до по-голяма правна тежест на документа, предвид което същото може да бъде 
заменено с обикновена писмена форма, посочват работодателите. 
Неподалите тези декларации в срок може да бъдат глобени със суми между хиляда и 10 хил. лв., като те се налагат от 
ДАНС. По оценки на Агенцията по вписванията задължението засяга около 85 хил. фирми. 
В АОРБ членуват Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската стопанска камара 
(БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
 
Money.bg 
 
√ Bиeтнaм пpaщa нaд 120 xил. paбoтници в чyжбинa, вĸлючитeлнo и в Бългapия 
Бpoят нa виeтнaмцитe, ĸoитo paбoтят вpeмeннo в чyжбинa, ce e пoвишил пpeз 2018 гoдинa, дocтигaйĸи 142 860, ĸaтo тaĸa 
нaдвишaвa гoдишнaтa цeл c 30 пpoцeнтa, пoĸaзвaт дaнни нa виeтнaмcĸoтo Mиниcтepcтвo нa тpyдa, цитиpaнo oт мecтнaтa 
aгeнция Vіеtnаm Рluѕ. 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/02/Pismo_AOBR_bonove_MF.pdf
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Mинaлaтa гoдинa e пeтaтa пopeд, в ĸoятo бpoят им нaдвишaвa 100 000. 
Япoния ocтaнa нaй-гoлeмият пaзap c 68 737 paбoтници, cлeдвaнa oт Taйвaн c 60 369 и Южнa Kopeя c 6 538. 
Πpeз 2019 г. Bиeтнaм цeли дa изпpaти пoнe 120 000 paбoтници в чyжбинa, ĸaтo cpeд дъpжaвитe, ĸъм ĸoитo ce cтpeми, ca и 
Pyмъния и Бългapия, твъpди издaниeтo. 
Бългapия cтaвa вpaтa ĸъм Eвpoпa зa eднa oт нaй-бъpзopacтящитe иĸoнoмиĸи 
Hoв цeнтъp щe пoдпoмaгa cъвмecтни инициaтиви нa бългapcĸи и виeтнaмcĸи ĸoмпaнии 
Hгyeн Гиa Лиeм, зaм.-диpeĸтop нa pecopния дeпapтaмeнт, ĸaзвa, чe мнoжecтвo изтoчнoeвpoпeйcĸи cтpaни пpoявявaт 
интepec. Издaниeтo пocoчвa oщe, чe Бългapия имa нyждa oт цeли 50 000 дyши в cтpoитeлcтвoтo, зeмeдeлиeтo, coциaлнитe 
гpижи, шивaшĸaтa индycтpия и дpyги. 
Mинaлaтa гoдинa председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев пpoгнизиpa, чe пpeз 
cлeдвaщитe пeт гoдини в cтpaнaтa ни щe имa нeдocтиг oт 500 xил. paбoтници. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Стоян Братоев: 13 от влаковете за третата линия на метрото вече са в България 
200 000 пътници се очаква да ползват новата линия на метрото в София, когато бъде пусната в експлоатация. Общо 20 
влака ще се движат по линията. 13 от тях вече са в България. Започнала е подготовка за работа на машинистите, те се 
обучават на специален тренажор. Това съобщи в сутрешния блок на БНТ ръководителят на столичния "Метрополитен" инж. 
Стоян Братоев. 
По новата линия машинистите ще са с ограничени функции, но те ще бъдат обучени и за работа на ръчен режим. През 
останалото време ще следят основно за безопасността на пътниците. На този етап кадрите са обезпечени, за новите 
влакове вече се обучават 25 души, каза още Братоев. 
Системата за управление ще бъде тествана през април в отсечката между бул. "България" и кв. "Красно село". 
До сантиметър влакът може да бъде позициониран, по този начин има повече сигурност, плавност на движение. говорим 
за нова система за управление, коментира Братоев. 
 
√ Неправителствени организации ще се срещнат с министъра на здравеопазването 
Те ще обсъдят ефекта от влизането в сила на наредбата за медицинската експертиза от август миналата година. 
Хора с увреждания твърдят, че в повечето случаи при определяне на процент намалена работоспособност се взема 
предвид само основното заболяване.  
Миналата седмица от здравното министерство отговориха, че няма съществено увеличение на жалбите, заради новата 
наредба. Тогава неправителствени организации заявиха, че анализът на ведомството е непълен и поискаха допълнителна 
информация за изготвянето на собствен. Резултатите от него ще бъдат представени на здравния министър днес. 
 
√  500 училища в страната ще бъдат модернизирани през 2019 година 
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев се включи в гражданския диалог „Европа в нашия дом“, който 
стартира във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Платформата започна с дискусия за националните 
и местните политики в сферата на образованието. 
По повод работата на екипите от механизма за обхват на всички деца и ученици в образователната система Красимир 
Вълчев сподели: 
"Формулата за справяне с най-важните предизвикателства е да сме в постоянна комуникация и да работим заедно с 
институционалните партньори. Тогава има резултат“  
За година и половина са записани близо 40 000 деца, но по-важното е да се работи с тях всеки ден. Многочасовата работа 
на учителите е най-трудна и им е необходима подкрепа от всички институции. 
Министърът подчерта, че се предвижда подкрепа за креативните учители и за развитие на културата на иновации в 
училищата. 
Красимир Вълчев: „Това ще е истинската промяна в образованието – учителите да избягват традиционните модели на 
преподаване. Необходими са иновативни методи, за да се въвлекат в по-голяма степен децата в образователния процес. 
Децата и училищата са различни, затова трябва да търсим различни ресурси" 
Вълчев акцентира и на посещаването на детска градина като ключов фактор особено за онези деца, чийто майчин език не 
е български. Затова МОН ще подкрепи с допълнителни обучения тези деца. 
Председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов заяви по време на дискусията, че 500 училища ще бъдат модернизирани 
през 2019 година с над 700 милиона лева от ОП „Региони в растеж“ 
Цветанов допълни, че инвестицията в образованието е инвестиция в бъдеще и тя е в размер на 1 милиард и 380 милиона 
лева. Според него е важно достойното заплащане на труда на българския учител. 
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√ Бизнесът поиска отлагане на срока за въвеждане на нови касови апарати  
Да се отложи срокът за въвеждане на новите касови апарати и фискални принтери поискаха представители на всички 
търговски браншове. Причината е невъзможност бизнесът да обучи екипите си и да направи нужните инвестиции в 
софтуер. Бизнесът е готов да атакува спорната наредба в съда, Комисията за защита на конкуренцията и да се оплаче в 
Европейската комисия. Подробностите от Николай Минков. 
На 31-ви март изтича срокът, в който близо 400 000 фирми трябва да се снабдят с новите фискални устройства, чрез които 
НАП ще следи в реално време всяко парично разплащане.  
Търговците на горива и превозвачите заявиха, че няма да спазят срока за въвеждане на новите изисквания за касови 
апарати и фискални принтери. 
Светослав Бенчев, Българска петролна и газова асоциация: Това, което ни налагат на нас е да добавим реквизити, като 
"покупна цена", "размер на акцизи", "ДДС", които може би, казвам го отговорно, около 50% от обектите няма да изпълнят. 
Магдалена Милтенова, Конфедерация на автобусните превозвачи: По отношение на хората, които използват 
интегрираните системи за продажбата на билети - какво правим там? Тези хора са инвестирали хиляди левове и сега трябва 
да инвестират отново хиляди левове. 
Туристическият бранш попита как ще отчита пред НАП приходи от платени пакети през чужди туроператори и агенции. 
Ричард Алибегов, Българска асоциация на заведенията: Неясните текстове в наредбата, прекомерните наказания, 
предвиждащи наказания даже за технически грешки, а именно запечатване на търговски обекти, карат много от нашите 
партньори да се откажат от софтуер за управление към този момент. 
Александър Ханджиев, Българска хотелиерска асоциация: Никой до момента обаче не каза чисто технологично касовите 
апарати как ще се справят с тази задача да изпращат бележки до 5-та минута. Имаме данни, че при този ограничен обем 
от одобрени касови апарати системата забива. 
Общо 110 са новите модели фискални апарати, утвърдени от НАП. От Българския институт по метрология, заявиха, че много 
малко от заявените пред НАП модели касови апарати са минали одобрение през тях. 
Паун Илчев, председател на Българския институт по метрология: От тях имаме 58 подадени заявления в Българския 
институт по метрология, от тях 38 сме ги изпълнили. Това са точните цифри. 
Компютърните специалисти поискаха между 12 и 18 месеца удължаване на срока за новите фискални софтуери, за да 
напишат програмите. 
Ясен Танев, Българска асоциация за развитие на бизнес софтуер: Програмистите четат текст, анализират текст и се 
опитват да го превърната в код. Ние все още не можем да разгадаем всички подробности. 
От НАП заявиха, че на този етап не предвиждат отлагането на срока, а по-скоро оценяват готовността на отделните 
браншове за въвеждане на новите фискални софтуери.  
Пред БНР финансовият министър Владислав Горанов заяви, че се прави проучване на отделните браншове и е възможно 
да се прояви гъвкавост по отношение на срока за за въвеждане на промените, за които настоява бизнесът. 
 
√ Започва сесия на Европейския парламент 
В Страсбург започва сесия на Европейския парламент. Евродепутатите ще разгледат доклад за борбата с настроенията 
срещу ромите. 
Очаква се Парламентът да призове държавите от Евросъюза да предприемат действия за насърчаване на приобщаването 
им. Ще бъдат обсъдени и възможностите за улесняване на изследванията за медицински цели на канабис. Предвижда се 
да бъде отправен призив Европейската комисия и страните от Европейския съюз да преодолеят правните пречки пред 
научните изследвания и да ги финансират.  
Реч пред парламента ще произнесе италианският премиер Джузепе Конте. А в Брюксел ще заседават финансовите 
министри на държавите-членки на Европейския съюз. 
 
√ Ще получи ли Мей отсрочка, за да предоговори споразумението за Брекзит?  
Британският премиер Тереза Мей ще поиска днес от депутатите в парламента да ѝ дадат още няколко седмици, за да опита 
да договори промяна на споразумението с Евросъюза за напускането на Великобритания. 
Очаква се гласуването по този въпрос да бъде преместено на 27 февруари, вместо както беше планирано - на 14 февруари. 
Информацията се появи в повечето местни медии снощи.  
По данни на "Дейли телеграф" днес Мей ще изключи възможността Великобритания да остане част от европейския 
митнически съюз след "развода" с Евросъюза. Именно това иска опозиционната Лейбъристка партия, за да подкрепи 
правителството. А според мнозина анализатори Мей нарочно бави гласуването, за да имат депутатите само две 
възможности - да подкрепят договореното от нея с Брюксел или да се готвят за напускане без сделка. 
 
√ Тръмп се разбра с демократите за работата на правителството 
В Съединените щати - демократи и републиканци обявиха, че са постигнали принципно съгласие по темата "Граничен 
контрол". Така до следващо спиране на работата на федералното правителство няма да се стигне. 
Основният спор между двете партии в американския Конгрес беше за лимита на броя на задържаните незаконни 
имигранти и за финансирането на строежа на стена по границата с Мексико, за каквото настоява президентът Доналд 
Тръмп. На среща с граждани в Тексас, Тръмп каза, че не е имал възможност да се запознае с документа, но подчерта, че 
стена при всички случаи ще има и че той няма да подпише закон, който ще позволи масово освобождаване на "криминално 
проявени". 
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Държавният глава трябва да подпише документа до петък в полунощ - когато временното споразумение за финансиране 
не редица държавни служби и агенции изтича. Предишната частична парализа на федералното правителство продължи 
35 дни.  
 
News.bg 
 
√ Българите все по-често отсядат в 5-звездни хотели, отчита НСИ 
През декември миналата година у нас са функционирали общо 1 997 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, 
къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 59 000, а на леглата - 119 900. Това 
показва проучване на Националния статистически институт. 
В сравнение с последния месец на 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се 
увеличава с 2.6%, а на леглата в тях - с 2.8%. 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, които са регистрирани през декември 2018 г., е 844 200. Това 
е с 1.3% повече в сравнение със същия месец на 2017 г. Най-много са се увеличили нощувките в местата за настаняване с 
4 и 5 звезди - с 5.2%. 
През декември миналата година в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 74.3% от общия брой нощувки на чужденци и 
40.3% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18.4% от нощувките на чужди граждани и 30.3% - 
на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.3% и 29.4%. 
Броят на нощувките в местата за настаняване през декември 2018 г. се увеличава с 1.6% в сравнение със същия месец на 
2017 г. По този начин той достига 437 300, като увеличение е отчетено както при чуждите, така и при българските граждани 
- съответно с 2.2% и 1.4%. 
Сънародниците ни, които са нощували в местата за настаняване през декември 2018 г., са 318 100. Те са реализирали 
средно по 1.8 нощувки. Чуждите граждани са 119 200 и са реализирали средно по 2.3 нощувки, като 75.1% от тях са 
нощували в хотели с 4 и 5 звезди. 
Общо 23.4% от леглата в местата за настаняване са били заети през декември 2018 г. Това е с 0.7% по-малко в сравнение с 
декември 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 31.1%, следват местата за настаняване 
с 3 звезди - 22.2%, и с 1 и 2 звезди - 15.5%. 
Приходите от нощувки през декември миналата година достигат 48.4 млн. лева, което е с 9.3% повече в сравнение с 
декември 2017 година. Повече приходи са постъпили както от чужденци (11.7%), така и от българи (7.6%). 
 
√ Фирмите декларират действителните си собственици до края на май 
Около 85 000 фирми трябва да подадат декларации за действителни собственици в Агенцията по вписванията. Срокът, в 
който трябва да го направят, е от 1 февруари до 31 май 2019 г. 
До момента в Агенцията по вписванията са подадени 64 такива декларации. По 4 от тях са дадени указания, а по 40 е 
постановен отказ заради липса на задължение по смисъла на закона. От подалите лица само 14 са били реално задължени 
и съответно толкова са вписванията. 
Подаването на декларациите за действителни собственици стана необходимо след приемането на Закона за мерките 
срещу изпиране на пари, според който фирмите, които не следва да подават такива декларации са: еднолични търговци; 
еднолични акционерни дружества и еднолични дружества с ограничена отговорност със собственици на капитала 
физически лица; дружества с ограничена отговорност със съдружници физически лица, които притежават до 25% от 
капитала; събирателни дружества със съдружници физически лица. 
Въпросните търговци трябва да подават тази декларация, само ако действителните собственици са различни от вече 
вписаните такива. 
Тъй като срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел е до 31 декември 2020 г., те могат да подават 
декларация за действителни собственици в 4-месечен срок след пререгистрацията. 
Заявяването на информацията за действителни собственици има декларативен характер и като част от базата данни на 
търговския регистър е публична и всеки има право на свободен и безплатен достъп. 
 
Дневник 
 
√ Президентът е одобрил Марин Райков за посланик в Лондон 
Президентът Румен Радев е одобрил назначаването на бившия служебен премиер Марин Райков за посланик на България 
в Лондон. От "Дондуков" 2 потвърдиха пред "Дневник", че съгласувателната процедура между президентската институция 
и Министерството на външните работи е приключила. 
"Указ ще бъде издаден от държавния глава след получаване на решение на Министерския съвет и на агреман от страна на 
Обединеното кралство", уточниха от президентството. 
По информация на "24 часа" досегашният посланик на страната ни в Лондон Константин Димитров е напуснал британската 
столица преди няколко дни в разгара на Брекзит. Доскоро Марин Райков бе посланик в Рим. 
Все още не е завършена съгласувателната процедура между двете институции за посланик на България в Париж. По 
непотвърдена информация предложението е за зам.-министъра на външните работи Юрий Щерк, но засега не е одобрено 
от държавния глава. 
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√ Промени в Закона за концесиите може да привлекат още кандидати за летището в София  
Министерството на транспорта предлага промени в Закона за концесиите, с които се въвеждат и няколко европейски 
директиви, се вижда от проекта, обявен за обществено обсъждане. 
Сред промените е тази, която засяга отговорността на инвеститори, които участват съвместно в проектни компании. Според 
сегашните текстове инвеститорите в проектната компания отговарят за всичко, дори не до размера на участието си. 
Практиката по света е рискът да се носи от специално създадената компания, а само финансовите отговорности да се 
гарантират. Според "Капитал" това положение отблъсква повече желаещи, при това големи фирми, да концесионират 
летището в София и това е причината срокът за приемане на оферти да се удължи за пореден път. Официално такива 
мотиви министерството не посочва - нито в проекта, нито при отлагането на срока за офертите. 
Вносителят на промените предлага нови текстове, свързани със солидарната отговорност, с обезщетенията при 
прекратяване на концесионния договор, с начина на разрешаване на спорове между страните по концесионния договор, 
с основанията за недействителност на концесионния договор. 
И в сега действащия закон е предвидено записаното в европейска директива от 2014 г., че концесионерът може да поиска 
от кандидатстващите заедно да учредят определен вид фирма. Действащият закон постановява, че в този случай 
независимо от създаването на определена правна форма участващите в групата икономически оператори, както и 
едноличният собственик на капитала на проектното дружество, отговорят солидарно с проектното дружество. Вносителят 
посочва, че за да се постигне по-пълно прилагане на директивата, сега се предлага отговорността на всеки икономически 
оператор да се определя спрямо ресурсите, които е предоставил при включването си в проектното дружество. А също и 
концедентът да има правото и възможността да ограничи размера на тази отговорност по най-разумния за постигане на 
изискванията и целите на концесията начин. 
В крайна сметка се предлага с концесионния договор да може да се предвиди участващите в групата фирми да отговарят 
солидарно с проектното дружество за изпълнението на концесионния договор съгласно предвиденото в него, като се 
вземат предвид характерът и размерът на участието на всеки от икономическите оператори в проектното дружество или 
на поетия от тях ангажимент за предоставяне на ресурси на проектното дружество. 
Предсрочно прекратяване на концесията 
Другата предлагана промяна е свързана с условията, при които концесионният договор може да бъде прекратен 
предсрочно по причина, за която отговаря концесионерът. В този случай според действащата редакция концедентът дължи 
на концесионера обезщетение в размер на невъзстановените разходи на концесионера за инвестиции в обекта на 
концесията, намалени със сумата, съответстваща на нормата на възвращаемост за концесионера за целия срок на 
договора. Тя обаче не може да надхвърля пазарната стойност на извършените от концесионера инвестиции в обекта към 
датата на прекратяване на договора. 
Настоящият опит показва, че така формулирана, разпоредбата е практически неприложима, защото не дава възможност 
да бъде съставена вярна математическа формула за изчисляване на обезщетението, се посочва в мотивите на 
Министерството на транспорта. Липсата на подобна възможност, освен че създава допълнителна несигурност у 
инвеститорите, предполага и спорове при евентуално прекратяване на концесионен договор. Също така подобни рискове 
обичайно се калкулират по съответния начин в проектите и водят до тяхното оскъпяване, още повече че е възможно да не 
се стигне до прекратяване на концесионен договор, допълва ведомството. 
Според него международната практика в тези случаи приема за най-добър вариант концедентът да дължи обезщетение в 
размер на невъзстановените разходи на концесионера за инвестиции в обекта на концесията, съответстващи на 
непогасената част от привлечения капитал с неговата цена. Собственият капитал не следва да се възстановява, като 
евентуалната му загуба следва да се прилага и разбира като стимул от страна на концесионера за изпълнението на 
концесионния договор. Съществуващото в момента обвързване с пазарната стойност също не се оказва удачен вариант. 
С направените предложения в тази им част се преодоляват трудностите при прилагането, изключва се възможността за 
различно тълкуване, отразяват се най-добрите международни практики, като се отчитат балансирано интересите на 
страните по концесионния договор, посочва вносителят. 
Крайната дата на общественото обсъждане по проекта е 22 февруари. 
 
БНР 
 
√ Комисията за контрол над службите ще обсъди въпроса дали България е приела венецуелски капитали  
Президентът избърза с позицията си за Венецуела, заяви Цветан Цветанов  
На заседанието на комисията за контрол над службите в сряда се очаква да бъде обсъден и въпросът приела ли е България 
венецуелски капитали на държавната петролна компания. Това заяви във Велико Търново председателят на вътрешната 
парламентарна комисия Цветан Цветанов.  
Той изрази убеденост, че партньорската мрежа на службите за сигурност ще подаде информация, ако бъдат засечени 
подобни преводи, в която и да е било точка на света. За заседанието в сряда Цветан Цветанов посочи:  
"Може да се зададат въпроси от народните представители към представителите на специалните служби за това, което 
предприема страната ни, за да можем да ограничим възможността от подобни финансови средства, евентуално, които 
биха могли да постъпват, дали се прави необходимият контрол". 
По повод разминаването на позицията на президента и правителството за политическата ситуация във Венецуела Цветан 
Цветанов коментира:  
"Президентът избърза с неговата позиция, защото външната политика е функция на правителството". 
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√ Румен Радев: Разходите за научна дейност са далеч от средноевропейското равнище  
Иновативността е най-ефективният механизъм за постигане на висок и устойчив икономически растеж. Това посочи 
президентът Румен Радев, който беше домакин на връчването на отличията в конкурса „Иновативно предприятие на 
годината“ за 2016-а, 2017-а и 2018 година.  
Радев подчерта, че разходите за научноизследователска и развойна дейност са далеч от средноевропейското равнище от 
1,5 процента от брутния вътрешен продукт. 
"България все още е в групата на плахите иноватори на европейската иновационна карта. Делим по тези критерии 
последно място с Румъния. Аз съм оптимист, защото все повече млади хора, все повече фирми залагат на иновациите. 
Трябва държавата да отдаде значимото на българския иноватор. Аз съм сигурен, че това ще стане, защото вече няма как 
да се развиваме и да се мерим с другите държави, ако не го направим", каза президентът. 
 
√ Изкуственият интелект е приоритет за Белия дом 
Президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди на администрацията си да отдаде повече внимание на изкуствения 
интелект в стъпка, която е смятана за начало на надпревара с Китай в тази сфера, предаде АФП.  
На служителите на администрацията е наредено да отдадат пълен приоритет в подкрепа на развитието на иновации, 
свързани с изкуствения интелект, се казва в становище на Белия дом.  
Разпореждането обаче не конкретизира субсидии или детайлна стратегия.  
„Президентът понякога стартира инициативи, които звучат добре, но нямат реален ефект“, коментира Даръл Уест, шеф на 
Центъра за технологични иновации в института Брукингс. 
 
√ Майк Помпейо е на визита в Братислава 
Държавният секретар на САЩ Майк Помпейо продължава своята европейска обиколка с посещения в Братислава и 
Варшава, след това ще бъде в Брюксел и Рейкявик. Според официално съобщение от Държавния департамент Помпейо е 
обсъдил вчера в Будапеща с унгарския премиер Виктор Орбан двустранното сътрудничество в сигурността и енергийната 
диверсификация в Централна Европа. Двамата са говорили и за противопоставянето на руската агресия и укрепването на 
НАТО. Държавният секретар приветства новината, че Унгария ще закупи по-надеждни отбранителни средства от САЩ. В 
същото време той предупреди унгарците да бъдат по-предпазливи в отношенията си с Русия:   
„Не бива да допускаме Путин да забива клинове между приятелите в НАТО. Унгарците много добре знаят от историята, че 
авторитарна Русия никога няма да бъде приятел на свободата и суверенитета на по малките държави“. 
Помпейо критикува Будапеща и за зависимостта от руския природен газ. Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви 
в отговор, че упреците са неоснователни, защото и други европейски държави сключват енергийни сделки с Русия. 
 
В. Капитал 
 
√ Отсъстващ лекар оглавява комисия, отговорна за бизнес от 300 млн. лв. годишно 
Здравното министерство назначи комисия за разрешаване на клинични проучвания преди общественото обсъждане 
на правилника за работата й 
Доктор от Русе, който преглежда персонала на круизните кораби и често пътува като корабен лекар с тях, е назначен да 
ръководи държавна комисия, която разпределя бизнес за 200-300 млн. лв. годишно – клиничните изпитвания на лекарства 
върху хора. Става въпрос за д-р Стефан Димитров, специалист по вътрешни болести и алергология, който често отсъства от 
страната и има сравнително малко общо с клиничните изпитвания. Така в тази ситуация един от лекарите с фирма за 
клинични проучвания и медицинска документация – д-р Боян Доганов, на практика ще продължи да ръководи комисията 
като заместник-председател в ситуация на конфликт на интереси. От Министерството на здравеопазването обаче не 
виждат проблем в състава на комисията. 
Назначението на цялата комисия, която се състои от 12 членове, освен това става напълно незаконно. В деня, в който 
министерството пусна за обществено обсъждане правилника за дейността на Етичната комисия за клинични изпитвания, в 
която ще бъде решено как ще работи тя и на какви изисквания трябва да отговарят членовете й, ведомството пусна и 
заповед за назначаването на комисията. Това прави заповедта нищожна, но едва ли е единственият проблем при 
разрешаването на клиничните проучвания. 
Първото заседание на новоназначената по този начин комисия е утре, на 12 февруари. 
Бизнес за 300 млн. лв. 
Всяка година в България се провеждат около 576 клинични проучвания от около 340 регистрирани компании за клинични 
изпитвания. Става въпрос за нови лекарства и за вече утвърдени продукти, на които се правят допълнителни изследвания 
за нови показания. 
Бизнесът се оценява по различни изчисления на фармацевтичната индустрия на около 200-300 млн. лв. през последните 
пет години, като минимум 41 млн. лв. от тях са за хонорари и данъци на участващите лекари, регулаторни такси и др. 
Ползата от клиничните проучвания е огромна, тъй като по този начин безнадеждно болни пациенти получават достъп до 
ново, животоспасяващо лечение. Освен това участниците в клинични изпитвания се следят с особено внимание от 
лекарите. Компаниите за клинични проучвания поемат напълно лечението на болните за всички придружаващи 
заболявания и здравната каса спестява от него. В допълнение – огромна полза има и за болниците и медицинските 
центрове. Те имат право да си съставят отделни тарифи за пациенти, участващи в клинични проучвания. Например, ако 
стандартно болницата би поискала 350 лв. за ядрено-магнитен резонанс, за пациента в клинично проучване се искат 
минимум 1000 лв. 
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През миналата година в сила влезе нов регламент за облекчаване на достъпа на пациенти до клинични проучвания на 
лекарства и около него трябваше да бъдат променени законът, наредбите и правилата за разрешаване и контрол на 
изпитванията на медикаменти. 
Все още на дискети 
Етичната комисия за клинични изпитвания е последната инстанция пред разрешаването на всяко проучване на лекарства 
върху хора. Заседанията й се провеждат почти всяка седмица по веднъж, като на всяко заседание се разглеждат между 70 
и 140 папки с документи за съответното проучване. За съжаление във века на дигитализацията документите се возят в 
колички, което нарушава всякакви изисквания за конфиденциалност и работа с лични данни, а много често пред членовете 
на комисията възниква въпросът как и с какъв компютър да отворят документи, подадени на дискети, каквито бяха 
досегашните правила за работа. 
Според досегашните й членове комисията много често работи на границата на кворума и липсва ред в заседанията. За 
разглеждането на всяка папка членовете на комисията е трябвало да получават по 80 лв., а председателят – 100 лв. Това 
обаче не се е случило, тъй като здравното министерство е обявило, че няма как да плати за 2017 и 2018 г. нито на членовете 
на комисията, нито на експертите, до които комисията се е допитала за рецензии за съответните проучвания. 
Така остава въпросът какво точно може да мотивира разрешаващите клинични проучвания. 
Най-предпочитаната фирма за клинични проучвания 
Д-р Стефан Димитров от Русе е специалист по вътрешни болести и алергология и до момента е бил един от членовете на 
комисията, но в новия й състав вече е председател. Той често отсъствал, защото поемал курсове като корабен лекар на 
круизните кораби. "Капитал" се опита да се свърже с него на посочените в сайта му телефони, но оттам отвърнаха, че той 
ще отсъства от страната до 6 март тази година. 
На сайта е посочено, че лекарят извършва прегледи по специалността си, може да издаде удостоверения за работа в 
чужбина, а като първи партньор на лекарската му практика е отбелязана фирма за набиране на персонал за круизни 
кораби. 
Досегашни членове на комисията за клинични проучвания определиха д-р Димитров като бонвиван и коментираха, че 
всъщност идеята е комисията да се председателства на практика от д-р Боян Доганов, който е назначен за заместник-
председател. 
Д-р Доганов беше приближен на служебния здравен министър и вицепремиер Илко Семерджиев, когото той настояваше 
да бъде назначен за заместник-директор на Изпълнителната агенция по лекарствата. В същия момент обаче д-р Доганов 
управляваше и беше собственик на фирми за клинични проучвания, превод на медицинска документация и обслужване 
на фармацевтични компании и тогавашният директор на ИАЛ проф. Асена Стоименова отказа да го назначи. В резултат 
между нея и Семерджиев възникна конфликт и тя подаде сигнал за оказван натиск в прокуратурата. Делото в момента е 
на втора инстанция. 
Междувременно д-р Доганов излезе от управлението, но остана собственик на няколко фирми в сферата, което отново го 
поставя в ситуация на конфликт на интереси. Той има и още едно старо партньорство – със заместник здравния министър 
Бойко Пенков. Той отговаря за работата на комисията за разрешаване на клинични изпитвания, а според регистъра ДАКСИ 
е бивш съдружник на д-р Доганов от 1995 г. в консултантската фирма "Медиконсулт". В нея Доганов и Пенков са били 
съсобственици с по 17.8% заедно със сегашния директор на изпълнителната агенция "Медицински одит" проф. Златица 
Петрова и Любомир Чипилски, който пък оглавява дирекция в ИАМО. Фирмата не е пререгистрирана, но пък ясно показва 
близостта на д-р Пенков и д-р Доганов. 
Видно е, че нито една от 340-те фирми за клинични проучвания няма възможност неин представител да участва в 
комисията за разлика от компаниите на д-р Доганов. 
В новия състав на комисията, както и досега, са преназначени изтъкнати лекари-специалисти като проф. д-р Тодор Попов 
(алерголог), проф. д-р Галя Куртева (онколог), доц. Тони Данчев (психиатър) и др. Според протоколите те са се оттегляли, 
когато са се разглеждали документи за клинични проучвания, в които участват те или техните болници, или пък са 
запознати по някакъв начин с документацията. 
Освен държавните служители в комисията участват и представители на двете национално представителни пациентски 
организации, които пък се финансират основно по проекти, платени от фармацевтични компании. 
Къде е конфликтът на интереси 
Ако не се обръща внимание на това, че министърът е издал заповед, преди да бъде одобрен правилникът за дейността на 
комисията и на какви критерии трябва да отговарят членовете й, което прави заповедта нищожна, от МЗ отговориха, че не 
виждат проблем в състава на комисията, тъй като д-р Доганов е заместник-председател. 
"Както в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, така и в Правилника за условията и реда за работа на 
етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина са предвидени 
гаранции, които целят осигуряването на безпристрастност и деклариране на интереси от членовете на комисията и 
външните специалисти, които са привлечени към работата на комисията. Предвидено е, че само членовете на комисията, 
които не са в конфликт на интереси, не участват в конкретно изпитване и са независими от възложителя, лечебното 
заведение, където се провежда клиничното изпитване, и от главния изследовател, могат да участват в оценката на 
клиничното изпитване, както и да гласуват и да участват в обсъждането. Членовете на комисията и външните специалисти 
не могат да имат частен интерес или облага, които биха могли да повлияят на тяхната безпристрастност при оценката на 
клиничното изпитване. За удостоверяване на горепосочените обстоятелства членовете на комисията и външните 
специалисти подписват декларация съгласно приложението", твърдят от здравното министерство. 
Декларациите на членовете на комисията не са публични, а и не се проверяват, така че остава на съвестта на безплатно 
трудещите се в комисията лекари и пациенти да решат дали да разрешат или не проучване за милиони левове. 
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Точно при клиничните изпитвания конфликтът на интереси е особено чувствителна тема. Според новия регламент 
членовете на етичните комисии трябва да са независими от спонсорите, от лечебните заведения и изследователите в 
конкретното клинично проучване, което стеснява кръга на проучванията, в чиято оценка може да участва човек, който е 
управител и собственик на фирми и организации, чиито клиенти са фармацевтични фирми. 
Българският закон за конфликт на интереси има една вратичка, която например беше позволила на Доганов да се оттегли 
като управител във фирмите си и да изглежда, че няма конфликт на интереси, като в същото време остана техен собственик 
или ги прехвърли на роднините си. 
 
Novini.bg 
 
√ Говорителят на ЦИК: Сегашният състав може да остане до избор на нов 
Мандатът на Централната избирателна комисия е 5 години. Това каза в сутрешния блок на БНТ говорителят на ЦИК Камелия 
Нейкова  по повод настояването на БСП да бъде избран нов състав на Комисията. 
Мандатът на този състав на ЦИК изтича на 21 март. Съгласно Изборния кодекс процедура за нова мандат трябва да бъде 
проведена не по-късно от три и не по-рано от един месец, но има и текст, който допуска, че членовете на ЦИК могат да 
изълняват мандат до встъпването на новите членове на Комисията. Ако Народното събрание не предприеме процедура 
по избор на нов състав, сегашният състав може да изпълнява задълженията си, обясни Нейкова. 
Тя коментира и номинацията за евродепутат на Евгения Банева, която от декември е в ареста със съпруга си Николай Банев 
по обвинение за изпиране на над 1 млрд. лв. и укриване на данъци. Този въпрос все още е някакво заявено желание. След 
като започне регистрацията на кандидатите Изборният кодекс урежда техния статут. Кандидат за евродепутат не може да 
бъде задържан или привличан като обвиняем в изключение на случаите на престъпление от общ характер, посочи 
говорителят на ЦИК. 
По думите на Нейкова в случая с Банева, е възможно тя да се бори за място в Европейския парламент. 
Няма как обаче един евродепутат ако има присъда и той не е на свобода, той да изпълнява функициите на такъв, заяви 
Камелия Нейкова. 
 
Investor.bg 
 
√ България е сред страните от ЕС, в които повечето учени и инженери са жени 
Мъжете са значително по-добре представени във високотехнологичното производство в ЕС 
53% от инженерите и учените в България са жени, показват данни на Евростат за 2017 г. В Европейския съюз от общо почти 
10 млн. учени и инженери 59% са мъже и 41% жени. 
 

 
Мъжете са значително по-добре представени в средно- и високотехнологичното производство (83% от учените и 
инженерите в този сектор). При услугите балансът е по-добър (55% мъже и 45% жени). 
В пет страни членки повечето учени и инженери са жени Литва (57%), България и Латвия (и в двете по 53%), Португалия 
(51%) и Дания (малко над 50%). 
По-малко от една трета от инженерите и учените са жени в Унгария и Люксембург (и в двете 25%), Финландия (29%), и 
Германия (33%). 
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√ КЕВР не е правила проверка на ЕСО и НЕК от 2016 г.  
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) не е извършвала планова проверка на държавните енергийни 
дружества „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) и „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК) от 2016 г. 
насам, става ясно от доклад на регулатора от закрито заседание, провело се на 31 януари 2019 г.  
Отговорната за проверките на дружествата дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, ръководена от Пламен 
Младеновски, е прехвърляла проверките на НЕК и ЕСО в графиците за планови проверки за следващите години, като 
реално до момента двете дружества все още остават непроверени от регулатора, става ясно от изказване на Светла 
Тодорова, един от членовете на КЕВР. 
„НЕК и ЕСО са прехвърляни от година в година и накрая, през 2017 г., вече са изчезнали от графика и проверки никога не 
са правени“, изтъква Тодорова по време на заседанието с представители на дирекциите към регулатора. 
По нейните думи, след като двете дружества са престанали да присъстват в графика през 2017 г. никой от дирекция 
„Електроенергетика и топлоенергетика“ не си е направил труда да провери какво се случва. 
Ако НЕК и ЕСО не бъдат включени в графика за проверки през настоящата година, „ще се създаде впечатление, че има 
неравноправно третиране на държавните дружества от „Български енергиен холдинг“ ЕАД и трите 
електроразпределителни дружества“, смята пък от своя страна председателят на КЕВР Иван Иванов. 
Той дори определя двуседмичен срок за коригиране на графика и извършването на „спешна кореспонденция“ с 
дружествата. 
На подобно мнение е и друг член на комисията - Евгения Харитонова. Тя счита, че проверките на двете дружества трябва 
задължително да се извършат през 2019 г. 
„ЕСО ЕАД има три проекта с общ интерес, тъй като се проверяват инвестиции с отпуснати пари от Европейската комисия. 
Не е ясно докъде са стигнали с тези проекти и изобщо не се следи какво правят и какво не правят от ЕСО“, изтъква 
Харитонова. 
Александър Йорданов, също член на КЕВР, изтъква необходимостта от конкретизиране какво ще засегнат проверките на 
НЕК и ЕСО, тъй като подобно начинание според него ще изисква голям човешки и времеви ресурс. 
„Не трябва да става така, че през тази година да се проверят само НЕК и ЕСО, а догодина да се задава въпросът защо другите 
три точки от плана не са изпълнени“, предупреждава Йорданов. 
Председателят на КЕВР предлага от своя страна проверката да протече подобно на проверките, извършени на трите 
електроразпределителни компании. 
Младеновски коментира и жалбите на потребители от 2018 г., които са били насочени към доставчиците на 
електроенергия. Най-голям брой оплаквания за лошо качество (ниско напрежение и чести прекъсвания) е бил насочен 
срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД - общо 361 броя. 
Жалбите срещу ЧЕЗ са два пъти повече спрямо останалите ЕРП-та взети заедно с периода, посочва още ръководителят на 
дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“. 
„Подадените срещу разпределителните дружества жалби са както следва - срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД - 361 
броя, срещу „Електроразпределение Север“ АД - 160 бр., срещу „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД - 109 бр., а срещу „ЕРП 
Златни пясъци“ АД няма подадени такива жалби“, посочва Младеновски. 
По неговите думи посочените в жалбите проблеми засягат цели улици, махали и дори малки населени места. 
Според него тези проблеми могат да бъдат квалифицирани като „сигнали и жалби от потребители, в които са поставени 
проблеми от значителен обществен интерес и засягат цели населени места“. 
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Именно поради тази причина Младеновски предлага едната тематична проверка да бъде насочена за установяване на 
причините за жалби срещи лошото качество на доставяната електроенергия, както и на предприеманите от дружествата 
мерки и изпълнението на дадените им при проверките от миналата година задължителни указания. 
Другото негово предложение е да бъдат проверени „реално извършените инвестиции спрямо включените в регулаторната 
база на активите за регулирания период и анализ на разликите в прогнозите и действителните разходи за амортизации 
вследствие на отклонения на отчетените спрямо планираните инвестиции“. 
Тази проверка ще бъде използвана при утвърждаването на цените на електроенергийните дружества за втория ценови 
период от регулирания такъв. 
Младеновски изтъква факта, че проверките се извършват там, където КЕВР е сезирана за проблеми, като „неизвършване 
на инвестиции“, присъединяването и неизпълнение на сроковете по договорите за присъединяване. 
„Цифрите на първо четене са стряскащи и трябва да се проверят по-обстойно“, коментира ситуацията Младеновски. 
Според Светла Тодорова през настоящата година трябва да се докладва кои проверки изостават, причините, поради които 
изостават и защо това се повтаря всяка година. 
„Всяка година се прехвърлят проверки от една в друга година. Ако се приемат за проверки още две дружества, ще се окаже, 
че това което е останало от 2018 г., е било много обемисто и затова нищо друго не е изпълнено. И така ще си останат 
нещата“, подчертава Тодорова. 
По отношение на топлофикационните дружества тя сподели, че за КЕВР остава неясно какво се случва при тях. 
В тази връзка председателят на комисията предлага да се разшири списъкът от проверки на топлофикационните компании, 
тъй като за момента в него присъстват само три дружества. 
Тодорова категорично настоява да се направи проверка на „Топлофикация Русе“ ЕАД през настоящата година, тъй като 
компанията се явява на търговете на ЕСО за студен резерв, печели въпросните търгове, но когато студеният резерв се 
активира, се оказва, че тя не е готова. 
„Това им е задължение в лицензията. След като се явяват на тези търгове, те имат някаква готовност“, подчертава още 
Тодорова. 
 
Economic.bg 
 
√ Първият български Закон за киберсигурност – акцент на Sofia CyberSec 2019 
Предстои международна конференция за киберсигурност  
Първият български Закон за киберсигурност бе приет в края на 2018 г. С него се поставят основите за създаване на 
ефективна система за превенция и борба с кибератаките и за ограничаване на мащаба, честотата и въздействието на 
инцидентите в киберпространството. Законът ще е акцент и на международната конференция за киберсигурност Sofia 
CyberSec 2019, която ще се проведе на 14 февруари, четвъртък, в зала „Джон Атанасов“ в Sofia TechPark.  
Законът за киберсигурността обхваща браншовете Енергетика (електричество, нефт и газ), Транспорт (въздушен, 
железопътен, воден и сухоземен), Банково дело (кредитни институции), Инфраструктури на финансовите пазари (места за 
търговия, централни контрагенти), Здравеопазване, Онлайн търговия и Цифрова инфраструктура (интернет точки за обмен, 
доставчици на системни услуги). Законът съдържа правила, адресирани към няколко различни категории задължени 
субекти - публични и частни.  
Какви са ангажиментите на различните страни по закона и кои са най-актуалните технически решения - това ще бъдат част 
от ключовите теми на Sofia CyberSec2019. 
Сред лекторите и модераторите на събитието са еврокомисарят с ресор „Цифрова икономика и общество“ Мария Габриел, 
вицепремиерът Томислав Дончев, председателят на Дигитална национална коалиция Гергана Паси, специалисти по 
киберсигурност и софтуерни разработчици. 
Участие в конференцията са потвърдили и зам.-директорът на Агенцията на Европейския съюз по мрежова и 
информационна сигурност Ейдън Райън, директорът на отдела по комуникации в НАТО Стивън Меринджър, както и 
представители на компании като Microsoft, Kaspersky Lab, Clico Bulgaria, Coursedot, Palo Alto, IBM и много други. В рамките 
на конференцията са организирани и специализирани технологични лаборатории за обучения, в които ще бъдат 
демонстрирани практически решения за киберсигурност в различни сфери. 
 
√ Британската икономика с най-слаб ръст от 2012 г. насам 
За 2019 г. обаче прогнозите са за още по-голямо забавяне и дори евентуално рецесия 
Икономиката на Великобритания нараства с най-бавния си годишен темп за последните шест години през 2018 г. след 
рязко свиване през декември. 
Растежът през годината е 1.4%, което е спад спрямо 1.8% през 2017 г. и най-бавният темп от 2012 г. насам, съобщиха от 
Службата за национална статистика (ONS). 
Статистическата служба посочва спада на производството и спада в автомобилния сектор за забавянето, наред с други 
фактори. 
Прогнозите за 2019 г. са за по-бавен растеж поради несигурността от Brexit и по-слабата световна икономика 
Според ONS, тримесечният растеж също се забавя, като се понижава до 0.2% през трите месеца до декември - от 0.6% през 
трите месеца до септември. 
Въпреки това финансовият министър Филип Хамънд каза, че данните показват, че икономиката остава "фундаментално 
силна" и че не предвижда рецесия. 
Забавянето беше очаквано, но икономиката удря спирачките по-здраво, отколкото смятаха икономистите, коментира Би 
Би Си. 
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Ръстът през тримесечието беше по-слаб от очакваните 0.3%. И тези цифри изглеждат обезпокоителни. Според прогнозите 
на ONS за декември брутният вътрешен продукт е спаднал с 0.4%. 
Това включва спад в сферата на услугите (ресторанти и търговия на дребно и т.н.), който се очаква да е спаднал с 0,2% 
спрямо месец по-рано. 
Това е единственият случай от 2012 г. насам, когато услугите, строителството и производството отчитат спад. 
Кои сектори са най-засегнати? 
Според ONS цифрите отразяват забавяне в редица индустрии, тъй като свързаните с Brexit проблеми са свързани с решения 
за бизнес разходи. 
През последното тримесечие на миналата година производството на автомобили е спаднало с най-високата си стойност 
от почти десетилетие - 4,9%. 
Строителството отчита спад от 0.3%, а бизнес инвестициите - от 1.4%. 
И докато доминиращият сектор на услугите продължава да се разраства, растежът се забавя до 0.4% след силното 
представяне през лятото. 
Ръстът от 1.4% за 2018 г. е най-ниският от 2012 г. насам, когато икономиката също нараства с 1.4%.  
Последният по-лош ръст от този е през 2009 г., когато икономиката се свива с 4,2%. 
Brexit ли е виновен? 
Тедж Парик, старши икономист в Institute of Directors, заяви, че продължаващата несигурност около Brexit е "главният 
заподозрян" зад по-слабата икономическа активност. 
Понастоящем съществува тенденция за растеж, тъй като някои фирми са принудени да задържат големите инвестиции и 
да се ангажират със запазване на запасите. 
"Първата половина на 2019 г. ще доведе до нови предизвикателства за икономиката на Обединеното кралство. Забавянето 
на Китай и слабият растеж в Европа вероятно ще повлияят на британските износители." 
Бен Бретел, старши икономист в Hargreaves Lansdown, казва: "Няма съмнение, че несигурността около Brexit е причина за 
разочароващите цифри, макар че опасенията за световната търговия също ще изиграят роля". 
Задава ли се рецесия? 
Миналата седмица Bank of England обяви прогнозата си за тази година за растеж от 1.2% - най-бавният от 2009 г. насам, 
когато икономиката беше в рецесия. 
Банката дори обяви вероятност 1 към 4 за рецесия през втората половина на тази година. 
Пол Дейлс, главен икономист за Великобритания в Capital Economics, коментира: "Има малка надежда за възстановяване 
в началото на тази година. Но ако може да се надяваме на някакъв тласък, това е, че голяма част от дейността, задържана 
поради Brexit, може да тръгне отведнъж - или ако - има сделка. 
Какво се случва с британската търговия? 
Отделно, ONS публикува данни, показващи че търговският дефицит на Великобритания леко се е увеличил през 
последните три месеца на годината с 900 милиона паунда до £ 10,4 милиарда. 
Като причини се посочват повишаването на вноса на стоки, включително коли и химикали. 
Сюрен Тиру от Британската търговска камара, заяви, че това е още едно доказателство, че "забавянето на световния растеж 
и продължаващата несигурност покрай Brexit правят условията за търговия за британските износители по-
предизвикателни". 
 
Pariteni.bg 
 
√ Повечето регистрирани младежи в бюрата по труда нямат професия 
Над 6 хиляди са с начално или по-ниско образование  
Близо 29 хиляди са безработни младежи до 29-годишна възраст с регистрация в бюрата по труда през януари. 16 хиляди 
от тях нямат специалност и професия, а над 6 хиляди са с начално или по-ниско образование.   
5 300 от младите безработни са с работническа професия, а 7 300 са специалистите, висшистите са 4 600. Областите 
Пловдив, Пазарджик, Сливен и Благоевград са първенците по регистрираните млади без специалност или професия. 
В същото време във всички области в страната най-малко безработни младежи има от завършилите математически 
образователни специалности, те са под хиляда. Работа търсят други 2 600 млади, завършили икономика и право. 
От агенцията по заетостта информират още, че през януари над 800, неактивно и продължително безработни, са 
консултирани и мотивирани да опитат да намерят заетост, включително и по мерките и програмите на държавата за 
субсидирана заетост. 
Обяснено е било и как се търси и как се започва работа в чужбина чрез мрежата за професионална мобилност EURES 
(Европейски служби по заетостта). 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Отрови, агенти и разследвания - още версии по случая "Гебрев". 
- Законът и Църквата - за домашното насилие и абортите. 
- 40 години след Революцията - по кой път върви Иран? 
- Защо родители на деца с епилепсия поискаха узаконяване на маслото от канабис? 
- Възобновява се ремонтът на столичната улица "Шишман" - как ще работят магазините и заведенията в района? 
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БТВ, "Тази сутрин" 
- След разследване на bTV: Какви проверки ще има по бъдещото трасе на магистрала "Струма" в Кресненското 

дефиле? 
- Има ли връзка между натравянето на бизнесмена Емилиян Гебрев и Скрипал? Коментар на Бойко Ноев. 
- Остават ли без междуградски транспорт малките населени места у нас и каква ще е съдбата на БДЖ и летище 

"София"? В студиото транспортния министър росен Желязков. 
- На живо: Какви са причините за унищожителния пожар в завода във Войводиново? 
- При какви условия работят шофьорите в столичния градски транспорт и защо зачестяват инцидентите? 
- След Брекзит: Ще има ли ограничения при гласуването на българите във Великобритания? Гостува експертът по 

изборни системи Димитър Димитров. 
- Ще се запази ли Военната академия като паметник на културата след ремонта на оградата й? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Една история за съмнения за смърт след лекарска грешка, разказна от жена, загубила мъжа си и впуснала се в 

битка за истината. Как да защитаваме правата си? 
- От "Новичок" до пестицид. След аферата с отравянето на български бизнесмен - как действат смъртоносните 

вещества? 
- Абсурден казус - защо мъж беше принуден да плаща два пъти мита и такси за автомобила си? 
- Дръжте крадеца в резервата "Сребърна". Кой изпочупи и отмъкна охранителните камери? 
- Заловиха серийни обирджии на магазини след излъчването им в рубриката "Дръжте крадеца". 
- Кой превърна сърна в домашен любимец? На живо - Румен Бахов разказва. 
- Дискриминация в училищния стол? Защо едни деца ядат безплатно, а други - не? 
- Безплатни жилища и безплатни дърва - как в малка община се опитват да запазят лекарите си? 
- Разкази от Боянския майстор. Какви неразказани тайни се крият зад стените на църквата? 
- Под венчилото с напълно непознат. Какви двойки влизат в завръщането на "Женени от пръв поглед"? 

 
√ Събития в страната на 12 февруари 
София.  

- От 10.00 часа залата на 5-ти етаж в сградата на Висшето училище по застраховки и финанси (ВУЗФ) ще се проведе 
Кръгла маса на тема: „Обсъждане на борбата със загубите на храни в България“. 

- От 11.00 часа в Cosmos coworking camp ще се състои ежегодното медийно събитие на Кофас. 
- Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи стартира Национална кампания за превенция на 

агресията срещу медицински специалисти докато изпълняват професионалните си задължения под надслов 
"Призвани сме да лекуваме, а не да воюваме". 

- От 12.00 часа в централата на АБВ на улица „Врабча“ 23 ръководството на партията ще даде пресконференция. 
- От 13.00 часа в хотел „Рамада”, зала „Рубин”, Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) ще 

проведе своето 32-ро Общо събрание. От15.30 часа в същата зала ще се проведе форум на тема: „Европейски, 
национални и местни приоритети”. 

- От 14.00 часа в концертна зала „Димитър Ненов“ на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ 
зам.-министър Деница Николова ще открие обновената учебна сграда на Академията. 

- От 15.00 часа в постоянната приемна на БСП - София на ул. "Леге" 10, етаж 1, народният представител от „БСП за 
България“ Димитър Данчев и общинският съветник Борис Цветков ще бъдат на разположение на софиянци. 

***  
Благоевград  

- От 11.00 часа в двора на църквата „Въведение Богородично“ ще се състои ритуал по полагане на цветя пред 
паметника на майор Иван Орлински по повод 141 години от първото Освобождение на Горна Джумая от турско 
робство. 

***  
Бургас 

- От 11.30 часа пред сградата на Първа инвестиционна банка (ул. „Александровска” 58) ИК „За развитие на местната 
демокрация” дава старт на подписката за въвеждане на райони и избираеми районни кметове. (по покана на 
Живко Табаков). 

***  
Варна 

- От 14.00 до 16.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски” №1 Славчо Славов, председател на комисията 
„Наука и образование” към ОбС ще приема граждани. 

***  
Габрово 

- От 15.00 часа в Актовата зала на Националната Априловска гимназия ще се проведе безплатно обучение за 
младите хора, което да подкрепи тяхното академично и кариерно развитие. 

- От 15.00 часа ще бъде представена фотоизложба на Национален парк-музей „Шипка Бузлуджа“ по повод 141 
години от Освобождението на България. 

***  
Кюстендил 
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- От 13.00 часа на тържествена церемония министърът на вътрешните работи Младен Маринов и кметът на Община 
Кюстендил Петър Паунов ще открият реновираната административна сграда на ОДМВР – Кюстендил. 

***  
Перник 

- От 14.00 часа в заседателна зала „Струма” на Областна администрация – Перник ще се проведе заседание на 
Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. 

***  
Поморие/с. Горица 

- От 17.30 часа в залата на Народно читалище „Поука“ с. Горица ще се проведе публично събития по проект 
“Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община 
Поморие”. 

***  
Русе 

- От 11.00 часа пред сградата на отделението по Палиативни грижи на Комплексния онкологичен център в Русе в 
кв. „Родина“, ще бъдат дарени дрехите, които служители и приятели на онкодиспансера успяха да съберат в 
тазгодишната благотворителна кампания. 

***  
Смолян 

- От 10.00 ч. в Районен съд – Смолян ще се гледат дела против националното и расовото неравенство. От 9.00 часа 
родолюбци от Смолян, ще изкажат гражданската си позиция по въпроса за проповядване на омраза между 
гражданите, събирайки се пред сградата на съда. 

***  
Търговище 

- От 12.00 часа в тренировъчния комплекс на ул. "Христо Ботев" ще бъде отслужен тържествен водосвет на 
обновената зала. Ще присъстват кметът д-р Дарин Димитров, заместник-председателят на партия ГЕРБ и 
председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в 44-то Народно събрание Цветан Цветанов и 
др. 

***  
Хасково 

- От 10.30 часа в зала „Марица“ на Областна администрация ще заседава Комисията по заетост към Областния съвет 
за развитие на област Хасково с председател областния управител Станислав Дечев. 

 
Manager.bg 
 
√ Популизъм заплашва Европарламента  
Силно представяне на европейските избори тази година може да даде на популистите в ЕС мощни средства за прокарване 
на техния дневен ред, дори и ако те останат в позиция на малцинство в европарламента. Това се казва в доклад на 
Европейския съвет за външни отношения (проевропейски мозъчен тръст), публикуван вчера, предаде ДПА. 
Според прогнозите делът на крайнодесните и крайнолевите евроскептични депутати в ЕП може да се увеличи от 
настоящите 23 процента на 28 процента и дори може да прехвърли 30 процента. "Ако те преминат прага от една трета, 
това ще бъде значителна количествена промяна в ЕС", казват Сузи Денисън и Павел Церка от мозъчния тръст. 
Като поемат контрола върху 33 процента от местата в ЕП, популистките партии могат да влияят на назначенията по 
върховете на ЕК и да осуетят процедури, свързани с неспазването на принципите на върховенството на закона срещу 
страни, членки на съюза, като например тази, която бе подета срещу Унгария през 2018 г., се казва в документа. 
Един обединен популистки блок освен това може да забави или да блокира приемането на ключови нормативни актове, 
като например международни споразумения, изискващи парламентарното одобрение.  
ЕП има и крайната дума за годишния бюджет на ЕС и дългогодишните планове за разходите. 
"Тези избори наистина са от значение. Способността на популистите да парализират взимането на решения в ЕС ще 
"обезвреди" европейския аргумент, че европейският проект е несъвършен, но може да се реформира", се казва в 
документа. 
 
Money.bg 
 
√ Русия временно ще се изключи от интернет 
Pycия щe ce изĸлючи вpeмeннo oт cвeтoвния интepнeт, пpeдaвa pycĸaтa нoвинapcĸa aгeнция RоѕВіznеѕКоnѕtаltіng. 
Eĸcпepимeнтът щe ce пpoвeдe пpeди 1 aпpил т.г. 
Цeлтa e дa ce пpoвepи дaли гoлeмитe дocтaвчици нa интepнeт в Pycия ca гoтoви дa oтĸъcнaт pycĸoтo интepнeт пpocтpaнcтвo 
(Pyнeт) oт cвeтoвнaтa мpeжa. 
Eĸcпepимeнтът тpябвa дa пoĸaжe дaли имa нyждa oт пpoмeни в pycĸи зaĸoн, пpиeт пpeз дeĸeмвpи, ĸoйтo глacи, чe pycĸитe 
дocтaвчици нa интepнeт тpябвa дa мoгaт дa ocигypят нeзaвиcимocт нa pycĸия интepнeт в cлyчaй, чe пpaвитeлcтвoтo peши 
дa изĸлючи cтpaнaтa oт глoбaлнaтa мpeжa. 
Cpeд цитиpaнитe в зaĸoнa cлyчaи, в ĸoитo тoвa мoжe дa e нeoбxoдимo, ce вĸлючвaт ĸибepaтaĸи. 
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В. Банкерь 
 
√ Еврокомисията до дни да започва да използва името Република Северна Македония 
Европейската комисия се подготвя след няколко дни да започне да използва новото име Република Северна Македония, 
съобщи кореспондентката на МИА в Брюксел. 
След като двете страни ратифицираха Преспанския договор, Европейската комисия чака да завършат всички предвидени 
процедури между Скопие и Атина, за да влезе в сила употребата на новото име в европейските институции. 
Република Македония трябва да информира Обединените нации и всички международни и регионални организации, че 
договорът е влязал в сила и да поиска от тях да използват термина "Северна Македония". Според дипломатически 
източници ЕК очаква известие от Скопие до сряда тази седмица, паралелно с известяването на на ООН. 
Същевременно от ЕК информират, че някои неща не са напълно изяснени като това дали промяната на името ще се случи 
веднага или ще се чака решение на Колежа на комисарите или на Съвета по външни работи на ЕС, предвиден за 18 
февруари, където в заключенията би могла официално да бъде приета употребата на новото име от страна на министрите 
на външните работи на ЕС, посочва МИА. И в Съвета, и в Комисията се работи по утвърждаване на процедурите, 
информират от тези институции. 
 
Vesti.bg 
 
√ 600 000 работни места застрашени заради Брекзит 
Германия е най-засегната, но има и много държави в ЕС и по целия свят, които работят пряко с Великобритания 
Британският развод без споразумение с Евросъюза може да изложи на риск 600 000 работни места по целия свят, като 
Германия е най-силно засегната, сочи проучване. 
Изследователи от института IWH в Хале, Източна Германия, проучиха какво ще се случи, ако вносът на Обединеното 
кралство от останалия ЕС падне с 25% след Брекзит. 
Те смятат, че около 103 000 работни места ще бъдат застрашени в най-голямата европейска икономика Германия и 50 000 
във Франция. 
Да бъдеш засегнат от Брекзит не означава непременно, че работниците са уволнени, отбелязват икономистите. 
„Като се има предвид липсата на квалифицирана работна ръка в много развити икономики, фирмите биха могли също така 
да се опитат да поддържат персонала чрез намаляване на работния ден или отваряне на нови пазари“, казват те. Засега не 
е сигурно дали Великобритания ще постигне споразумение с ЕС преди да дойде 29 март. 
"Твърдо" напускане без сделка би довело до налагани на границата мита, "объркване в световните вериги за доставки", се 
казва в изявление на съавтора на проучването Оливер Холтемюлер. 
Икономистите се фокусираха единствено върху търговията със стоки и услуги, като оставиха други възможни икономически 
въздействия на Брекзит като промени в инвестиционните потоци. 
Те отбелязват, че "тъй като пазарите са свързани в целия свят, доставчиците, базирани извън Европейския съюз, също са 
засегнати" от Брекзит без сделка. 
В рамките на 27-те останали държави-членки на ЕС общо 180 000 длъжности в фирми, които пряко изнасят за Обединеното 
кралство, биха били изложени на риск. 
Но други 433 000 работници в ЕС и по света ще бъдат засегнати, тъй като техните работодатели продават на компании, 
които от своя страна изнасят във Великобритания. 
Например, проучването установи, че около 60 000 работници в Китай и 3 000 в Япония могат да загубят работата си. 
В Обединеното кралство проучването показа около 12 000 работни места, зависещи от снабдяването на фирми от ЕС с 
ресурси за продукти, които след това се продават обратно на Великобритания. 
Но проучване, публикувано в началото на миналата година от изследователската компания Cambridge Econometrics, смята, 
че общо 500 000 британски работни места ще бъдат изложени на риск, ако няма сделка. 
В двигателя на европейската икономика Германия жизненоважната автомобилна индустрия ще бъде най-силно засегната 
- с 15 000 работни места, много от тях във „Фолксваген“. 
От друга страна, секторът на услугите във Франция ще бъде най-силно засегнат, установи проучването на IWH. 
 
Bloomberg TV 
 
√ Европейските пазари отчитат ръстове в началото на ключова за световната търговия седмица 
Пазарен коментар на Юън Потс, Bloomberg Лондон, В развитие, 11.02.2019 
Европейските акции започват седмицата положително. Тя всъщност може да се окаже ключова за перспективите за 
световната търговия заради продължаващите преговори между САЩ и Китай и търговското споразумение между 
Великобритания и Швейцария. Това каза пазарният анализатор Юън Потс, Bloomberg Лондон, в предаването „В развитие“ 
с водещ Делян Петришки. 
„Правителството на Великобритания подписа сделка с Швейцария днес, която позволява продължаване на търговията 
между тях без допълнителни мита, след като Кралството напусне Европейския съюз (ЕС). След споразумението двете 
страни ще избегнат нуждата да търгуват съобразно правилата на Световната търговска организация, както и ще бъдат 
премахнати повечето мита между тях“. 
Междувременно британският премиер Тереза Мей се опитва да спечели повече време за повторни преговори с Брюксел, 
добави Потс. 
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„С оставащи по-малко от 6 седмици до раздялата между Великобритания и блока, министър-председателят се обръща към 
опозиционната Лейбъристка партия и нейния лидер Джеръми Корбин“. 
Икономиката на Кралството неочаквано се сви през декември, каза още пазарният анализатор. 
„Британският паунд продължава да отчита загуби и днес“. 
 


