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Aсоциация на индустриалния капитал в България в медиите  
 

 
Главна инспекция по труда 
 
√ Обществена нагласа за изсветляване на работната сила установи анкета на ИА ГИТ  
Данните от допитването бяха представени на местен семинар по проект „НАПРЕДЪК (RAISE UP)-VS/2017/0320“ 
Българските граждани като цяло не са склонни да участват в директни форми на недекларирана заетост (работа без трудов 
договор). Този извод може да бъде направен на базата на резултатите от непредставително анкетно проучване за 
обществените нагласи относно недекларирания труд. Отговорите, свързани с избор и склонност към участие в директни 
форми на недекларирана заетост, са с най-нисък процент от всички в анкетата (в границите от 8% до 30% за всеки въпрос). 
Оттук може да се заключи, че е налице обществена нагласа към изсветляване на трудовия пазар, тъй като преобладаващата 
част от изследваните лица са предпочели избор на декларирана заетост. 
Проучването беше организирано и проведено от ИА ГИТ в рамките на проект „НАПРЕДЪК-RAISE UP – действия на терен, 
иновативни подходи и ангажираност на ключовите партньори за противодействие на склоняване към недеклариран труд- 
VS/2017/0320”, на който Агенцията е партньор. Проектът се финансира от Европейската Комисия в рамките на програмата 
на Европейския съюз за заетост и социални иновации „EaSI“ – Ос - „Прогрес“ 2014-2020 и е насочен към предприемане на 
действия за превенция на недекларирания труд в селското стопанство. Според резултатите в допитването конкретно в 
селското стопанство може да се направи извода, че съществува проблем с полагането на недеклариран труд. Нагласите за 
участие в декларирана и недекларирана заетост са идентични – 44% биха избрали да работят срещу еднодневни трудови 
договори и 41% - при устно договаряне и заплащане на ръка. Причините са тези резултати могат да са преобладаващият 
краткотраен характер на заетостта в този сектор (сезонна), което не гарантира социални и осигурителни права, и 
вероятното ниско ниво на информираност на заетите. 
В хода на изследването се наблюдава ниско ниво на доверие от страна на работниците по отношение на бъдещата 
социална защита в дългосрочен план, въпреки редовното внасяне на социалноосигурителни вноски. Недоверието в 
осигурителните системи е една от предпоставките за включване в недекларирана заетост. Повишена все пак е 
чувствителността по отношение на краткосрочната/моментна социална защита, като например защита при болест, 
временна безработица и др. 
Данните от изследването бяха представени на семинар на местно ниво, организиран от Инспекция по труда на 08.02.2019 
г. в гр. София.  В него участваха Федерацията на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ) - също партньор по 
проекта, представители на Агенцията по заетостта, КНСБ, Центърът за изследване на демокрацията, Българската стопанска 
камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България и сп. „Земеделска кооперация“. 
В рамките на семинара бяха представени още данни за приложението на трудовите договори по чл. 114а от Кодекса на 
труда за краткотрайна сезонна селскостопанска работа,  т.нар. еднодневни трудови договори (ЕТД), от въвеждането им в 
КТ през 2015 г. до 2018 г., техните особености и изводи от доклад за оценка на ефективността им, извършен от Индъстри 
Уоч.  Също така беше представено административното сътрудничество и системите за обмен на информация между ИА 
ГИТ и институциите както в Р България, така и в останалите държави членки. От страна на представителите от ФНСЗ беше 
направен преглед на основните изводи и акценти от изготвения още в началото на проекта и доразвит към момента 
Ситуационен анализ, реализираните и предстоящите дейности по него и допълнителните инициативи за ангажиране на 
заинтересовани страни с борбата срещу недекларирания труд. 
Като част от дейностите по проекта предстои провеждането на заключителен семинар в Бари, Италия, на който ще бъдат 
представени основните изводи, добри практики и иновативни подходи за справяне с проявленията на недекларирания 
труд, очертани в хода на целия проект. 
 
Manager.bg 
 
√ „Инвеститор в обществото” и „Инвеститор в знанието“ - най-оспорваните категории в Наградите за отговорен бизнес 
тази година  
111 корпоративни проекта с кауза, осъществени през 2018 г. от рекордните 73 компании от всички сектори, влизат в 
надпревара в Годишните награди за отговорен бизнес 2018 на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ). 
Най-оспорвани и в това 16-о поредно издание на състезанието са категориите „Инвеститор в обществото” и „Инвеститор в 
знанието“. 
Годишните награди за отговорен бизнес са инициатива на БФБЛ, която има за цел да насърчи ангажимента на компаниите 
да инвестират целенасочено, ефективно и дългосрочно в инициативи за социална промяна, както и да ги популяризира 



2 

 

сред обществеността с помощта на медиите. Конкурсът отличава добрите практики и съществения принос на частния 
сектор към опазването на природата, развитието на човешкия капитал, подкрепата за образованието, местните общности 
и цялото общество. Участниците в конкурса получават заслужено признание за своите успешни кампании в полза на 
социални каузи, възможност да споделят помежду си идеи и опит в областта на корпоративната отговорност и устойчивост, 
и шанса да вдъхновят и много други представители на бизнеса да инвестират в решаването на обществени проблеми. 
Тази година в шестте категории на конкурса се включиха 73 компании – рекорд в историята на състезанието, които 
номинираха общо 111 проекта. Най-многобройни са кандидатурите за титлата „Инвеститор в обществото” – 29 и 
„Инвеститор в знанието” – 28 проекта, като в образователната категория се наблюдава ръст на номинациите с 40% в 
сравнение с предходната година. Общо 18, или близо 30% повече тази година са проектите в „Инвеститор в околната 
среда” – категорията, в която финалистите получават и номинация за престижните Европейски бизнес награди за околна 
среда, на които БФБЛ е координатор в България. Традиционно силен в последните години е и интересът към категорията 
„Маркетинг, свързан с кауза”, привлякла 15 проекта. Тринайсет са кандидатурите за титлата „Инвеститор в човешкия 
капитал и условията на труд”, а осем компании се съревновават за „Най-добра социална политика на малко и средно 
предприятие”. Резюмета на всички номинации ще намерите тук. 
Компаниите, номинирани за Годишните награди за отговорен бизнес 2018, са: А1 България; АЕЦ „Козлодуй“; Айдиа 
адвъртайзинг; Алианц България; Американски университет в България; Астелас Фарма; БГАсист; Бер-Хелла Термоконтрол; 
Билла България; Брейктайм; Виваком; ВиЕмУъер; Дарик Радио; Дънди Прешъс Металс Крумовград; Дънди Прешъс Металс 
Челопеч; Еврофутбол; Ей И Ес Гълъбово; Ейвън Козметикс България; Екопак България; Експириън България; ЕПАМ Системс 
България; Загорка; Застрахователна компания „България Иншурънс“; Идеал Стандарт – Видима; Издателство „Атласи“; 
ИнтерКонтинентал София; Каолин; Каргил България; Кауфланд България; Кока-Кола България; Корпорация „Развитие“; 
Куестърс България; ЛИДЛ България; Мелексис България; Монделийз България; Мусала Софт; Нестле България; Нова 
Броудкастинг Груп; Новотел София; Обединена българска банка; Паралакс Лайф Сайънсис; Пейсейф България; Пейсера 
България; Пирин Текс; Престиж-96; Примо Плюс; Първа инвестиционна банка; Райфайзенбанк; Ремикс Глобъл; Си Ем Ес 
София; Софийска вода; Теленор България; ТЕЛЪС Интернешънъл Eвропа; ТЕСИ; ТехноЛогика; ТИТАН Златна Панега Цимент; 
Търговска верига „Фантастико“; УниКредит Булбанк; Филип Морис България; Финансова група „Карол“; ХайпърСайънс; 
Хюлет Пакард Ентърпрайз; ЧЕЗ Електро България; ЧЕЗ Разпределение България; Шел България; BLD; BTL Industries; L'Oreal 
България; PwC България; SAP; SoftUni; Special Events Group; STL Oil and Gas Services 
Победителите се определят от журито на Наградите, което се състои от 16 уважавани професионалисти от бизнеса, 
правителствения и неправителствения сектор, академичните среди и медиите, а разнообразната им експертиза е гаранция 
за обективност на оценките. Председател за поредна година е кметът на София Йорданка Фандъкова, а членове са Бисер 
Петков, министър на труда и социалната политика; Бойко Таков, директор на Агенцията за насърчаване на малките и 
средни предприятия; Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България; Веселина 
Кавръкова, програмен ръководител на WWF България; Десислава Тальокова, изпълнителен директор на фондация 
„Америка за България”; Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ за България; Елица Баракова, директор на фондация 
BCause; Ема Хопкинс, посланик на Великобритания в България; Красимир Вълчев, министър на образованието и науката; 
Красимира Величкова, изпълнителен директор на Български дарителски форум; Максим Майер, главен редактор на сп. 
„Мениджър”; Нено Димов, министър на околната среда и водите; Радосвет Радев, председател на Българската стопанска 
камара; Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата; и Юлиан Ревалски, председател на 
БАН. 
Критериите за оценка са конкретна полза за обществото, работа в партньорство с други организации, ангажираност на 
служителите в осъществяването на проекта, продължителност и последователност на инициативата, новаторство и 
обществено признание. 
Една от всички номинации ще получи специалната награда Engage за ангажираност на служителите към отговорен проект 
на компанията или цялостната й социална политика. Носителят на този приз се определя от Британското посолство в София. 
Всички победители и класираните на второ и трето място  ще станат известни по време на тържествена церемония по 
награждаването на 26 февруари 2019 г. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 
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√ Важно за потребителите: Договорите невалидни без подпис на хартия 
Председателят на КЗП Димитър Маргаритов разясни някои важни права 
Договор за използване на телекомуникационни услуги не може да бъде сключен по телефон. Когато потребителите са 
атакувани по телефона с предложения за интернет, телефонни или телевизионни услуги, те не могат да бъдат обвързани 
с договор и да се превърнат в длъжници на месечна такса преди физически да подпишат документа. Това коментира 
председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов в сутрешния блок на БНТ по повод 
зачестилите сигнали за нелоялни практики на мобилните оператори. 
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"Ако се обадят и дори се съгласите да сключите определен договор с дадени условия, докато не се случи подписването, 
няма как да бъдете обвързани", увери Маргаритов. 
Той допълни, че повод за напомнянето е излязлото решение на ВАС за пореден казус с нелоялна практика на мобилен 
оператор. В този случай компанията търсила дължима сума при договорени по телефона условия по договор, който не 
съществува. 
"Въпросният потребител получил фактури на доста сериозни суми след като е комуникирал в интернет с представител на 
един телекомуникационните оператори, пред който заявил желанието си да сключи определен договор, но не го е 
подписал. След намесата на комисията и на прокуратурата, телекомът си призна, че няма договор и сторнира тези 
дължими плащания, които са били предявени към потребителя", обясни Димитър Маргаритов. 
Има и уловки, когато от телекомите ни предлагат "специална оферта за нас", когато ни изтича договора с тях и в КЗП има 
подобни жалби. 
"Тук трябва да се имат предвид две неща. Първо нека да се знае, че един срочен договор, когато изтече, се трансформира 
автоматично в безсрочен. Какво означава това. Едно голямо удобство и предимство за потребителя, защото той може да 
го прекрати с едномечено предизвестие, без да е необходимо да има някакви обективни причини за това. Сега разбира 
се, трябва да направим това уточнение, че когато се сключват срочни договори, те се сключват при преференциални 
условия и когато този срок изтече и този договор се трансформира в безсрочен, може тези условия да спрат да важат. Но 
все пак тези условия могат да спрат за един месец, колкото да помислите какво да направите, дали да прекратите този 
договор, дали да сключите някакъв нов", обясни Маргаритов. 
Обикновено обаче потребителите се чувстват леко притеснени, когато трябва да вземат решение много бързо, в резултат 
на едно такова обаждане. В този случай съветът на председателят на КЗП  е следният: 
"Потребителите винаги биха могли да отклонят предложението, да поискат време за размисъл и дори, когато не се 
съгласят, това няма да доведе до кой знае какви лоши последици, освен, че може за някакъв много кратък период, 
условията да станат малко по-тежки,  но пък да има достатъчно време да се сключи един един по-разумен договор. И 
второто нещо, на което бих искал да обърна внимание, е, че когато условията се третират като специални, преференциални 
и отново по телефона се отправят апели: ето вижте, само сега, в разстояние само от два дни, защото после тази промоция 
приключва, това също не бива да усеща като уловка, не бива да се създава нервност и потребителите да оставят с 
впечатление, че  наистина нещо много изгодно им се предлага. Те трябва по-скоро да помислят много внимателно дали, 
ако някакви допълнителни услуги им се наслагват към тези, които досега са ползвали, са им необходими, защото дори и 
да има известен период, в който те да се предоставят безплатно, то неминуемо идва момента, в който трябва да плати 
това, което се ползва и тогава може да останем неприятно изненадани от сметки за неща, които не са ни трябвали и не 
сме използвали, а всъщност ще се наложи да платим", обясни Маргаритов. 
Друг случай на нелоялна конкуренция е, когато в разговор по телефона ни предлагат една оферта, а при подписване на 
договора се оказва по-различна. Тогава ние може да потърсим правата си към КЗП, както и Комисия за регулиране на 
съобщенията, съветва Маргаритов. 
"В този случай потребителят има право да развали договора и да получи обратно това, което е платил, тъй като очевидно 
то е било недължимо платено. Но е много важно, за да не се стига до такива ситуации, да подхождаме много внимателно 
към офертите, които ни се представят, за знаем, че не може да бъде сключен договор само след разговор по телефона или 
интернет среда, и не винаги, това, което се представя за по-добро от досегашното, действително е такова", съветва 
председателят на КЗП. 
В противен случай може да се стигне до допълнителни разходи и за неща, които не са били потребни.  
"Аз зная, че много хора се изкушават в днешно време, когато телекомуникацията е основен начин за общуване, да искат 
да бъдат допълнително добавени услуги към техните планове, но нека да имаме предвид и това, че винаги, независимо 
за какъв период от време нещо е било гратис, идва моментът, когато се плаща реалната цена за използваните услуги", 
предупреди Маргаритов. 
Относно зачестилата практика да искат от потребителя да слага подписа си върху договора върху таблет без да може да то 
види реално, от КЗП са категорични, никой не може да бъде задължен по какъвто и да е начин, с какъвто и да е способ, да 
подпише нещо, което не е прочел. 
"Да действително, понякога в офисите в някаква обстановка с повече хора се създава впечатление, че няма време, че 
трябва на момента нещо да се случи, не това не е така. Всеки потребител има право, преди да подпише един договор, да 
се запознае с общите условия, да ги прочете внимателно и чак тогава да подпише това, което му се предлага, включително 
това може да бъде сторено и в домашни условия и никой не може да ни пресира. Ние и в този случай имаме произнасяне 
и още няколко други подобни казуса при подписване на договор", съветва Маргаритов. 
Той напомни, че след произнасяния на комисията, има и решение, според което не могат да ни задължат, ако искаме да 
подадем заявление за предсрочно прекратяване на договора, това да стане в точно определен офис или на точно 
определена дата, или попълвайки точно определена бланка. Всичко е въпрос на воля на потребителя, на възможност той 
да си упражни правото там, където за него е подходящо, категорична са от КЗП. 
Потребителят трябва да знае още, че при предсрочно прекратяване на преференциален договор с мобилен оператор 
максималната неустойка е в размер на три месечни такси. 
"Доскоро принципът беше, че когато решите да го направите, дължите като неустойки всички останали такси до края на 
срока на договора. Сега, след като ние имахме и колективни искове и постигнати съдебни споразумения, принципът вече 
е, че независимо колко време остава до края на срока, максималната дължима неустойка е до три месечни такси, като тук 
може да има някакви нюанси, свързани с преференциални условия. Затова нека потребителите да знаят, че когато се 
пристъпи конкретно към прекратяване на договора, да прочетат внимателно в каква степен преференциалните условия, 
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които до момента са ползвали, отпадат и какъв ще бъде оттук нататък планът, по който те ще ползват съответната услуга", 
посъветства Димитър Маргаритов. 
 
Vesti.bg 
 
√ Ще има ли шоково поскъпване на млечните продукти 
„Ще дойде време, в което въобще няма да има българско мляко – а оттам и български продукти”, казва 
млекопроизводителят Димитър Бакалов 
Само за последната седмица пакетчето масло на едро поскъпна с 20 ст. На щанда в магазина  125 гр – струва средно между 
2.80 и 3.20 лв.  Нагоре, макар и незначително, тръгнаха и цените на сиренето и кашкавала. 
И в момента на едро килограм сирене се продава за около 6 лв., а килограм кашкавал купуваме за малко над 10 лв. 
Задава ли се ново рязко поскъпване провери Георги Георгиев в рубриката „На твоя страна” по NOVA. 
„Цените нагоре се определят от суровината, която в момента е 4 пъти по-малко, отколкото лятото. И ние, за да можем да 
компенсираме – продаваме продукция, която е произведена лятото. А тя е с много по-голяма себестойност”, коментира 
Никодим Войнов, собственик на мандра край Благоевград. 
Когато млякото е малко – най-голямото предизвикателство е да се запази качеството, защото рецептата остава същата, 
разказва технологът Георги Георгиев. „За 1 кг сирене отиват около 6,5 л мляко, за кашкавала – около 10”, обясни той. 
„Ще дойде време, в което въобще няма да има българско мляко – а оттам и български продукти. 
Много от стопанствата изчезват, защото субсидията е много малка. Всичко, което ядем в нашия регион е от Гърция, от 
Македония, в другата част на България – пък е от Турция”, пък коментира млекопроизводителят Димитър Бакалов. 
У нас годишно се произвежда около 1 млн. литра сурово мляко. Средно годишно консумираме 58 хиляди тона сирене и 34 
хиляди тона кашкавал. Това означава, че средно всеки българин през миналата година е изял 9 кг сирене и 5 кг кашкавал.  
Цената, на която Димитър продава литър мляко сега, е 60-65 ст. И тъй като сметката не излиза, стопаните като него – стават 
все по- малко. Литрите мляко, които тръгват от фермите към мандрите, – също. 
Димитър Зоров от Асоциацията на млекопреработвателите  обясни: 
„В началото на годината се вдигнаха доста наши разходи 
– в това число горивата, тока – основни енергийни суровини за бранша, както и прагът на работната заплата. 
Всеки един собственик на предприятие – от 242 предприятия – преценява как това ще се отрази в цените – но трябва да 
отбележим, че в ЕС суровото мляко има ръст в цените около 1,5-2 % само на месечна база и най-чувствително това се усеща 
при маслото”. 
 
Дарик 
 
√ Караянчева: За българите Левски е мерило за нравственост  
В националната ни памет няма друга личност толкова нравствено чиста, безкористна, принесла себе си в жертва на 
бъднините народни, заяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева на възпоменателна церемония по 
повод гибелта на Васил Левски в Петрич. Председателят на парламента присъства на ритуала по полагане на венци и цветя 
в знак на почит към Апостола на свободата. 
В словото си пред присъстващите Цвета Караянчева отбеляза, че за българите Левски е мерило за нравственост, 
национална съвест и човешко достойнство. Дирята, която той оставя е незаличима, а неговата гибел вече близо век и 
половина ни разтърсва и ни напомня, че с нея са откупени нашите грехове, и свободата – нашата и тази на потомството ни, 
заяви председателят на Народното събрание. 
В историческото ни битие няма друга подобна саможертва – истинска, неподражаема и осъзната, подчерта Цвета 
Караянчева. Тя припомни думите на Апостола на свободата: „С моята кончина не свършва пътят, който трябва да 
извървите“. 
 
БНТ 
 
√ България отбелязва 146-тата годишнина от обесването на Васил Левски  
България отбелязва 146-тата годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски. Паметта му ще бъде почетена 
в столицата от 17 ч с панихида в църквата "Света София", последвана от литийно шествие. 
От 18 ч граждани, общественици и политици ще се поклонят пред паметника на Апостола в центъра на столицата, където 
ще има и засилени мерки за сигурност. 
Между 14 и 20 ч се забранява влизането на автомобили в тази част на града, а от 17 ч ще бъде ограничен и достъпът на 
граждани. Тролеите също ще бъдат с променен маршрут. 
 
√ Бойко Борисов свиква Съвета на управляващата коалиция 
Премиерът Бойко Борисов свиква Съвета на управляващата коалиция. ГЕРБ и Обединените патриоти ще обсъждат 
начините за осигуряване на необходимия кворум в пленарна зала. 
Събирането му се оказа проблематично след приемането на последните поправки в изборното законодателство, които 
накараха левицата да излезе от парламента и оставиха съмнение за договорка между ГЕРБ и ДПС.  
В опит за пресичането им, министър-председателят обяви, че управляващите ще върнат предишните нива на 
преференцията и ще гласуват нов състав на Централната избирателна комисия. Въпреки това, от БСП отказаха да се върнат 
в зала, докато не бъдат изпълнени всичките им искания. 
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√ Александър Манолев пред БНТ: България може да се възползва от Брекзит  
В интервю за "По света и у нас" заместник-министърът на икономиката Александър Манолев видя в излизането на 
Великобритания от ЕС възможност за нарастване на чуждестранните инвестиции у нас, независимо дали ще се стигне до 
Брекзит с или без споразумение. От износ миналата година българските компании са спечелили повече от 53 млрд. лева.  
Излизането на Великобритания от Европейския съюз няма да засегне сериозно външотърговската политика на страната ни, 
защото износът към Обединеното кралство заема едва 2,5% от общия обем на експорта ни. 
Александър Манолев: Брекзит дава възможности по отношение на навлизане на инвестиции в България, на компании, 
които са обмисляли да инвестират във Великобритания или имат производства във Великобритания, така че да запазят 
инвестициите си в общия европейски пазар, а България е сред най-привлекателните страни по отношение на инвестиции. 
По данни на икономическото министерство вече 60% от шведските компании от нас са заявили, че ще разширяват 
инвестициите си и производствата си у нас. Същите прогнози дават и фирмите от Германия и Италия. 
Когато говорим за износ, голямо значение има и структурата на износа - все повече изнасяме готова продукция, завършени 
стоки и услуги, тоест България вече не е донор на суровини, за съжаление, помним такива години. 
Общият обем на изнесената от България продукция през миналата година е на стойност над 53 млрд. лева. 
Износът на България към страните членки на Европейския съюз нараства за поредна година и достига 35,5 млрд. лева, 
което е ръст с 9,7% спрямо 2017 г. Основни търговски партньори на страната остават Германия, Италия, Румъния и Гърция.  
Секторите с най-голям дял в износа са автомобилния, фармацевтичната промишленост и производството на машини.  
Близо 7 млрд. лева е износът в сектора Машиностроене, където имаме и традиции, все повече се ориентира износът към 
стоки с висока добавена стойност, което е изключително важно и говори позитивно за българската икономика. 
И докато износът към Европейските страни от България се увеличава - този към третите страни намалява с 12,5% през 2018 
г. и достига до 17,5 млрд. лева. Основни търговски партньори остават Турция, Китай, Съединените американски щати и 
Сърбия. 
Турция е и сред страните, които попадат в топ 10 на най-големите за България пазари. 
Другата интересна тенденция е, че Китай е все по-близо до топ 10, което показва, че българският бизнес е достатъчно 
предприемчив, за да може да преодолее тези разстояния и да бъде конкурентен дори на далечния азиатски пазар. 
От икономическото министерство очакват въпреки прогнозите за стагнация на европейската икономика, износът от 
България да продължи да расте и през 2019 г. като достигне 59 млрд. лева. 
 
√ Протест срещу ЧСИ пред правосъдното министерство  
Потърпевши от частни съдебни изпълнители излизат на протест пред правосъдното министерство. Те искат премахването 
на ЧСИ-тата като институция и по-ефективен контрол върху водените съдебни производства. 
Според недоволните, частните съдебни изпълнители често нарушават закона като продават имоти на умишлено занижени 
цени и запорират сметки и имущество при свръхобезпеченост.  
Те настояват за проверка на случаен принцип на всяко 50-то дело и за законови промени, гарантиращи правата на 
длъжниците. 
 
√ Повдигат обвинения на задържаните за ТЕЛК измами във Варна 
Днес ще станат ясни подробностите около вчерашната акция на ГДБОП и прокуратурата във Варна, при която бяха 
арестувани 40 души, част от които - лекари. 
Очаква се на 8 от тях да бъдат повдигнати обвинения за участие в схеми за издаване на фалшиви ТЕЛК-ови решения.  
Смята се, че те са работили като организирана престъпна група и са прибирали колосални суми от решения за 
несъществуващи заболявания.  
В огромна част от случаите това са били заболявания, които дават над 50% нетрудоспособност. 
 
Actualno.com 
 
√ ГЕРБ: Преференциите остават, ще има нова ЦИК 
Партия ГЕРБ ще възстанови "по подходящия начин т. нар. преференциално гласуване". Това заяви на пресконференция в 
централата на политическата формация народният представител от ГЕРБ Георги Марков.  
Преференциите остават, посочи Марков в присъствието на председателя на партията и министър-председател Бойко 
Борисов. На брифинга стана ясно, че ще се открие и процедура по избор на нова Централна избирателна комисия. 
„Не е отпаднала преференцията, вдигнат е прага, но това не беше казано или обяснено. Ще се върне старото положение – 
или чрез ветото на президента, което той ще наложи и ние ще се съобразим с него, или ще се внесе спешна промяна на 
закона“, обясни премиерът Борисов. Той посочи също така, че вносители на предложението са НФСБ, а промените са били 
подкрепени от ДПС. Не се акцентира, че не се прие уседналостта и агитацията на майчин език. Ние първи внесохме 
мажоритарния вот, напомни министър-председателят.  
Борисов анонсира, че е поканил "Обединени патриоти" на среща, защото "ако сме управляваща коалиция, всички трябва 
да ходят на работа". Той изрично подчерта, че Цветанов постъпил правилно, но сега се налагало да се коригират 
решенията. 
Припомняме, че в петък по време на конференцията по сигурността в Мюнхен Бойко Борисов обяви, че не се бърка на 
парламентарната група на ГЕРБ, която решава въпросите с Изборния кодекс. В събота заместникът му Цветан Цветанов 
каза, че е подкрепил т. нар. "обезсмисляне на преференцията", за да няма политическа криза. Цветанов подчерта, че е 
лично негово решението депутатите от партията да подкрепят предложението на ДПС.  
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В резултат на това БСП обяви, че ще напусне Народното събрание по настояване на Корнелия Нинова, която постави 
следните условия пред управляващите: "избор на нова ЦИК; отмяна на срамните и позорни среднощни гласувания за 
Изборния кодекс; връщане на преференцията към старите равнища; започване наново на дебата за машинното гласуване; 
връщане на правото всеки български гражданин да може да си търси правата пред Върховния административен съд с 
касационна жалба". 
Срещу промените в Изборния кодекс се обяви още омбудсманът Мая Манолова, която предупреди, че ще атакува закона 
пред Конституционния съд. Срещу приетите поправки застана и президентът Румен Радев.  
 
В. Банкерь 
 
√ Роумингът на Балканите поевтинява през април  
Споразумението от Преспа е доказателство, че пречките от миналото могат да бъдат преодолени, ако има решителност и 
политическа воля. Това историческо събитие е пример за помирение, което носи надежда за целия регион, и важен сигнал 
за европейското бъдеще на Северна Македония. Този положителен импулс трябва да се запази и занапред. Цифровата 
програма за Западните Балкани може много да допринесе в процеса на европейската интеграция на Северна Македония". 
Това заяви на брифинг в Скопие българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел заедно с 
премиера Зоран Заев. Тя е на официална мисия в Северна Македония и първият европейски комисар, посещаващ страната 
след влизането в сила на споразумението от Преспа за новото име на страната, съобщи представителството на 
Европейската комисия в България 
Мария Габриел насърчи властите в страната за изпълнение на приоритетните области на програмата, включващи 
създаването на ефективна електронна администрация, насърчаването на цифровите умения на всички нива на 
образование, сключването на регионално споразумение за намаляване на таксите за роуминг, създаването на центрове за 
цифрови иновации. 
По отношение на въпроса за роуминга, Мария Габриел приветства готовността на шестте партньори от Западните Балкани 
да актуализират регионалното споразумение, така че то да обхване потребителите от всички държави в региона. "Нещо 
толкова просто като възможността да използваме  мобилния си телефон, когато пътуваме  до съседна  страна, е 
необходимост. То е двигател за бизнеса и за насърчаване на междусъседските отношения, за улесняване на общуването 
между хората. Надявам се новото  регионално споразумение за роуминга да бъде подписано по време на срещата на 
високо равнище за цифровите технологии в Белград през април. Това ще бъде силно послание към гражданите и бизнеса 
в региона, че Цифровата програма за Западните Балкани, която стартирахме от София през май миналата година, може да 
има измерими ползи", заяви българският еврокомисар.  
Тя изрази убеденост и в продължаване на усилията за затваряне на пропуските по отношение на свързаността в региона. 
Европейската комисия предостави 30 милиона евро по Инвестиционната рамка за цифровите инфраструктури на 
Западните Балкани, с които могат да бъдат финансирани проектни проучвания. Освен това, предприятията  от региона 
могат да се възползват от подкрепата на ЕС за изграждането на цифрови иновационни хъбове, където да тестват нови 
бизнес модели и да се обучат за внедряване на цифрови иновации.  Днес в Западните Балкани функционират 6 оперативни 
центрове за цифрови иновации и 16 са в подготовка, сред които два  в Северна Македония. 
"Миналата  година беше много важна както за ЕС, така и за региона на Западните Балкани от гледна точка на цифровата 
трансформация. Заедно можем да успеем в този процес. Благодаря на властите на Северна Македония и на партньорите 
от Западните Балкани за техния ангажимент за пълно прилагане на Цифровата програма за региона, която е лост за 
предоставяне  на ползите от цифровите технологии за всички", заяви накрая българският еврокомисар за  цифровата 
икономика и общество Мария Габриел.  
В рамките на мисията си в Скопие, комисарят проведе двустранни срещи с министър Манчевски, представители на 
регулаторния орган на страната и посети Научно-технологичния парк за трансфер на технологии, ускоряване на 
цифровизацията и растежа на стартъпите и бизнеса, изграден с финансова подкрепа от ЕС. Визитата на Мария Габриел 
завърши с работна среща с министрите на шестте държави от Западните Балкани, отговарящи за цифровите въпроси, на 
която обсъдиха приоритетите и ключовите области, свързани с прилагането на Цифровата програма преди срещата на 
високо равнище в Белград на 4-5 април.  
 
Investor.bg 
 
√ Ръстът на заемите от компаниите за „бързи кредити“ се забавя трето тримесечие 
От октомври до декември 2018 г. най-много заеми са взети за срок над пет години, отчита БНБ  
Трето тримесечие банковата статистика отбелязва забавяне на ръста на заемите от компании, отпускащи т.нар. „бързи 
кредити“. От края на март 2016 г., в продължение на 12 поредни тримесечия, до март миналата година кредитирането на 
небанковите дружества непрекъснато растеше, напомня Investor.bg. 
Предварителните данни на Българската народна банка показват, че в края на декември 2018 година вземанията по заеми 
на дружествата, специализирани в кредитиране, са в размер на 2,446 млрд. лв. (2,3% от БВП), докато  в края на декември 
2017 година бяха за 2,748 млрд. лева (2,7% от БВП ). 
Те намаляват с 11% (302,3 млн. лева) на годишна база, а нарастват с 0,5% (12,6 млн. лева) в сравнение с края на септември 
2018 година. Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за 
последните дванадесет месеца са в размер на 92,4 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 94,5 
млн. лева (в т.ч. 18,5 млн. лева през четвъртото тримесечие на 2018 г.), а закупените – 2,1 млн. лева (в т.ч. 0,4 млн. лева 
през четвъртото тримесечие на миналата година). 
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ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ 

 
В централната банка изчислиха, че в матуритетната структура преобладават кредитите за над пет години, които са 1,073 
млрд. лева в края на декември. Те се увеличават с 1,9% (19,9 млн. лева) в сравнение с година по-рано  и с 1,2% (12,8 млн. 
лева) на тримесечна база. 
Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити нараства от 38,3% в края на декември 2017 
г. до 43,9% в края на четвъртото тримесечие на 2018 година. 
Към 31 декември 2018 г. вземанията по кредити с матуритет над една до пет години са 664 млн. лева. Те намаляват с 15,7% 
(123,8 млн. лева) на годишна база, а се увеличават с 1,7% (11,2 млн. лева) на тримесечна. 
Вземанията по кредити с матуритет до една година в края на миналата година са 498,5 млн. лева, като за една година 
намаляват с 11,8% (66,5 млн. лева), а нарастват с 2,5% (12,2 млн. лева) в сравнение с края на септември  миналата година. 
Към 31 декември размерът на необслужваните кредити е 210,5 млн. лева. Те намаляват с 38,5% (131,9 млн. лева) на 
годишна база и с 10,1% (23,6 млн. лева) на тримесечна. 

 
СТРУКТУРА НА ВЗЕМАНИЯТА ПО КРЕДИТИ 

 
Вземания по кредити от резиденти по институционални сектори 
В края на декември вземанията по кредити от домакинствата и фирмите, които ги обслужват, намаляват на годишна база 
с 12% (265,9 млн. лева) до 1,943 млрд. лева. Спрямо края на септември те обаче се повишават с 3,7% (69,7 млн. лева), 
отчитат в БНБ. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 81,4% в края на 
декември 2017 г. до 80,2% в края на миналата година. 
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В края на декември вземанията по кредити от фирмите са 409,1 млн. лева, като намаляват с 8,3% (36,9 млн. лв.) на годишна 
база и с 10,9% (49,9 млн. лева) на тримесечна. Относителният им дял в общия размер на вземанията по заеми от резиденти 
нараства от 16,4% в края на декември 2017 г. до 16,9% в края 2018 година. 
 

ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ ОТ РЕЗИДЕНТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ 

 
Банковата статистика показва, че в структурата на вземанията по кредити от домакинствата преобладават потребителските 
кредити, които са 1,810 млрд. лева в края на годината. Те намаляват с 12,1% (250,2 млн. лева) на годишна база, а се 
увеличават с 4% (70,2 млн. лева) спрямо края на септември 2018 година. Относителният им дял в общия размер на 
вземанията по заеми от сектор “Домакинства и НТООД” намалява за една година от 93,3% към края на декември 2017 г. 
до 93,2% към 31 декември 2018 година. 
Размерът на жилищните заеми в края на четвъртото тримесечие на миналата година е 33,4 млн. лева и намалява с 38% 
(20,5 млн. лева) за една година. Спрямо септември 2018 г. той нараства с 6,5% (2 млн. лева). Относителният дял на тези 
кредити в общия размер на вземанията от домакинствата е 1,7% в края на 2018 г. при 2,4% в края на същия месец на 2017 
година. 
Другите заеми са общо 99,5 млн. лева в края на декември 2018 г., като на годишна база те се увеличават с 5% (4,7 млн. 
лева), а намаляват с 2,5% (2,5 млн. лева) спрямо края на третото тримесечие на миналата година. За една година 
относителният им дял нараства от 4,3% в края на декември 2017 г. до 5,1% в края последния месец на 2018 година. 
 

ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ ОТ СЕКТОР ДОМАКИНСТВА И НТООД 
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Източници на финансиране 
В края на декември пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране на бързи заеми, са 2,935 млрд. лева, докато 
година по-рано бяха 3,345 млрд. лева. За една година те намаляват с 12,3% (410,5 млн. лева) и с 0,1% (2,7 млн. лева) в 
сравнение с края на третото тримесечие на 2018 година. 
В структурата на пасивите преобладават получените кредити, които в края на декември 2018 година възлизат на 1,471 
млрд. лева. Размерът им намалява със 7,5% (119,7 млн. лева) за една година, а нараства с 3,6% (51,4 млн. лева) в сравнение 
с края на третото тримесечие. 
Заемите с матуритет над една година представляват 85% от общия размер на получените кредити в края на декември 2018 
г. при 71,2% в края на същия месец на 2017 година. В края на миналата година техният размер е 1,251 млрд. лева и на 
годишна база нараства с 10,4% (117,9 млн. лева), а с 3,5% (42,3 млн. лева) е увеличението спрямо края на третото 
тримесечие на 2018 година. 
В структурата на получените кредити преобладават заемите от резиденти, които са 1,152 млрд. лева. За една година те се 
увеличават с 39,2% (324,6 млн. лева) и растат с 15,7% (156,5 млн. лева) на тримесечна база. Относителният дял на тези 
кредити в общия размер на получените заеми се увеличава от 52% в края на декември 2017 г. до 78,3% към 31 декември 
2018 година. 
В края на декември 2018 година размерът на емитираните дългови ценни книжа от дружествата, специализирани в 
отпускане на бързи заеми, е 39,7 млн. лева. Той се увеличава с 1,6% (0,6 млн. лева) в сравнение с година по-рано и нараства 
с 4,5% (1,7 млн. лева) на тримесечна база. 
 
Капитал  
 
√ Бундесбанк: Няма сигнали, че забавянето на германската икономика ще прерасне в рецесия 
Няма сигнали, че икономическото забавяне в Германия може да прерасне в рецесия, обяви в понеделник централната 
банка на страната, съобщават "Уолстрийт джърнъл" и Ройтерс. 
Постъпващите икономически индикаторите все още предполагат, че текущата икономическата слабост може да се окаже 
само временна, след което е възможен отскок през втората половина на годината, посочи Бундесбанк в представения в 
понеделник редовен месечен икономически доклад.  
Най-голямата европейска успя да избегне "на косъм" рецесията в края на миналата година, след като през третото 
тримесечие БВП се сви с 0,2% (спрямо предходните три месеца) и това беше последвано от стагнация на икономиката 
(нулев растеж) през четвъртото тримесечие.  
Въпреки това все повече анализатори и политици се опасяват, че слабостта на германската икономика може да се окаже 
по-голяма и по-продължителна от очакваното, което би изложило на риск цялостното икономическото представянето на 
стария континент. 
Слабите производствени поръчки, все по-мрачните бизнес нагласи и мудните бизнес инвестиции с оглед на растящата 
глобална несигурност в резултат на процеса на Брекзит и на международните търговски конфликти предполагат, че е малко 
вероятно икономиката на Германия да възвърне възходящия си импулс през зимните месеци, прогнозира Бундесбанк и 
добави: "Всичко това подсказва, че основният темп на икономиката трябва да остане потиснат поне през първата половина 
на годината, но няма признаци, че забавянето ще се превърне в истински рецесионен спад". 
Немската централна банка отбеляза, че автомобилното производството и износът, които представляваха сериозна 
спирачка пред икономическия растеж в края на 2018-а година, започват да се нормализира, пазарът на труда остава здрав, 
а силното увеличаване на заплатите предполага, че частното потребление отново ще набере скорост. 
Държавната фискалната подкрепа също би трябвало да се засили, подкрепяйки допълнително растежа, добави 
Бундесбанк. 
 
Bloomberg TV 
 
√ Единственият у нас 3D-биопринтер започва работа в Медицинския университет в Пловдив 
Технологията е българска, насочена към изработване на тъкани и човешки органи 
Истински прогрес в медицината. Учени от Медицинския университет в Пловдив започват работа с единствения у нас 3D-
биопринтер. Медицинската технология е българско изобретение и с помощта на биомастила, живи клетки и биоматериали 
специалистите ще могат да изработват тъкани и дори човешки органи. На този етап проучванията ще бъдат насочени към 
лечението на пациенти с онкологични проблеми и регенеративната медицина, съобщи телевизия Европа. 
В Катедрата по медицинска биология на Медицинския университет в Пловдив заработи първият 3D-биопринтер у нас. 
Иновативната технология е българско изобретение и позволява създаването на човешки тъкани и органи извън организма 
при ин витро условия. Биопринтерът на практика представлява робот, изпълняващ предварително зададени параметри. 
Работи на принципа на принтерите от ежедневната практика. С тази разлика, че тук се използват специални биомастила, 
съдържащи живи клетки и биоматериал. 
Ето какво каза проф. д-р Виктория Сарафян – ръководител на катедра „Медицинска биология“: 
”На първо време интересът ни е в онкологията с идеята да се принтират тумори на индивидуални пациенти. Те да се 
характеризират генетично, морфологично и най-вече в перспектива да се проследи отговора на тези тумори към 
определени медикаменти и така може да се индивидуализира лечението.Технология дава възможност да се провери 
индивидуалния тумор на всеки пациент и по какъв начин той реагира на медикаментите.” 
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Според учените това е една голяма крачка към развитието на персонализираната медицина. Най-добри резултати от 
работата му се очакват в регенеративната медицина и в експерименталните проучвания. 
По думите на проф. д-р Виктория Сарафян – ръководител на катедра „Медицинска биология“,  в зависимост от 
материалите, от мастилата, които се използват могат да се създадат модели на различни човешки органи. В научната 
литература вече има информация за медицински резултати, които до този момент не са били постигани. 
Йордан Сбирков е асистент в катедра „Медицинска биология“ към МУ Пловдив. Той е преминал през обучение за работа 
с биопринтера във Франция и е един от най-опитните специалисти за работа с новата техника. „Проектът, с който започваме 
е свързан с колоректален карцином, т.е. ние в нашите биомастила ще имаме клетки, които са изолирани от тумори от 
пациенти. “ В момента това е единствения подобен 3D-биопринтер в България. „Идеята на 3D-биопринтирането е 
лабораторни условия максимално близко да наподобим това, което имаме в организма.“ 
След принтирането клетките се поставят в среда близка до човешкия организъм, където се самоорганизират и подреждат, 
по начин по който да подредени в човешкото тяло. Процесът по био принтиране отнема от 2 до 10 часа в зависимост от 
индивидуалноста на органа. 
 
БНР 
 
√ Единен регистър ще бори сивия сектор в туризма 
Министърът на туризма Николина Ангелкова ще представи днес Единната система за туристическа информация. 
Тя ще свързва в реално време регистрите на местата за настаняване с Министерството на туризма, НАП, МВР, НСИ и 
общините.  
Създаването на този регистър ще даде възможност да се увеличат приходите от нощувки, системата е и част от борбата със 
сивия сектор, напомнят от ресорното министерство. 
Предварителните прогнози показват, че в рамките на 3 години след въвеждането на системата приходите от нощувки 
трябва да се повишат с 20% спрямо сегашните стойности, посочва БГНЕС. 
 
√ Атанас Русев: Закъснялото приемане на закона срещу прането на пари доведе до хаос  
Текстът е пренесен директно от директивата и не е за премахване на адвокатската тайна 
Новият Закон за мерките срещу изпиране на пари и Правилникът към него изкараха адвокатите на протест, провокираха и 
спешна среща между Висшия адвокатски съвет и правната комисия. 
Законът предвижда обучение на работещите в над 20 категории професии за разпознаване на евентуално пране на пари, 
но при задължителното подаване на обучителните планове настъпи хаос. Пред БНР Атанас Русев от Центъра за изследване 
на демокрацията коментира, че всичко се дължи на закъснялото приемане на законопроекта и правилника към него и 
това, че през лятото страната ни трябва да представи доклад пред Европейската комисия за прилагането на 
законодателството, свързано с директивата за пране на пари: 
„Мисля, че всичко започна от натрупаните огромни закъснения при изработването и гласуването първо на закона, а 
впоследствие и на правилника. Мисля, че липсата на консултации с новите задължени лица да докладват по този закон 
доведе и до този хаос общо взето. Публикуван е януари месец, на практика, правилникът, а на 15 февруари вече трябваше 
всички задължени лица да са внесли въпросните планове за обучение. 
В България сигурно има към 60 000 неправителствени организации, големият брой от тях имат трима или четирима 
служители. Как точно и кого обучаваме? Кой ги обучава? Всички тези детайли не са отразени в този правилник и е 
нормално да настъпи объркване и хаос сред всички тези задължени субекти, още повече, че има предвидени и санкции за 
тези, които не са подали въпросните документи в ДАНС.“ 
В предаването „Преди всички“ по „Хоризонт“ Русев изтъкна, че агенцията няма възможност да обучи всички, а и не е ясно 
кой прави обучението: 
„Не мисля, че ДАНС имат капацитет да обучат всички поотделно, а, от друга страна, няма разписана процедура за това кой 
всъщност се наема да организира това.“ 
Вече се е появил и цял сив сектор от фирми, които предлагат обучение, но не е ясно дали точно това е, което трябва да 
бъде. 
Атанас Русев коментира и постигнатото до момента от Висшия адвокатски съвет във връзка със закона и изразеното от 
адвокатите недоволство:   
„Това, което постигна като споразумение Адвокатският съвет, е много разумна крачка, но мисля, че е трябвало да се 
направи преди приемането на правилника. Адвокатският съвет договори самата структура – Висш адвокатски съвет - да 
приема един общ план за обучение съответно на адвокатски колегии т.н. Т. е. по-скоро запознаване с изискванията на 
закона, с изискванията на задължените лица за разпознаване на признаци на пране на пари и т.н. Това е пример за това 
как поради липсата на синхронизация с други съществуващи нормативни и поднормативни актове се стига до един абсурд 
– сега няма как една адвокатска колегия да приеме план за обучение на адвокатите.“ 
Според Русев задълженията по закона не отменят адвокатската тайна, а защитават адвокатите, които могат да предупредят 
потенциалните си клиенти, че са длъжни да докладват определени случаи по закон: 
„В закона, това, което видях, текстът е пренесен директно от директивата и той не е за премахване по принцип на 
адвокатската тайна, а касае единствено случаите, в които адвокатите, от името на клиента, участват при реализирането на 
финансови операции, имуществени сделки, сделки с ценни книжа, въобще този тип операции.“ 
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√ Приети текстове в пакета „Мобилност“ 2 защитават българските автобусни превозвачи 
Българските евродепутати успяха да гарантират интереса на българските автобусни превозвачи в приети от 
Европарламента текстове от пакета „Мобилност“ 2, който разглежда либерализирането на автобусния транспорт.  
Одобреният регламент регулира работата на автобусните превози в Евросъюза и е факт, след като позицията на български  
браншови организации беше представена и в Страсбург.  
Пред „Хоризонт“ евродепутатът Андрей Новаков определи финалния вот като успех за България. Той разясни промените, 
засягащи автобусния бранш, ако текстовете бъдат одобрени след преговори с Еврокомисията и Съвета. 
„Предложение на Европейската комисия беше, че маршрути над 150 километра могат да се изпълняват от всички фирми в 
ЕС и не може да им се откаже разрешително и лиценз за такова нещо. Но сега приехме, че ако има фирма, която вече 
работи по даден маршрут и се застрашава нейното финансово здраве, то регулаторният орган, в случая министерство на 
транспорта, може да не допуска друга фирма да работи по същата линия“, каза Новаков. 
„С това нещо се гарантира интересът на нашите превозвачи. Това беше гласувано на първо четене. От тук насетне, като за 
всеки законодателен доклад - преговори със съвета с комисията и едва на по-късен етап финално гласуване в парламента“. 
Увеличават се шансовете пакет „Мобилност“ 1, регламентиращ транспортните превози в Евросъюза,  да се гледа от 
следващия Европарламент, за което настоява България, съобщи още Новаков. Въпросът ще бъде разглеждан отново на 
заседание на председателите на парламентарните групи в Европарламента на 7 март. 
 
√ Отварят офертите за изграждане на 10 км от АМ "Струма"  
Офертите за избор на изпълнител за проектиране и строителство на нови 10 км от магистрала "Струма" между Кресна и 
Крупник ще бъдат отворени днес. Това е платното в посока Кулата - София, което ще преминава източно от Кресненското 
дефиле по ново трасе.   
Близо 24-километрова отсечка е разделена на две, за да може на обекта да се работи едновременно и проектът да завърши 
в срока на оперативната програма "Транспорт". 
 
√ Дипломати обсъждат предстоящата среща между Тръмп и Ким  
Специалният представител на Държавния съвет на КНДР за отношенията със Съединените щати Ким Йон-чхол замина за 
Ханой, за да обсъди с американския специален пратеник за Северна Корея - Стивън Бигън, предстоящата срещу между 
президента Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен-ун. 
Срещата е насрочена за 27 и 28 февруари във Виетнам. 
 
Bloomberg TV 
 
√ Българският бизнес се включва активно в целите за устойчиво развитие 
Проф. д.ик.н. Бистра Боева, преподавател в УНСС, В развитие 
Мога да кажа, че българският бизнес се включва активно в целите за устойчиво развитие. Също така институционални 
инвеститори спазват правилата за отговорно инвестиране, което не е малко постижение за българската практика. Това 
спомена проф. д.ик.н. Бистра Боева, преподавател в УНСС, в предаването "В развитие" с водещ Вероника Денизова. 
В последните няколко години вниманието на бизнеса от редица страни и по-специално на инвеститорите е насочено към 
помиряването на желанието да се инвестира с печалба и изискването да се опазва околната среда, отбеляза проф. Бистра 
Боева. 
"На Конференцията за корпоративно управление и устойчиво развитие имаше конкретни дискусии за това, какви 
отговорности имат мениджърските екипи, членовете на съвети на директори, надзорни съвети и как трябва да се 
занимават с устойчивото развитие. Втората тема, която касае бизнеса, е свързана със социалното неравенство и бедност 
по веригите на доставка". 
Имам чувството, че в рамките на ЕС лидерството понякога си поделят бизнесът и органите на ЕС, смята проф. д. ик. н. Бистра 
Боева. Докато в САЩ например е много активна позицията на бизнеса, НПО-та и общинските власти, поясни тя. 
Поколението на милениумите води борба за опазване на околната среда, уточни Боева. 
Труден е процесът по пренасочване от въглеродна към невъглеродна икономика, счита тя. 
 
Дневник  
 
√ Никой няма да се противопостави на отлагане на Брекзит, заяви Юнкер 
Никой няма да се противопостави на отлагане на Брекзит, ако такова бъде поискано от Великобритания. Това заяви 
председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, цитиран от ДПА, съобщава БТА. 
"Всяко решение за искане на повече време зависи от Великобритания. Ако такова искане бъде отправено, никой в Европа 
няма да му се противопостави", казва Юнкер в интервю, което ще бъде публикувано днес в германския вестник "Щутгартер 
цайтунг". Този коментар един от най-силните сигнали досега от страна на ЕС, че ще позволи на Великобритания да забави 
излизането си от съюза, отбелязва агенцията. 
Той отбелязва, че няма идея с колко евентуално може да бъде отложено излизането на Великобритания от ЕС. 
"Що се отнася до Брекзит, това е като да бъдете пред съд или в открито море; в ръцете на Бог сме", каза Юнкер. 
Британският парламент отхвърли договореното от премиера Тереза Мей споразумение за Брекзит. ЕС от своя страна 
отказва да предоговори сделката. Главният проблем засяга "предпазния механизъм" - проблемът с границата с Ирландия, 
която трябва да остане отворена след Брекзит. Миналия месец британският парламент прие поправка, която задължава 
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правителството да предоговори предпазния механизъм, но до момента няма особен напредък в преговорите по въпроса 
между Лондон и Брюксел. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Изборните правила: ремонт след ремонта - председателят на правната комисия Данаил Кирилов; 
- Как се нарежда предизборният пъзел - коментират политолозите и социолозите; 
- Поредно убийство - могат ли психичните отклонения да бъдат разпознати навреме? 
- Лекарите и насилието - как да бъде спряно? 
- Думи за Апостола - България отбелязва годишнината от обесването на Васил Левски; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Ексклузивно: Емилиян Гебрев - кой стой зад опита за отравянето му и до къде стигна разследването 
- Крачка назад - защо ГЕРБ се отказа от промените в Изборния кодекс - в студиото министърът на финансите 

Владислав Горанов 
- Четворно убийство - директно от Нови Искър ,какви са причините за жестокото четворно убийство, з апрофила 

наизвършителя - анализ на психолога Росен Йорданов 
- Брутано нападение - младежи пребиха и ограбиха възраства жена в Монтанско, какво е състоянието на 

пострадалата 
- Почит към Апостола - на живо от паметника на Васил Левски в София и още - историкът Пламен Митев 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Психично болен изби семейството си - след четворното убийство край София - можеше ли да бъде предотвратена 

трагедията 
- Ремонти на хартия - стотици хиляди за училище призрак - потъват ли парите за ремонт на сгради, в които вече не 

учат деца 
- Обратен завой - защо ГЕРБ реши да върне префенциите и да смени ЦИК за изборите - в студиото вице-премиерът 

Томислав Дончев 
- След крачката назад - защо БСП отказа да се върне в Народното събрание 
- Светец или национален герой - почитаме Васил Левски ,този път със спор - заслужава ли да бъде канонизиран за 

светец 
 
√ Предстоящи събития в страната на 19 февруари 
София. 

- От 18.00 часа пред паметника на Васил Левски в столицата президентът Румен Радев ще участва във 
възпоменателната церемония по повод 146 години от гибелта на Апостола на свободата. 

- От 14.00 часа в сградата на Министерството на туризма министърът на туризма Николина Ангелкова ще представи 
Единната система за туристическа информация. 

- От 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет ще се проведе заседание на Съдийската 
колегия на Висшия съдебен съвет. 

- От 11.00 часа на бюст-паметника на Васил Левски на бул. „Васил Левски" ще се състои ритуал по полагане на венци 
и цветя по повод 146 гoдини от обесването на Апостолa на свободата. 

- От 11.00 часа в аулата на УМБАЛ „Александровска" БЛС ще рестартира националната си кампанията срещу 
насилието над медици - „Да спасяваш е призвание, не заслужава наказание", #ПребориГнева. 

- От 11.45 часа в централата на НФСБ на „Раковски" 134 представители на ръководството на НФСБ ще дадат 
пресконференция. 

- От 12.30 часа в централата на АБВ ще се проведе пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро. 
*** 
Варна. 

- От 10.00 часа пред барелефа на Апостола на Свободата в квартал „Васил Левски"ще бъдат поднесени венци и 
цветя. От 11.00 часа ще се проведе общоградско поклонение със заупокойна молитва и полагане на венци и цветя 
с военен ритуал пред паметника на Васил Левски в Морската градина. 

- От 12.00 часа в Областния информационен център-Варна ще се проведе заключителна пресконференция на 
Община Вълчи дол, на която ще бъдат отчетени резултатите по проект за пълното обновяване на Професионалната 
гимназия по земеделие и горско стопанство в с. Стефан Караджа. 

- От 14.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски" №1 доц. Антоанета Цветкова, председател на 
комисията „Здравеопазване" към ОбС, ще приема граждани. 

*** 
Видин. 

- От 16.00 часа в Конферентния център на Областна администрация Народният представител от ГЕРБ-Видин 
Владимир Тошев и министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще участват в 
събитие от платформата за Граждански диалози "Европа в нашия дом". 
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- От 10.30 часа в катедралния храм „Св. Димитър Солунски" ще се проведе заупокойна молитва по повод 146 години 
от обесването на Апостола на свободата Васил Левски. От 11.00 часа ще се състои поклонение пред бюст-
паметника на Васил Левски във Видин. 

*** 
Враца. 

- От 9.30 часа в конферентната зала на Търговско-промишлената палата във Враца заместник-министърът на 
образованието и науката Таня Михайлова ще участва в семинар на тема „Качество на професионалното 
образование и обучение и нуждите от квалификации и умения". 

- От 11.00 часа с панихида в храм „Св. Възнесение" ще бъдат отбелязани 146 години от обесването на Апостола на 
българската свобода - Васил Левски. След заупокойната служба, от 11.30 часа, пред паметника на Дякона в центъра 
на Враца ученици от Иновативно основно училище „Васил Левски" ще изпълнят поетична композиция за великия 
българин. 

*** 
Добрич. 

- От 10.00 часа в Бизнес залата на Община Добрич омбудсманът Мая Манолова ще участва с кмета Йордан 
Йорданов, общински съветници и граждани в публичното обсъждане за избор на местен обществен посредник. В 
13.00 часа омбудсманът Мая Манолова и кметът Йордан Йорданов ще поднесат цветя на паметника на Васил 
Левски по повод 146 години от гибелта на Апостола. 

*** 
Карлово. 

- От 9.00 часа в храм „Св. Богородица" в Карлово ще бъдат отслужени архиерейска света Литургия и панихида в 
памет на Апостола. От 11.00 часа ще се състои възпоменателен митинг-поклонение на площад „Васил Левски", ще 
бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на Апостола, след което ще тръгне шествие до родната му къща. 

*** 
Кюстендил/с. Соволяно. 

- В 12.30 часа ще бъдат поднесени цветя на паметната плоча на Дякона, поставена в центъра на село Соволяно. 
*** 
Ловеч. 

- От 12.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет ще се проведе заседание на постоянната комисия по 
обществен ред, сигурност и опасност на движението. От 15.30 часа се събира комисията за децата, младежта, 
спорта. От 16.10 часа ще работи постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания и международно 
сътрудничество. 

*** 
Пазарджик. 

- От 12.00 часа пред паметника на Васил Левски в Пазарджик, с поклонение и поднасяне на цветя ще бъдат 
отбелязани 146 години от неговата гибел. 

- От 16.00 часа в залата на РУО - Пазарджик заместник-министър Деница Сачева ще се включи в работна среща с 
директори на детски градини и училища, учители и с представители на институции, които работят за приобщаване 
на всички деца и ученици в образователната система. В 18.00 ч. тя ще вземе участие и среща на тема „Образование 
и мотивация на младите хора за повече знания и перспективи за развитието на България и Европа". 

*** 
Пловдив. 

- От 10.00 часа в църквата „Св.св. Петър и Павел" ще бъде отслужена панихида по повод 146 години от гибелта на 
Васил Левски. 

- От 11.00 часа с поклонение пред паметника на Васил Левски на централната алея в парк „Бунарджика" ще бъде 
отбелязана 146-та годишнина от трагичната гибел на Апостола на Свободата Васил Левски. 

*** 
Поморие. 

- От 10.30 часа пред монумента на Левски в центъра на Поморие с възпоменателна церемония ще бъдат отбелязани 
146 години от героичната гибел на Васил Левски. 

*** 
Русе. 

- От 11.00 часа в Зала 1 на Областна администрация-Русе ще се проведе извънредно заседание на постоянно 
действащата междуведомствена областна епизоотична комисия във връзка с влошената епизоотична обстановка 
по отношение на болестта Африканска чума. 

*** 
Симитли. 

- От 11.00 часа пред бюст - паметника на Левски в мемориалния парк в центъра на град Симитли ще бъде отбелязана 
146-ата годишнина от обесването на Васил Левски. 

*** 
Сливен. 

- От 10.00 часа пред ППМГ „Добри Чинтулов" ще се проведе „Урок по родолюбие". В 10.30 часа ще бъдат поднесени 
цветя кв. „Клуцохор" пред паметните плочи на сподвижниците на Васил Левски (ул. „Георги Икономов") Георги 
Икономов, Сава Райнов, Бойка Атанасова, Нено Господинов - Брадата и паметника на Таньо войвода. Цветя ще 
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бъдат поднесени и пред барелефа на Васил Левски пред храм „Св. Цар Борис Първи Покръстител" и паметника на 
Панайот Хитов в кв. „Ново село". Панихида в памет на йеродякон Игнатий - Васил Левски ще бъде отслужена от 
11.30 часа, катедрален храм „Св. Димитър". Общоградска възпоменателна церемония и поднасяне на цветя пред 
паметника на Васил Левски ще се проведе в 12.30 часа, пл. „Васил Левски". 

*** 
Стара Загора. 

- От 9.00 часа в Митрополитски храм „Св. Димитър" ще се проведе заупокойна света литургия в памет на йеродякон 
Игнатий. 

- От 11.00 часа пред паметника на Васил Левски ще се състои общоградски ритуал с поднасяне на венци и цветя. 
*** 
Търговище. 

- От 10.30 часа в храм „Св. Йоан Рилски" ще бъде отслужена панихида по инициатива на Обществен комитет „Васил 
Левски" и Архиерейското наместничество. Венци и цветя ще бъдат поднесени пред барелефа на Апостола на ул. 
„Васил Левски" в 11.00 часа. 

*** 
Хасково. 

- От 11.00 часа пред паметника на Васил Левски (в двора на СУ "Васил Левски") ще се състои тържествен ритуал по 
повод 146 години от гибелта на Васил Левски. От 18.00 часа в Театър "Иван Димов" студенти от НАТФИЗ и 
департамент "Театър" на Нов български университет ще представят Музикално-поетичен възрожденски спектакъл 
"Памет". 

***  
Шумен. 

- От 11.00 часа пред паметника на Васил Левски, община Шумен и Командването на шуменския военен 
гарнизон организират общоградски ритуал по поднасяне на венци и цветя по повод 146 години от гибелта 
на Апостола. 

 
Profit.bg 
 
√ Азиатските акции отново близо до четиримесечен връх  
Азиатските акции се движеха близо до четиримесечни върхове днес, подкрепени от надеждите, че преговорите между 
Китай и САЩ напредват, както и от очакванията за нови стимули от страна на централните банки. 
Инвеститорското доверие бе подсилено от лекия ръст при европейските акции, след като щатските пазари бяха затворени 
заради празник вчера. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI записа повишение, докато японският Nikkei остана почти без промяна. 
Китайските акции също почти не отчетоха изменения, като индексът на сините чипове нараства с 0.1%, след скока от 
предходната сесия. 
Появилата се информация за напредък в търговските преговори между САЩ и Китай накара инвеститорите да бъдат 
оптимисти, че двете страни могат да стигнат до компромис преди крайния срок 1 март. 
Днес във Вашингтoн започва нов кръг на преговори между двете най-големи икономики в света, като разговорите ще 
продължат и по-късно през седмицата. 
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви миналата седмица, че може да удължи крайния срок, което ще предотврати 
незабавното вдигане на митата от 10 на 25% върху китайски стоки за 200 млрд. долара. 
Като отражение на променящите се нагласи, китайските акции поскъпват значително този месец. 
Освен това инвеститорите се завръщат към по-рисковите пазари на активи, след като Федералният резерв на САЩ даде 
индикации по-рано през годината, че може да спре с вдигането на лихвите с оглед на състоянието на щатската икономика. 
На валутните пазари, еврото и други чувствителни на риска валути бяха подкрепени от надеждите около търговските 
преговори, въпреки че повечето валути се движеха в познатите си рейнджове. 
Еврото се разменяше срещу 1.1304 долара, отдалечавайки се от тримесечното си дъно от 1.1234. Поредицата от слаби 
данни за европейската икономика, в това число и БВП на Германия, бяха натежали над еврото. 
Изказване на Оли Рен от Европейската централна банка в неделя предизвика спекулации, че финансовата институция ще 
стартира нова програма за изкупуване на акциви с цел стимулиране на банковоро кредитиране. 
Доларът се разменяше срещу 110.49 йени, отстъпвайки от достигнатия в четвъртък седемседмичен връх от 111.13. 
Британският паунд поевтинява леко до 1.2905 долара, докато инвеститорите следят преговорите за брекзит между 
Великобритания и ЕС. 
Пазарът на скъпоценни метали бе малко по-оживен, като цената на паладиума скочи до рекордно високите 1 462.5 долара 
за тройунция, вследствие на очакванията, че по-строгите изисквания за вредните емисии при автомобилите ще засили 
търсенето на метала, който се използва в катализаторите. 
Цената на златото се задържа близо до нивото от 1 325 долара за тройунция, след като преди това нарасна до близо 10-
месечен връх от 1 327.40 долара за тройунция. 
Цените на петрола се движеха разнопосочно, като фючърсите на петрола от сорта брент поевтиняват с 40 цента, до 66.10 
долара барел. 
Щатският лек суров петрол пък поскъпна с 12 цента, до 55.71 долара за барел. 


