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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

АИКБ 
 
√ ПОЗИЦИЯ НА КОМИСИЯТА ПО КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ КЪМ НС НА АИКБ: ПРАВО НА ОТГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАЗЕНАТА 
ОТ „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ AД ПОДКРЕПА НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА „СПЯЩИТЕ“ АКЦИИ  
Следва пълният текст на позицията на Комисията по капиталови пазари към Националния съвет на АИКБ, като 
право на отговор относно тиражираните в последните дни специални интервюта с г-н Васил Големански, 
изпълнителен директор на „Централен депозитар“ AД, във връзка с изразената от депозитарната институция 
подкрепа на концепцията за „спящите“ акции. 

 
В последните дни медиите тиражираха специални интервюта с г-н Васил Големански, изпълнителен директор на 
„Централен депозитар“ AД, във връзка с изразената от депозитарната институция подкрепа на концепцията за „спящите“ 
акции. Подобна положителна нагласа от страна на „Централен депозитар“ АД не е изненада, предвид факта, че тази 
институция е авторът на концепцията. Дори да оставим настрана използването на лишени от правен и икономически 
смисъл „термини“ от институционално ангажирано лице, като „спящи акции“, „неработещи акции“, „неработещи 
акционери“ и т. н., същественият проблем  е, че с подобни изявления се манипулира общественото мнение и се въвеждат 
в заблуждение акционерите. 
Ето няколко групи твърдения, с които се манипулират гражданите и обществеността: 
ВНУШЕНИЕТО, ЧЕ АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ „СПЯЩИ“ АКЦИИ МОГАТ ДА НОСЯТ ПО-ГОЛЯМ ДОХОД НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ СИ, 
АКО БЪДАТ ИЗЗЕТИ  
В медийното пространство се правят внушения, че всички, участвали в процеса на приватизация, ще извлекат само ползи, 
ако прехвърлят притежаваните акции по сметка на инвестиционен посредник или оставят акциите да бъдат иззети от 
Инвестиционен фонд, при това срещу дялове с неясна стойност, с неясна доходност, с неясни разходи за управление и 
изцяло на риск на хората. 
Ако това наистина е така, защо това решение се налага принудително на акционерите, а не се остави на тяхната воля? 
Ако тази собственост сега е спяща, как точно ще я „събуди“ фондът и каква е ползата за хората, ако спящите акции се 
превърнат в спящи дялове, а след това се национализират? 
МАНИПУЛАТИВНА ЗАПЛАХА ЗА ИЗМАМИ С „НЕРАБОТЕЩИ“ АКЦИИ  
Четейки тези интервюта, средностатистическият гражданин – акционер остава с впечатление, че незабавно трябва да 
избяга от регистър А на „Централен депозитар“ АД, прехвърляйки акциите си при инвестиционен посредник, защото 
споменатият регистър е извор на измами. Впрочем, логично е да се предположи, че ако един регистрационен сегмент, част 
от по-голяма регистрационна структура е измамен и манипулируем, същото следва да важи и за структурата, която го 
включва. С други думи – институцията Централен депозитар е извор на измами? Такова твърдение е неподкрепено с факти 
и надяваме се – невярно. Процедурите за извършване на действия с ценни книжа са сложни и минават последователно 
през многостранни проверки с цел, ако измамникът премине успешно през едно звено по веригата, да бъде засечен от 
друго. 
Как стават измамите при толкова рестриктивната нормативна уредба? Ако такъв проблем действително съществува, то 
изваждането на акциите от регистър А няма да го реши.  
„СПЯЩИ“ И „НЕРАБОТЕЩИ“ АКЦИИ – НЕПРАВИЛНО ДЕФИНИРАНИ ПОНЯТИЯ – КАКВИ ВСЪЩНОСТ АКЦИИ СЕ ВОДЯТ В 
РЕГИСТЪР А  
Създава се погрешно впечатление, че в кръга на т. нар. „спящи“ акции се включват само акциите, придобити по реда на 
масовата приватизация срещу инвестиционни бонове. В регистър А обаче се водят не само акциите, придобити по време 
на масовата приватизация, но и тези на работници и служители, които са акционери в съответните дружества. В 
последните няколко години много акционери – физически и юридически лица, предпочетоха също да преместят акциите 
си от инвестиционен посредник към безплатния за тях регистър А. В този регистър се намират и много акции, притежавани 
от граждани на други държави. Там попадат и акции на клиенти на инвестиционни посредници, които са преместени след 
фалит или прекратяване на дейността на посредника. В регистър А се съхраняват даже мажоритарни пакети акции – ако 
те са спящи и неработещи, кои тогава не са? Спящи ли са акциите, за които собствениците им периодично са получавали 
дивидент? 
НАСАЖДАНА ЗАБЛУДА ЗА НЕВЪЗМОЖНОСТ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩИ СЪБРАНИЯ  

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/02/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%9A%D0%9A%D0%9F%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%9D%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%90%D0%98%D0%9A%D0%91.pdf
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Публичните компании и техните ръководства злонамерено се компрометират, като в тези изявления се посочва като 
отрицателен пример, че общите събрания се организират и провеждат в работни дни и по този начин акционерите не могат 
да вземат участие. Същевременно се премълчава законовата възможност да се участва в събранието чрез пълномощник. 
Всъщност именно провеждането на Общо събрание в неработен ден е порочна корпоративна практика, многократно 
коментирана като такава на национално и международно ниво, т. к. решенията на Общото събрание по правило се 
оповестяват в деня на провеждане на същото и в тази връзка, подобно оповестяване в неработен ден, когато капиталовите 
пазари почиват,  се отхвърля от всички радетели на прозрачността и добрите взаимоотношения с акционерите. 
ШУМНО СЕ РЕКЛАМИРА БЕЗПЛАТНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОВЕРКА ЧРЕЗ ПИК, ИЗДАДЕН ОТ НАП, НО СЕ ПРЕМЪЛЧАВА, 
ЧЕ ВЪПРОСНАТА ПРОЦЕДУРА НЕ Е ВАЛИДНА ЗА НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ПОЧИНАЛИТЕ ЛИЦА.  
Защо досега „Централен депозитар“ АД не е предприел мерки за подобен безплатен достъп до своите данни за 
наследниците на такива акции. Понастоящем една подобна справка може да достигне до 80 лева, като не гарантира, че по 
партидата на наследодателя ще има изобщо някакви финансови инструменти. 
НАИСТИНА ЛИ АКЦИОНЕРИТЕ ОТ РЕГИСТЪР А НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИДЕНТИФИЦИРАНИ  
В статиите и интервютата се твърди, че в регистър А има „само три имена и ЕГН на притежателите на бонове. Няма лични 
карти, няма  подпис. Никой не може да знае това лице ли е собственик, или не е.“ Като институционално ангажирано лице, 
авторът на подобно твърдение би следвало да знае, че няма в регистър А собственици на бонове (доколкото внушението 
явно е относимо към инвестиционните бонове от процеса на масова приватизация). 
Истината е, че „Централен депозитар“ АД разполага с възможност да актуализира адресите на акционерите. Защо не го 
прави? 
„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД И „ГРИЖАТА“ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ  
Невярно е и твърдението, че ежедневно Депозитарната институция се посещава от над 100 човека. Практически това е 
невъзможно, тъй като „Централен депозитар“ АД е недостъпен за граждани и институцията не работи с физически лица. 
АСОЦИАЦИИТЕ, КОИТО ВЪЗРАЗЯВАТ СРЕЩУ КОНЦЕПЦИЯТА, СЕ КРИЕЛИ ЗАД ТЕЗАТА ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И НЕ 
ЖЕЛАЕЛИ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ  
Това набеждаване не отговаря на истината и уронва престижа и доброто име  на организации, които работят дългогодишно 
не само на капиталовия пазар, а способстват за  развитието на икономиката като цяло. 
Всички национално представителни организации, както на работодателите, така и на синдикатите, се обявиха публично 
срещу концепцията, като представиха мотивирани позиции. И всички те настояват за информационна кампания за 
облекчаване и поевтиняване на наследяването и управлението на въпросните акции. 
Факт е, че концепцията не предлага равнопоставеност на всички инвеститори, притежаващи безналични акции от 
търговски дружества, не предлага доброволност и възмезност на сделките, напротив – концепцията предлага различно 
третиране на инвеститорите – инвеститори от масова приватизация, инвеститори в публични дружества, инвеститори в 
непублични дружества, инвеститори в „спящи“ акции и т.н. 
ОБЕЩАНИЯ ЗА ВЪЗХОД НА ЦЕНИТЕ НА „СПЯЩИТЕ АКЦИИ“     
Отправянето на такива обещания чрез медии, освен че е откровена манипулация, противоречи и на изрични разпоредби 
на закона. А и всъщност – какво отношение има Централния депозитар към цените на акциите? 
ЗАЩО УМИШЛЕНО НЕ СЕ ПОСОЧВА ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА „СПЯЩИТЕ“ АКЦИИ, А МАНИПУЛАТИВНО СЕ АКЦЕНТИРА 
ВЪРХУ ТЯХНАТА НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ, ПРИ ТОВА НАПЪЛНО  НЕВЯРНА?  
Освен изложеното дотук, в медийното пространство нееднократно се твърди от „Централен депозитар“ АД, че 
номиналната стойност на „спящите“ акции е около 2 млрд. лева. Елементарната сметка, която всеки може да направи, 
показва съвсем друго число: 2 милиона души по 25 инвестиционни лева в бонова книжка (отчитайки деноминирането 
след 5 юли 1999 г.) прави 50 милиона, а не 2 милиарда! А и защо се размахва числото с милиардите, а не се посочи 
приблизителната пазарна стойност на тези книжа? Впрочем, как точно ще се определи тя, при положение, че съвсем малка 
част от тях отговарят на критериите за активно търгувани. Една  груба, но рационална за случая обобщена оценка 
предполага: 2 милиона души по 75 лева средна пазарна цена на бонова книжка прави 150 милиона лева пазарна цена. 
Отново прави впечатление огромната разлика с внушаваните 2 милиарда лева. Тук оставяме настрана факта, че стотици 
хиляди души са си продали акциите, респективно, милиони акции изобщо не са спящи дори по литературните критерии 
на списалите въпросната концепция. 
Възниква и друг въпрос: Защо се предвижда толкова кратък срок за „спасяване“ от Фонда и последващата 
национализация на „спящите акции“, превърнали се без изразено съгласие от собствениците им в „спящи дялове“? Дали 
зад тезата на защита на обществения интерес не се крие защита на частен или групов такъв? Защото за всички е ясно, че 
няколкостотин хиляди емигранти няма да се върнат специално, за да прехвърлят акциите си от един регистър в друг, 
респективно няколко стотин хиляди наследници няма да успеят да дочакат облекчаването и поевтиняването на 
процедурите по наследяване, обещавано от „Централен депозитар“ АД вече трета година. 
 
iNews.bg 
 
√ АИКБ: Изказванията на „Централен депозитар“ за „спящите акции“ са манипулативни  
Позицията на Комисията по капиталови пазари към Националния съвет на АИКБ: право на отговор във връзка с 
изразената от "Централен депозитар" AД подкрепа на концепцията за "спящите" акции 
В последните дни медиите тиражираха специални интервюта с г-н Васил Големански, изпълнителен директор на 
"Централен депозитар" AД, във връзка с изразената от депозитарната институция подкрепа на концепцията за "спящите" 
акции. Подобна положителна нагласа от страна на "Централен депозитар" АД не е изненада, предвид факта, че тази 
институция е авторът на концепцията. Дори да оставим настрана използването на лишени от правен и икономически 
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смисъл "термини" от институционално ангажирано лице, като "спящи акции", "неработещи акции", "неработещи 
акционери" и т. н., същественият проблем е, че с подобни изявления се манипулира общественото мнение и се въвеждат 
в заблуждение акционерите. 
Ето няколко групи твърдения, с които се манипулират гражданите и обществеността: 
ВНУШЕНИЕТО, ЧЕ АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ "СПЯЩИ" АКЦИИ МОГАТ ДА НОСЯТ ПО-ГОЛЯМ ДОХОД НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ СИ, 
АКО БЪДАТ ИЗЗЕТИ 
В медийното пространство се правят внушения, че всички, участвали в процеса на приватизация, ще извлекат само ползи, 
ако прехвърлят притежаваните акции по сметка на инвестиционен посредник или оставят акциите да бъдат иззети от 
Инвестиционен фонд, при това срещу дялове с неясна стойност, с неясна доходност, с неясни разходи за управление и 
изцяло на риск на хората. 
Ако това наистина е така, защо това решение се налага принудително на акционерите, а не се остави на тяхната воля? Ако 
тази собственост сега е спяща, как точно ще я "събуди" фондът и каква е ползата за хората, ако спящите акции се превърнат 
в спящи дялове, а след това се национализират? 
МАНИПУЛАТИВНА ЗАПЛАХА ЗА ИЗМАМИ С "НЕРАБОТЕЩИ" АКЦИИ 
Четейки тези интервюта, средностатистическият гражданин - акционер остава с впечатление, че незабавно трябва да 
избяга от регистър А на "Централен депозитар" АД, прехвърляйки акциите си при инвестиционен посредник, защото 
споменатият регистър е извор на измами. Впрочем, логично е да се предположи, че ако един регистрационен сегмент, част 
от по-голяма регистрационна структура е измамен и манипулируем, същото следва да важи и за структурата, която го 
включва. С други думи - институцията Централен депозитар е извор на измами? Такова твърдение е неподкрепено с факти 
и надяваме се - невярно. Процедурите за извършване на действия с ценни книжа са сложни и минават последователно 
през многостранни проверки с цел, ако измамникът премине успешно през едно звено по веригата, да бъде засечен от 
друго. 
Как стават измамите при толкова рестриктивната нормативна уредба? Ако такъв проблем действително съществува, то 
изваждането на акциите от регистър А няма да го реши. 
"СПЯЩИ"И "НЕРАБОТЕЩИ" АКЦИИ - НЕПРАВИЛНО ДЕФИНИРАНИ ПОНЯТИЯ – КАКВИ ВСЪЩНОСТ АКЦИИ СЕ ВОДЯТ В 
РЕГИСТЪРА 
Създава се погрешно впечатление, че в кръга на т. нар. "спящи" акции се включват само акциите, придобити по реда на 
масовата приватизация срещу инвестиционни бонове. В регистър А обаче се водят не само акциите, придобити по време 
на масовата приватизация, но и тези на работници и служители, които са акционери в съответните дружества. В последните 
няколко години много акционери - физически и юридически лица, предпочетоха също да преместят акциите си от 
инвестиционен посредник към безплатния за тях регистър А. В този регистър се намират и много акции, притежавани от 
граждани на други държави. Там попадат и акции на клиенти на инвестиционни посредници, които са преместени след 
фалит или прекратяване на дейността на посредника. В регистър А се съхраняват даже мажоритарни пакети акции – ако те 
са спящи и неработещи, кои тогава не са? Спящи ли са акциите, за които собствениците им периодично са получавали 
дивидент? 
НАСАЖДАНА ЗАБЛУДА ЗА НЕВЪЗМОЖНОСТ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩИ СЪБРАНИЯ 
Публичните компании и техните ръководства злонамерено се компрометират, като в тези изявления се посочва като 
отрицателен пример, че общите събрания се организират и провеждат в работни дни и по този начин акционерите не могат 
да вземат участие. 
Същевременно се премълчава законовата възможност да се участва в събранието чрез пълномощник. Всъщност именно 
провеждането на Общо събрание в неработен ден е порочна корпоративна практика, многократно коментирана като 
такава на национално и международно ниво, т. к. решенията на Общото събрание по правило се оповестяват в деня на 
провеждане на същото и в тази връзка, подобно оповестяване в неработен ден, когато капиталовите пазари почиват, се 
отхвърля от всички радетели на прозрачността и добрите взаимоотношения с акционерите. 
ШУМНО СЕ РЕКЛАМИРА БЕЗПЛАТНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОВЕРКА ЧРЕЗ ПИК, ИЗДАДЕН ОТ НАП, НО СЕ ПРЕМЪЛЧАВА, ЧЕ 
ВЪПРОСНАТА ПРОЦЕДУРА НЕ Е ВАЛИДНА ЗА НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ПОЧИНАЛИТЕ ЛИЦА. 
Защо досега "Централен депозитар" АД не е предприел мерки за подобен безплатен достъп до своите данни за 
наследниците на такива акции. Понастоящем една подобна справка може да достигне до 80 лева, като не гарантира, че по 
партидата на наследодателя ще има изобщо някакви финансови инструменти. 
НАИСТИНА ЛИ АКЦИОНЕРИТЕ ОТ РЕГИСТЪР А НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИДЕНТИФИЦИРАНИ 
В статиите и интервютата се твърди, че в регистър А има "само три имена и ЕГН на притежателите на бонове. Няма лични 
карти, няма подпис. Никой не може да знае това лице ли е собственик, или не е." Като институционално ангажирано лице, 
авторът на подобно твърдение би следвало да знае, че няма в регистър А собственици на бонове (доколкото внушението 
явно е относимо към инвестиционните бонове от процеса на масова приватизация). 
Истината е, че "Централен депозитар" АД разполага с възможност да актуализира адресите на акционерите. Защо не го 
прави? 
"ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД И "ГРИЖАТА" КЪМ ГРАЖДАНИТЕ 
Невярно е и твърдението, че ежедневно Депозитарната институция се посещава от над 100 човека. Практически това е 
невъзможно, тъй като "Централен депозитар" АД е недостъпен за граждани и институцията не работи с физически лица. 
АСОЦИАЦИИТЕ, КОИТО ВЪЗРАЗЯВАТ СРЕЩУ КОНЦЕПЦИЯТА, СЕ КРИЕЛИ ЗАД ТЕЗАТА ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И НЕ ЖЕЛАЕЛИ 
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ 
Това набеждаване не отговаря на истината и уронва престижа и доброто име на организации, които работят дългогодишно 
не само на капиталовия пазар, а способстват за развитието на икономиката като цяло. 
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Всички национално представителни организации, както на работодателите, така и на синдикатите, се обявиха публично 
срещу концепцията, като представиха мотивирани позиции. И всички те настояват за информационна кампания за 
облекчаване и поевтиняване на наследяването и управлението на въпросните акции. 
Факт е, че концепцията не предлага равнопоставеност на всички инвеститори, притежаващи безналични акции от 
търговски дружества, не предлага доброволност и възмезност на сделките, напротив – концепцията предлага различно 
третиране на инвеститорите – инвеститори от масова приватизация, инвеститори в публични дружества, инвеститори в 
непублични дружества, инвеститори в "спящи" акции и т.н. 
ОБЕЩАНИЯ ЗА ВЪЗХОД НА ЦЕНИТЕ НА "СПЯЩИТЕ АКЦИИ" 
Отправянето на такива обещания чрез медии, освен че е откровена манипулация, противоречи и на изрични разпоредби 
на закона. А и всъщност - какво отношение има Централния депозитар към цените на акциите? 
ЗАЩО УМИШЛЕНО НЕ СЕ ПОСОЧВА ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА "СПЯЩИТЕ" АКЦИИ, А МАНИПУЛАТИВНО СЕ АКЦЕНТИРА 
ВЪРХУ ТЯХНАТА НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ, ПРИ ТОВА НАПЪЛНО НЕВЯРНА? 
Освен изложеното дотук, в медийното пространство нееднократно се твърди от "Централен депозитар" АД, че 
номиналната стойност на "спящите" акции е около 2 млрд. лева. Елементарната сметка, която всеки може да направи, 
показва съвсем друго число: 2 милиона души по 25 инвестиционни лева в бонова книжка (отчитайки деноминирането след 
5 юли 1999 г.) прави 50 милиона, а не 2 милиарда! А и защо се размахва числото с милиардите, а не се посочи 
приблизителната пазарна стойност на тези книжа? Впрочем, как точно ще се определи тя, при положение, че съвсем малка 
част от тях отговарят на критериите за активно търгувани. Една груба, но рационална за случая обобщена оценка 
предполага: 2 милиона души по 75 лева средна пазарна цена на бонова книжка прави 150 милиона лева пазарна цена. 
Отново прави впечатление огромната разлика с внушаваните 2 милиарда лева. Тук оставяме настрана факта, че стотици 
хиляди души са си продали акциите, респективно, милиони акции изобщо не са спящи дори по литературните критерии 
на списалите въпросната концепция. 
Възниква и друг въпрос: Защо се предвижда толкова кратък срок за "спасяване" от Фонда и последващата национализация 
на "спящите акции", превърнали се без изразено съгласие от собствениците им в "спящи дялове"? Дали зад тезата на 
защита на обществения интерес не се крие защита на частен или групов такъв? Защото за всички е ясно, че няколкостотин 
хиляди емигранти няма да се върнат специално, за да прехвърлят акциите си от един регистър в друг, респективно няколко 
стотин хиляди наследници няма да успеят да дочакат облекчаването и поевтиняването на процедурите по наследяване, 
обещавано от "Централен депозитар" АД вече трета година. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Рекорден брой болнични - източва ли се хазната от мними болни? 
За 2018 г. общият брой на дните, в които българи са се лекували вкъщи, е близо 18 млн. 
Българите прекарват все повече време в болнични, сочат данните на Националния статистически институт. Средно за 
година отсъствията от работа заради заболяване са около 8 дни. Само за 2018 общият брой на дните, в които болните са 
се лекували вкъщи, е близо 18 млн. 
Данните показват, че или ставаме по-болни, или по-често прибягваме до помощ от лекар за почивка от служебните ни 
задължения. Работодателите са убедени във второто и настояват задължението им да плащат първите три дни от 
болничния да отпадне. 
"Съгласихме се на тази мярка преди седем години при условието, че тя е временна и антикризисна. Времето минава, 
кризата отмина, но мярката остана. Тя няма аналози в европейски страни. Ние предпочитаме да се придържаме към 
утвърдени практики", посочи в "България сутрин" Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал. 
По думите му 1/4 от болничните са отменени, което означава, че не са истински. 
"Считаме, че може би има злоупотрeба с публични средства. НОИ трябва да направи анализ, за да се види причината за 
драстичното увеличение на болничните листове. Необходимо е да се направи регистър, да се провери има ли медицински 
център, който издава повече болнични от средното за страната. Време е Българският лекарски съюз да застане на мястото 
си", категорична беше Пенка Георгиева от  пациентската организация "Заедно с теб" пред Bulgaria ON AIR. 
По думите на Желязков всяка година средствата за НОИ се увеличават. Според него системата е издържала и преди, когато 
работодателят е плащал само един ден. Би издържала и сега, но по такъв начин ще се контролира повече. 
Според Пенка Георгиева трябва да се намери работеща мярка, тъй като плащането на три дни от работодателя няма този 
ефект, който се е очаквал. 
Целия разговор гледайте тук. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2019-02-27/rekorden-broy-bolnichni-iztochva-li-se-haznata-ot-mnimi-bolni
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
 
БНТ 
 
√ Раздадоха годишните награди за отговорен бизнес  
Снощи бяха раздадени годишните награди за отговорен бизнес за 2018 г. Престижните отличия се връчват за 16-и път от 
Българския форум на бизнес лидерите. Идеята е да се насърчат инвестициите в сферата на екологията и образованието. 
Тази година организаторите отчетоха рекорден брой проекти. 
В надпреварата взеха участие 73 компании с 111 корпоративни проекта. Част от наградите бяха връчени лично от 
министрите на труда и социалната политика, икономиката и околната среда и водите. 
Първото място в категория "Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд" спечелиха от "Hewlett Packard Enterprise". 
Отличието инвеститор в околната среда получи компанията "Telus International Europe". 
В категорията "Маркетинг, свързан с кауза" първото място журито отреди на "Била България". 
За инвеститор номер едно в обществото беше определена "Райфайзен банк". 
В категорията "Най-добра социална политика на малко или средно предприятие" първото място спечелиха "Dundee 
Precious Metals" - Крумовград.  
За "Най-добър инвеститор в знанието" бяха отличени от "Технологика".  
Мария Шишкова, Български форум на бизнес лидерите: Тази година ние имаме рекордни ръстове в Инвеститор на 
знанието. Проектите, които се включват, са с 40% повече от миналата година, а проектите посветени на инвестиции в 
околната среда са с 30% повече. 
Йорданка Фандъкова, кмет на София: София се развива устойчиво, благодарение на отговорния бизнес, а отговорният 
бизнес в последните години се ангажира все повече със социално отговорни каузи. 
Тази година специалната награда за ангажираност на служителите в полза на обществото беше връчена лично от 
заместник-посланика на Великобритания Лин Чарлс на фирмата „БГ АСИСТ“. 
 
√ Финансисти: Влизането в механизма за еврото ще намали риска от криза 
Влизането на България във валутния механизъм за еврото, ще намали рисковете пред българската икономика от 
наближаващата глобална икономическа криза. За това говориха в предаването "Още от деня" Даниела Бобева и Емил 
Хърсев. 
България очаква през лятото покана за влизане в обменния механизъм, известен още като чакалня за еврото. 
Според Бобева и Хърсев това би било добра новина. Двамата обаче са с различна увереност, че това ще се случи. Според 
Хърсев е сигурно, че България ще получи поканата през юли, докато Бобева смята, че евентуални допълнителни условия 
ще бъдат рисков фактор за икономиката. Емил Хърсев дори прогнозира, че България ще влезе в Еврозоната от 1 януари 
2020 г. 
Финансистите смятат, че глобалната криза се приближава и че отвореният характер на българската икономика ще я изложи 
на рискове. 
Според Хърсев причина за кризата ще са мерките на американското правителство за ограничаване на търговията с Китай. 
За Бобева световната икономика минава в низходяща фаза на икономическия цикъл. 
Бобева изрази притеснения, че дисбалансите в българската икономика, при глобалното забавяне, могат да се окажат 
рисков фактор за нейното развитие. 
 
√ „Младите хора в цифровия свят“: Мария Габриел се срещна с ученици от Кюстендил  
Еврокомисарят по цифрова икономика Мария Габриел се срещна с ученици от Езикова гимназия в Кюстендил, за да участва 
в диалог на тема „Младите хора в цифровия свят". Младежите задаваха въпроси, свързани най-вече с киберсигурността и 
безопасния интернет. 
С голямо вълнение премина срещата с еврокомисарят Мария Габриел, защото в кюстендилската езикова гимназия Габриел 
тя е завършила средното си образование. По време на дискусията еврокомисарят запозна учениците с инициативите за 
цифрово образование и други ключови теми, свързани с цифровите умения. 
Мария Габриел - еврокомисар по цифрова икономика и цифрово общество: Темата за по безопасния интернет е много 
важна за младите хора, необходимостта от хигиенни кибер навици, необходимостта от медийна грамотност, за да могат 
да отличават реалните от фалшивите новини от този невероятен информационен поток. 
Учениците задаваха редица актуални въпроси сред които, как да се възползват от предимствата на цифровия свят и 
рисковете свързани с изкуствения интелект.  
Николета Митова - 14 г.: Най-важното което научих е и това което би ми било полезно е да сменявам паролата на всички 
сайтове, в които влизам, защото наистина се случват доста неприятни неща в социалните мрежи. 
Анастасия Димитрова: Мария Габриел изключително добре ни обясни и ни даде съвети, как можем да се предпазим от 
агресивния език и от цялата омраза, която се изсипва в последно време. 
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Еврокомисарят каза, че в момента 350 000 IT специалисти липсват на трудовия пазар в Европа като до 2020 г. ще са 
необходими 500 000. За това е важно още от сега да се инвестира в образованието на младите хора. 
Мария Габриел, еврокомисар по цифрова икономика и цифрово общество: За да може то да даде резултат, защото само 
инвестиции в образованието, тя е дългосрочна ще усетим нейния положителен ефект след пет години в най-добрия случай. 
Мария Габриел призова младите хора да се възползват от европейската платформа , която дава възможност за безплатно 
придобиване на цифрови умения. В момента има платени стажове за 6 000 студенти в цяла Европа. 
 
√ Красимир Вълчев: Изпитът след 10-ти клас не е матура 
Искаме да ориентираме децата и към уменията, заяви в сутрешния блок на БНТ1 министърът на образованието Красимир 
Вълчев. Това, според него, предполага да бъде пренастроена цялата система към по-креативните учители, които 
насърчават децата да мислят. 
Компетентностният подход е приет и със закон от 2016 г., промяната обаче предстои да се случи, тъй като това е постоянен 
процес, каза Вълчев. 
Красимир Вълчев, министър на образованието: Тази промяна предполага по-малко да се следва учебника, повече да се 
насочи образованието към уменията, всички инструменти - квалификацията и оценяването трябва да бъдат променени, 
контролът. 
Изпитът след 10. клас не е елиминаторен, подчерта Вълчев. От него не зависи продължаването в 11. клас, той не е матура.  
Изпитът ще даде свидетелство след 10 клас, което ще е необходимо, ако децата искат да кандидатстват в друго училище, 
тъй като ще има допълнителен план прием. 
Вълчев каза още, че продължава работата по това учителските заплати да нарастват, като целта е да достигне средно ниво 
от около 1500 лв. през 2021 г. 
 
√ Протестиращи опитаха да нахлуят в албанския парламент 
Албанската полиция използва сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращи, които се опитали да нахлуят в парламента. 
Опозицията, водена от дясноцентристката Демократическа партия, твърди, че лявото правителство на премиера Еди Рама 
е корумпирано и свързано с организираната престъпност. Опозиционните депутати настояват правителството да подаде 
оставка и да направи път на служебен кабинет, който да проведе предсрочни избори.  
Депутатите от опозицията вече напуснаха парламента, за да окажат натиск за насрочване на нов вот. 
 
Off News 
 
√ Кьовеши е фаворитът на бюджетната комисия в ЕП за европейски главен прокурор 
Комисията за контрол на бюджета в Европейския парламент съобщи тази вечер, че нейният фаворит за поста на 
европейски главен прокурор е Лаура Кьовеши. 
Вчера евродепутатите от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и от Комисията за контрол на 
бюджета изслушаха тримата кандидати за поста: германеца Андрес Ритер, французинът Жан-Франсоа Бонер и румънката 
Лаура Кьовеши.  
Вотът в бюджетната комисия е бил следният: 12 гласа за Кьовеши, 11 - за Ритер, 1 - за Бонер, съобщи евродепутатът 
Зигфрид Мурешан. 
Днес ще стане ясно кой е фаворитът на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, а нейното 
решение определя водещия кандидат на Европарламента за европейски главен прокурор. 
След това ръководството на ЕП трябва да прецени дали да подложи окончателното решение на гласуване в пленарната 
зала. 
При вчерашното си изслушване Лаура Кьовеши трябваше повече да обяснява обстановката около уволнението й и 
последвалите обвинения, отколкото виждането си за развитието на прокуратурата на ЕС, съобщава БТА. 
Тя отчете, че като ръководител на специализираната румънска прокуратура е водила разследвания, довели до отнемането 
на имущество за над два милиарда евро. 
Кьовеши отрече да е получавала награди от ЦРУ - отличията й са от други служби за сигурност на САЩ и са свързани със 
защитата на американски граждани, с борбата с фалшифицирането на щатския долар и с киберпрестъпления. 
Не съм получавала гражданство на САЩ, това са лъжи, каза още Кьовеши. 
 
Investor.bg 
 
√ Л. Борисов: Забавяне на икономическия растеж не означава криза или рецесия 
България разполага с механизми за преодоляване на предизвикателствата от доближаване на пика на икономическия 
цикъл, посочи зам.-министърът на икономиката 
Данните за забавяне на икономическия растеж не означават криза или рецесия, а доближаване на пика на икономическия 
цикъл. Това коментира заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов на кръгла маса на тема “Нова 
икономическа криза в България – кога и защо?”, организирана от Лабораторията за научно-приложни изследвания към 
Висшето училище по застраховане и финанси. 
Той се позова на Международния валутен фонд, като според неговия последен доклад глобална рецесия все още не е 
налице, но въпреки това в анализа се допуска, че рискът от спад в световния ръст се е увеличил. Това е един от най-
авторитетните източници, споменаващи възможността за нова икономическа криза, отбеляза Борисов. 
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„Фондът посочва някои от основните фактори, застрашаващи растежа, като влошаване на глобалните финансови условия, 
съпроводено със спадането на цените на много ценни книжа в края на 2018 г., но оптимистичното е, че има частично 
възстановяване на пазарите от началото на тази година", допълни той, цитиран от пресцентъра на Министерството на 
икономиката. 
Според Борисов данните за забавяне на икономическия растеж не означават криза или рецесия, а доближаване на пика 
на икономическия цикъл. Борисов е категоричен, че България разполага с механизми и структурни политики, с които да 
преодолее предизвикателствата.     
По думите му други ключови фактори, свързани с глобалната икономика са забавянето на ръста на китайската икономика, 
включително напрежението в търговската област със САЩ, протекционизмът, както и BREXIT. 
„Това че страната ни е на трето място в ЕС по отношение на държавен дълг спрямо БВП, поддържането на финансова 
стабилност, както и повишения кредитен рейтинг на България от повечето агенции дават основа за добри прогнози за ръста 
на икономиката ни“, подчерта икономическият заместник-министър и допълни че  тези три показателя показват, че в 
България има устойчивост и добра бизнес среда. 
Икономическият заместник-министър прогнозира, че страната ни ще има устойчив икономически ръст през следващите 
години. 
“Растежът в България за 2017 г. беше 3,8%, а очакванията ни през настоящата година са той да достигне 3,7%. Амбицията 
на министерството на икономиката е да надскочим този индикатор, заяви Борисов, като очаква икономическият растеж и 
през настоящата година ще бъде движен от потреблението, износа и инвестициите, но с по-голям акцент върху 
инвестициите. 
„Според последните предварителни данни на БНБ от преди седмица през 2018 г. преките чуждестранни инвестиции в 
България достигат 1,532 млрд.евро, което е увеличение с над 10% спрямо предходната 2017 г., когато в страната са 
постъпили 1,389 млрд.евро. Инвестициите в структурата на БВП ще имат вече все по-ключово значение, а прогнозата ни за 
тях  е за ръст от за 9,5% в реално изражение през 2019 г.“, подчерта той. 
На фона на икономическите показатели на еврозоната за 2018 г., които се още на са налични, но очакванията са данните 
за икономическия ръст в Европа да са по-ниски в сравнение с 2017 г. , “ситуацията в България има по-оптимистични 
перспективи, макар и в по-умерен план“, заяви Лъчезар Борисов. Той е категоричен , че включването на страната в 
„преддверието“ на еврозоната, както и целенасочените политика за инвестиции и условия за инвестиции ще допринесат 
за това. 
Той подчерта инвестициите в образование, в наука в човешки капитал, в техническа, социална и финансова 
инфраструктура, както и усилията за привличане на високотехнологични чужди инвестиции, които съвместно да 
трансформират българската икономика. 
“Целта е с по-малко ресурси да създаваме по-големи нива на добавена стойност, растеж, респективно и благосъстояние 
за гражданите, подчерта зам.-министърът и напомни, че зараяди отворената българска икономика, процесите в нашата 
страна ще се влияят от инвестиционната активност и развитието на външната търговия. “Мерки за справяне с евентуални 
негативни процеси трябва да бъдат взети при проява на ясни индикатори, че такова развитие ще настъпи”, завърши 
Борисов. 
 
Nova TV 
 
√ Мария Габриел: Изкуственият интелект няма да замести човека  
Еврокомисарят по цифрова икономика и общество Мария Габриел заяви, че изкуственият интелект не е само 
предизвикателство за нас, но и за целия Европейски съюз, предаде БГНЕС. 
Габриел обяви, че от година Европейската комисия е разработила стратегия и вече трябва да се приведе в изпълнение 
плана за действие с държавите-членки и добави, че до края на юни всички държави трябва да имат национална стратегия 
за изкуствен интелект. 
„В стратегията има три основни стълба. Европа изоставя по отношение на инвестициите затова е важно да ги увеличим. 
Предложението ни е увеличение със 70% в инвестициите по изкуствен интелект за периода 2018-2020 в сравнение с 
периода 2014-2017 г. До 2020 г. нашата инвестиция е 1.5 млрд. евро, като нашата надежда е заедно с публично-частното 
партньорство инвестицията да достигне 20 млрд. Целта е за следващия програмен период 2021-2027 г. да бъдат 20 млрд. 
годишно“, заяви Габриел и подчерта, че това ще ни нареди наравно с инвестициите, такива каквито ги познаваме в Китай 
и САЩ. 
Габриел обясни, че е била създадена експертна група, която е изготвила насоки за спазване на етичните правила. Работата 
й е била до 1 февруари и през март ще бъдат представена финалната версия на правилата като това е част от втория стълб. 
„Третият стълб, това е да помислим за влиянието върху пазара на труда. Анализи показват, че 60% от професиите ще 
изчезнат с внедряването на изкуствения интелект. Моето убеждение е, че голяма част ще се трансформират. На мен би ми 
се искало изкуственият интелект да замести професии, в които има физическа тежест – работата в мините, да позволи на 
медицинските сестри да се концентрират върху пациента, а санитарната дейност да се извършва от изкуствения интелект“, 
добави тя и каза, че днес все повече трябва да се инвестира в умения за работа с изкуствен интелект. 
„Човекът в центъра, човекът, който управлява. Изкуственият интелект няма да замести човека“, беше категорична Габриел. 
Тя добави, че изкуственият интелект има и положителна страна. 
„Имаме анализи, които показват, че изкуственият интелект може да разпознае много ранни признаци на болестта 
Алцхаймер, до 6-7 години преди тя да бъде разпозната от традиционните лекари. Днес той може да бъде много полезен 
и в областта на земеделието“, подчерта еврокомисарят. 
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Габриел припомни предложението си за създаването на нова програма „Цифрова Европа“ с бюджет от 9 млрд. евро, от 
които 2.5 млрд. са за изкуствен интелект и милиард и триста милиона са за дигитални хъбове. Тя ще позволи на хората да 
се обучат и да запазят своите работни места. 
Зам.-министърът на образованието Деница Сачева каза, че министерството обмисля финансиране на научни изследвания 
в тази област, но е необходимо да се отвори по-широко вратата на законодателството за ефективни публично-частни 
партньорства. 
„В момента работим по Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров 
пазар в науката, образованието и сигурността“ на стойност 3.5 лв., но обмисляме нейното разширяване за бъдеще“, обяви 
Сачева и добави, че през следващите 2 години МОН ще инвестира 50 млн. евро в проект „Образование на утрешния ден“.  
„В него освен дигитални умения за учители е предвидено и внедряване на „облачна“ платформа с отворени образователни 
ресурси, но също така и внедряване на Национална система за управление на електронната идентификация на учители и 
ученици“, каза тя и добави, че идва краят на т.нар. тесни специалисти. 
Сачева обясни, че ако искаме младите хора да остават в България трябва да им предлагаме модерно, технологично и 
холистично висше образование и подчерта, че бъдещите неравенства ще са тези, които делят хората на дигитално 
грамотни и дигитално неграмотни. 
В заключение зам.-министърът каза, че бъдещата им мисия се заключва в думите "образовай, за да създаваш" и поясни, 
че министерството иска бъдещите европейски български граждани да не са само създатели, но и господари на своите 
създания. 
 
Frog News 
 
√ Изследване: Българите вярват повече на ЕК и ЕП, отколкото на родните институции  
12 години след членството на България в Европейския съюз българите продължават да вярват повече на европейските 
институции, отколкото на българските. Това сочат данните на Петата вълна на Европейското изследване на ценностите, 
което се провежда в ЕС веднъж на 9 години. 
Има ли криза на европейските ценности и защо според експерти, демокрацията в България е в отстъпление, дискутираха 
учени, политици и експерти на среща в Парламента под патронажа на председателя Цвета Караянчева. 
53% от българите, изследвани в Петата вълна на европейските ценности, одобряват демокрацията (основната европейска 
ценност) - два пъти повече от 2008-а, но същевременно 50% не са доволни от функционирането й в България. 
И колкото и демократични да сме, 60% от българите искат силна ръка в управлението, сочи изследването, коментирано на 
дискусията в Народното събрание. 
"Нека нямаме илюзии - кризите са видими. Те будят тревога за бъдещето на ЕС. Сигурността, новите вълни на популизъм, 
Брекзит и миграционната вълна драматично променят мисленето на европейците и поставят европейските ценности в нов 
контекст", каза Цвета Караянчева. 
Изключително ниско ниво на доверие в България имат съдебната система, прокуратурата и политическите партии - едва 
14%. Българите вярват повече на ЕК и Европейския парламент. 
"Това, което е специфично при нас, е, че ние се отнасяме към съд и прокуратура така, както се отнасяме и към 
политическите партии, т.е. възприемаме ги като политизирани и доверието в тях е дори по-ниско, отколкото в 
политическите партии", заяви политологът Даниел Смилов, цитира БНТ. 
 
БНР 
 
√ Търгът за строежа на българския участък от "Турски поток" още не е възстановен  
Руски медии твърдят, че руска компания ще доставя тръбите за строителството на газопровода 
„Булгартрансгаз“ все още не е възстановила спрения заради жалба до Комисията за защита на конкуренцията търг за 
строежа на българския участък на газопровода „Турски поток“.  Това заявиха днес от енергийното министерство по повод 
информация на руското издание РБК коя компания ще доставя тръбите за този участък. 
„Свързана с „Газпром“ руска компания ще доставя тръбите за строителството на българския участък от газопровода „Турски 
поток“, писа руското бизнес издание РБК. 
Става дума за „Тръбната металургична компания“ на бизнесмена Дмитрий Пумпянский. Формално търгът за избор на 
доставчик не е завършил. 
Според единия от източниците на РБК обаче руската компания вече преговаря с австрийската „Щрабак“, която да извърши 
строителните дейности. От „Щрабак“ отричат да водят подобни преговори.  
От компанията на Пумпянский твърдят, че в момента не участват в проекта, но имат намерение да се включат в обявения 
от „Булгартрансгаз“ търг. 
Стойността на проекта за разширяването на българската газопреносна система от границата с Турция до границата със 
Сърбия е 1,4 млрд. долара, пише РБК.  
Търгът за закупуването на оборудване, инвестиционното проектиране и строителството на българския участък от „Турски 
поток“ беше обявен през декември миналата година. През февруари бе спрян заради жалба на българската компания 
„Атоменергоремонт“. 
Проектът предвижда изграждането на газопровод с дължина 474 км от българо-турската до българо-сръбската граница, 
както и на две нови компресорни станции. 
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√ Поредно повишаване на депозитите и на кредитите на българските домакинства през януари, отчита БНБ 
През януари 2019-а година депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 77,976 
млрд. лева (67,4% от прогнозния БВП), като годишното им увеличение е с 8,6% след растеж със 7,3% месец по-рано (през 
декември 2018-а), показват данни на Българската народна банка (БНБ). 
Депозитите на нефинансовите предприятия през януари са в размер на 23,039 млрд. лева (19,9% от БВП), нараствайки на 
годишна база с 6,2% след тяхно повишение с 5,2% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите 
предприятия се увеличават с цели 32,2% на годишна база след повишение с 16,9% през декември и достигат в началото на 
2018-а година 3,290 млрд. лева (2,8% от БВП). 
През януари депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер 
на 51,647 млрд. лева (44,7% от БВП), като се повишават на годишна база с 8,5% след растеж със 7,7 на сто през декември 
2018-а година. 
Кредитите за неправителствения сектор в началото на 2019-а са в размер на 57,665 млрд. лева (49,9% от БВП) спрямо 
кредити за 57,354 млрд. лева през декември (53,1% от БВП), като нарастват на годишна база с 8,5% (спрямо януари 2018 
година). 
Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават през януари с 5,8% на годишна база след 
повишение с 5,4% през декември и достигнат 32,914 млрд. лева (28,5% от БВП). 
Кредитите за домакинства и НТООД пък са в размер на 21,882млрд. лева (18,9% от БВП), като спрямо януари 2018-а година 
те се увеличават с 10,8% след повишение с 11,2% през декември 2018-а година. В края на отчетния месец жилищните 
кредити са за 10,565 млрд. лева и нарастват на годишна база с 11,1% (при годишно увеличение с 11,4% през декември), 
докато потребителските кредити възлизат в края на януари на 9,142 млрд. лева и са с цели 17,6 на сто над нивата от януари 
2018-а година след тяхно повишение със 17,7% месец по-рано. 
В края на миналия месец кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 2,869 млрд. лева (2,5% от 
БВП), нараствайки на годишна база с 24,7% след тяхно повишение с 23,7% през декември 2018-а. 
Нетните чуждестранни активи в края на януари се увеличават със 7,9% спрямо година по-рано, достигайки 55,864 млрд. 
лева. Чуждестранните активи се увеличават със 7,8% (след повишение с 8,3% през декември 2018-а), достигайки 65,452 
млрд. лева, докато чуждестранните пасиви са в размер на 9,588 млрд. лева, нараствайки на годишна база със 7,2 на сто 
(след повишение със 7,8% през декември). 
 
√ Северозападна България с най-нисък БВП от всички региони на ЕС, равняващ се на 31% от средноевропейския  
Пет от седемте европейски региона с най-нисък жизнен стандарт са български, сочи Евростат 
През 2017-а година регионалният Брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението, изразен в стандарти на 
покупателната способност, варира от едва 31% от средния за Европейския съюз в Северозападния район на България до 
626 % в региона Вътрешен Лондон-запад в Обединеното кралство, показват най-нови данни на Европейската статистика. 
Цели пет от седемте европейски региона с най-нисък жизнен стандарт се намират в България, отчита Евростат. 
Водещи от всичките 281 европейски региона според икономическата дейност, отразена в покупателната способност на 
населението през 2017-а година, са Вътрешен Лондон-запад в Обединеното кралство (626% от средноевропейския БВП), 
Люксембург (253%), Южна Ирландия (220%), региона Хамбург в Германия (202%), региона на Брюксел в Белгия (196%), 
Източна и Централна Ирландия (189%) и региона на Прага в Чешката република (187%). 
В 21 европейски региона БВП на глава от населението през 2017-а година е бил с 50 или повече процентни пункта над 
средното ниво за ЕС: пет региона в Германия, два в Република Ирландия, в Нидерландия и във Великобритания и по един 
в Белгия, Чешката република, Дания, Франция, Словакия, Полша, Швеция и в Люксембург, като населението на тези 21 
региона е 52,3 милиона. 
 

Графика на регионалния БВП в държавите - членки на ЕС за 2017 година спрямо средноевропейския БВП 

 
 
 
Графиката показва диапазона между регионите с най-ниско и най-високо равнище на БВП 
На другия полюс са 20 европейски региона, в които БВП на глава от населението е бил през 2017-а година под 50% от 
средноевропейския, като в тази негативна класация цели пет региона са от България (при това сред седемте области с най-
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нисък жизнен стандарт), по четири от Гърция и от Унгария, три от Полша и по два от Франция от Румъния. Населението на 
тези 20 най-бедни европейски региони е 22,9 милиона. 
Северозападния район на България е регионът през 2017-а година с най-нисък жизнен стандарт, равняващ се на едва 31% 
от средноевропейския, следван от друг български регион - Южен-централен (с 34%) и френския Майот (също с 34%). 
Следват българския Североизточен регион (с БВП на глава от население, равняващ се на 39% от средния за ЕС), румънския 
Североизточен регион (също с 39%), българския Югозападен регион (с БВП на глава от население, равняващ се на 39% от 
средноевропейския) и българския Югоизточен регион (с 43%). 
Евростат отбелязва, че в някои региони стойностите на БВП на човек от населението биха могли значително да се влияят 
от потоците ежедневно мигрираща работна сила. Нетните миграционни потоци от ежедневно приходяща работна сила в 
тези региони увеличава продукцията до равнище, което не може да бъде достигнато от местното активно население в 
дадения регион.  
В Северозападния район на България БВП на глава от населението за 2017-а е бил едва 4600 евро и в размер общо на 3,486 
млрд. евро, или 6,7% от националния БВП. В същото време в Югозападния регион на България БВП на глава от населението 
е бил 11 700 евро и в общ размер от 24,742 млрд. евро, или цели 47,9% от националния БВП. 
 
Actualno.com 
 
√ Тръмп заплаши ЕС с нови мита, ако не се съгласи на търговска сделка  
В понеделник президентът на САЩ Донлад Тръмп отправи нови заплахи към Брюксел, че Европейският съюз трябва да се 
съобрази с исканията на Вашингтон. В противен случай Тръмп се закани и заяви: "Ще ви съсипем с мита", пише 
европейската редакция на Politico.  
"Европейският съюз е много, много труден. Много, много труден. Те не пускат нашите стоки. Те не пуснат нашите 
селскостопански стоки", заяви Тръмп по време на среща с американски губернатори, съгласно запис, публикуван от Белия 
Дом. Той добави, че "може би, за някои неща", ЕС е "по-труден от Китай".  
Освен това Тръмп обвини Брюксел, че налага "много високи мита" на американските автомобили, "докато ние не почти не 
ги таксуваме, когато изпращат своите автомобили тук".  
Изданието посочва, че европейските мита върху автомобилите са 10%, докато тези на САЩ са 2,5%. Брюксел е готов да 
преговаря по този въпрос в рамките на разговорите за нова търговска сделка, но САЩ засега отхвърлят възможността да 
се разговаря само на тази тема.  
Вашингтон, както отбелязва медията, натиска ЕС да включи в преговорите селскостопанската продукция, на което обаче 
Брюксел не е съгласен.  
До средата на месец май Тръмп трябва да реши дали ще увеличи вносните мита върху автомобилите на 25% в името на 
националната сигурност, което в ЕС смятат, че ще бъде използвано по време на преговорите. "Ние ще се погрижим за това", 
заяви американският президент.  
"Имам предвид, ние ги информирахме за това, вижте... ако вие не – ако вие не искате да играете на топка..." 
Въпреки че първоначално той не довърши изречението си, по-късно Тръмп добави: "Те трябва да се съобразят. Казахме 
им го. Трябва да се съобразите, съжаляваме. А ако не се съобразите, ние ще ви съсипем от мита. И те ще се съобразят".  
 
Дарик  
 
√ Онлайн справките в НОИ били използвани 10 млн. пъти през 2018 г. 
Заявките за достъп до електронните услуги на Националния осигурителен институт (НОИ) вече са близо 10 милиона 
годишно. Това показва анализ на институцията за предоставените онлайн справки и административни услуги през 2018 г. 
Статистиката отчита, че само за 12 месеца общият им брой е нараснал с повече от един милион. Докато през 2017 г. 
потребителите са ползвали онлайн услугите 8,7 милиона пъти, то през 2018 г. числото надминава 9,9 милиона. Това прави 
увеличение от над 13%. 
Електронната услуга с най-голямо нарастване е „Справка за социално осигуряване по ЕГН - текущо състояние“, чието 
потребление се е увеличило драстично и е достигнало 712 032 пъти през миналата година. Сред справките със сериозно 
увеличение на използваемостта са още „Справка за изплатени парични обезщетения за безработица“ и „Справка за 
регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица“, като заявките за тях са нараснали 
съответно с 57,7% и 36,5%. 
Изчисляването на прогнозен размер на пенсията също е привлякло повече потребители - електронният калкулатор е 
ползван 689 847 пъти или с близо 28% повече от предходния период. На стабилни нива остава и най-популярната е-услуга 
на института - „Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от държавното обществено 
осигуряване (ДОО)“. За поредна година клиентите са се възползвали от нея над 5 милиона пъти. 
Данните сочат още, че общото потребление на административните електронни услуги на НОИ се е покачило двойно. 
През интернет страницата си Националният осигурителен институт предоставя достъп до над 70 е-услуги - онлайн справки 
със свободен или ограничен достъп, електронни административни услуги и различни форми за контакт. Чрез тях голяма  
част от клиентите на НОИ могат да получат търсената от тях услуга бързо и без да се налага да посещават офисите на 
институцията. 
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Еconomy.bg 
 
√ Британският парламент ще гласува за удължаване на срока за Брекзит или напускане без споразумение  
Вотът ще се проведе на два отделни етапа в средата на март  
Министър-председателят на Великобритания Тереза Мей предложи на британския парламент възможността да гласува за 
напускането на ЕС без постигането на сделка или удължаването на срока за водене на преговори. На 13 март парламентът 
ще може да гласува дали иска да напусне ЕС без сделка. Ако вотът е положителен, то на 14 март Тереза Мей ще отправи 
въпроса дали парламентът одобрява удължаването на срока. 
Ако бъде одобрено, Мей ще отправи запитване към ЕС да измести датата за напускане на Съюза до края на юни 2019. Тя 
ще направи предложението, ако не получи подкрепата на парламента за новото споразумение, върху което работи. 
„Обединеното кралство ще напусне без споразумение на 29 март единствено, ако има изричното съгласие на парламента. 
Удължаването на срока няма да премахне възможността за напускането без споразумение. Единственият начин да 
постигнем това е да оттеглим молбата си за напускане, което няма да сторя, или да постигнем споразумение“, сподели 
Мей. 
Мей допълни още, че удължаване на срока след юни няма да се случи, тъй като правителството ѝ трябва да се съгласи с 
решението да напусне ЕС, съобразявайки се с британската демокрация. 
 
Manager.bg 
 
√ Засякоха финансова измама за 100 млн. евро. Свързват я с България 
Австрийската полиция съобщиха вчера, че е разкрила онлайн финансова търговска измама, която по първоначална оценка 
е измамила жертви в Европа с около 100 милиона евро, предаде АФП. Операцията е използвала мошенически платформи 
в интернет, претендиращи, че търгуват с чуждестранна и криптовалута, както и с високорискови финансови инструменти, 
известни като бинарни опции, предаде БНР. 
Смята се, че жертвите са няколко хиляди европейци, съобщи австрийската Федерална криминална полиция. 
Схемата е била обект на разследване от средата на 2017 г. и се смята, че е използвала имейли, социални медии и дори 
собствени кол центрове, за да достигне до жертвите си. 
Австрийските власти са първите, които разкриват уебсайтовете, а голяма част от инфраструктурата, използвана от мрежата, 
е в България и в Чехия. 
Международен съвместен разследващ екип е координирал разследването с българската и чешката полиция. 
В края на януари и началото на този месец в България имаше няколко спецакции, в които бе задържан „основен 
заподозрян“ и бяха конфискувани 6-цифрена сума и няколко терабайта данни, според разследващите. 
 
√ Днес е втората среща на върха между Тръмп и Ким Чен Ун 
В столицата на Виетнам Ханой днес започва втората среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и лидера на 
Северна Корея Ким Чен Ун, предават световните агенции. Срещата ще се състои в най-стария хотел на Ханой - "Метропол" 
от веригата "Софител", в конферентната зала на седмия етаж, предава БТА. 
Очаква се на тази втора среща на върха да се придаде повече съдържателност на предимно символичната декларация от 
първата среща на върха между двамата лидери в Сингапур. Доналд Тръмп изразява оптимизъм и увери в Туитър, че очаква 
с нетърпение "една много продуктивна среща на върха". 
За срещата се знаят твърде малко подробности. Двамата лидери ще вечерят заедно довечера в компанията на някои от 
съветниците си, съобщи говорителката на Белия дом Сара Сандърс. 
Първата историческа среща на върха между Тръмп и Ким се състоя през юни 2018 г. в Сингапур. На нея Ким обеща да 
работи за пълна денуклеаризация на Корейския полуостров. Оттогава преговорите не са отбелязали особен напредък. 
Северна Корея настоява за отмяна на инициираните от САЩ международни санкции, за официално обявяване на края на 
Корейската война (1950-1953 г.), по която до момента е подписано само примирие, и за гаранции за сигурността й, 
включително край на американското военно присъствие в Южна Корея и региона. САЩ пък искат пълна, проверима и 
необратима денуклеаризация, преди санкциите да отпаднат. 
Доналд Тръмп повтаря, че не бърза да убеждава КНДР да се откаже от ядрения си арсенал докато Пхенян се въздържа, 
както прави вече повече от година, да извършва ядрени и ракетни тестове. 
Според Хари Кадзианис от консервативния мозъчен тръст Център за националния интерес, двете страни трябва "да 
направят поне една крачка напред, защото най-лошото за всички ще е срещата да се окаже само загуба на време". 
Мнозина анализатори призовават на втората среща на върха между двамата лидери да се стигне до нещо по-конкретно, 
отколкото на първата. Според Ким Йон-хюн от университета Донгук в Сеул, най-добрият сценарий ще е Тръмп и Ким да се 
договорят за някакъв график. Вашингтон може да обещае гаранции за сигурността във вид на официална декларация за 
край на Корейската война или двете страни да отворят бюра за връзка. 
 
√  Камарата на представителите гласува против извънредното положение, наложено от Тръмп 
Контролираната от демократите Камара на представителите в американския Конгрес гласува с убедително мнозинство от 
245 на 182 гласа против обявеното от президента Доналд Тръмп извънредно положение, което би му позволило да построи 
стена по границата с Мексико за спиране на незаконната имиграция, предава БТА, цитирайки Франс прес. 
Резолюцията, чиято цел е да прекрати националното извънредно положение, подкрепиха и 13 републиканци. В 
следващите дни текстът се очаква да бъде гласуван в Сената, където мнозинство имат републиканците. Има изгледи обаче 
резолюцията да бъде одобрена и там. 
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Доналд Тръмп заплаши, че ако тя бъде приета и от двете камари в Конгреса, той ще използва за първи път правото си на 
президентско вето, за да я блокира. 
 
√ Настоящият държавен глава на Нигерия е победител на президентските избори в страната  
Нигерийската избирателна комисия обяви тази сутрин досегашния  държавен глава Мухамаду Бухари за победител на 
състоялите се в събота президентски избори, предаде ДПА. 
Бухари е преизбран с 15,1 милиона гласа, съобщи председателят на Националната избирателна комисия Махмуд Якубу. 
Основният му съперник, бившият вицепрезидент Атику Абубакар, от опозиционната Народна демократична партия (НДП), 
е получил 11,2 милиона гласа. 
Изборите бяха изненадващо отложени със седмица и бяха белязани от значителни закъснения при отварянето на някои 
бюра. Часове преди обявяването на официалните резултати НДП съобщи за изборни нарушения, включително 
фалшифициране на изборните резултати, съобщава БТА. 
Около 84 милиона регистрирани избиратели имаха възможност да дадат гласа си в 175 000 изборни бюра в 36-те щата на 
страната. Средната избирателна активност е била 35,6 процента, затвърждавайки досегашната низходяща тенденция. 
 
В. Монитор 
 
√ Екатерина Захариева е на официално посещение в Полша  
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева е на официално двудневно посещение във Варшава 
по покана на външния министър на Полша Яцек Чапутович. Това съобщиха от пресцентъра на външно министерство. 
Двамата ще обсъдят двустранните отношения, включително в контекста на 100-годишнината от установяването на 
дипломатически отношения между двете страни. Министрите ще дискутират и актуални теми от дневния ред на 
Европейския съюз, политиката за сигурност и регионалното сътрудничество. 
България и Полша установяват дипломатически отношения на 30 декември 1918 г. Връзките между двете държави се 
базират на историческа и културна близост, споделени европейски ценности. Между България и Полша съществува 
ефективно и ползотворно взаимодействие в политическата сфера, поддържа се интензивен политически диалог. 
От външно министерство изтъкват, че Полша е важен партньор на България и в областта на търговията и инвестициите. 
Общият стокообмен през 2017 г. отбелязва рекордно висок ръст и възлиза на 1720.329 млн. евро, увеличение с 4.8%. За 
първите 9 месеца на 2018 г. стокообменът възлиза на 1240.588 млн. евро. 
 
News.bg 
 
√ Борисов иска целият бизнес да е в бяло 
4,4% е делът на контрабандните цигари у нас за последните три месеца на миналата година. В Хасково остава най-високото 
ниво на незаконни цигари. Това сочи проучване на контрабандния сектор, което събра главния прокурор Сотир Цацаров, 
премиера Бойко Борисов и шефа на Митниците Георги Костов. 
Обвинител номер едно е доволен, че законодателят е инкриминирал производството на нелегален тютюн. 4,4% е най-
ниската стойност, по думите му, като посочи, че тази цифра е резултат и на добрата работа на правоохранителните органи. 
Премиерът Бойко Борисов отчете, че доста се е направило през годините в борбата с контрабандата и то 
"безапелационно", както той се изрази. Именно това е помогнало за увеличаване на заплатите в различни сектори. 
Политическата воля е налице, отчете министър-председателят. Той е доволен от стотиците милиони постъпили в хазната. 
Засилено е наблюдението и върху горивата. Сега предстои въвеждане на тотално видеонаблюдение на бензиностанциите. 
Много започнаха да скърцат, коментира премиерът и изрази задоволството си, че службите работят много усърдно. 
Има огромна съпротива сред бизнеса, призна обаче премиерът, но в същото време всички искали държавата да свърши 
много неща по инфраструктура, по ръст на пенсии и заплати. На приказки е лесно, изтъкна министър-председателят. 
Моят най-колегиален съвет е всички да си приведат бизнеса в бяло, настоя Борисов. Всеки да си легализира бизнеса, 
времената са такива, че държавата се дисциплинира, обясни още Бойко Борисов. 
Той си спомни времената, когато всички контрабандисти били агентура. Службите си криели информациите. Сега било 
видно, че държавата може. Максимално да се изсветли икономиката, отново поиска Борисов и прикани за подкрепа по 
темата за касовите апарати. При тези ниски данъци, трябва ли и ДДС да крадат, недоволен е Бойко Борисов. 
По темата за горивата премиерът поиска също работа. Първият месец ще се червим и на третия ще го направим, закани се 
той. Мафията излиза и вика "Мафия", захапа той критиките на червените. Затова той посочвал при кои правителства се 
крадяло. Колеги, действайте, заръча премиерът. С камера да се снима всяко разтоварване на кораби. Да го имаме на 
филмче, пожела министър-председателят. Той настоя и за борба с "бъркоча" или, както наричали в ГДБОП - дизайнерска 
дрога. 
 
√ Горанов показва пред посланици напредъка на България към еврозоната  
Финансовият министър Владислав Горанов представи пред посланиците на страните от еврозоната и Дания, напредъка на 
България по изпълнение на мерките за присъединяване към валутно-курсовия механизъм ERM II и банковия съюз, както и 
икономическото развитие на страната ни, съобщава министерство на финансите. 
В срещата участват управителят на БНБ Димитър Радев, заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Бойко 
Атанасов и заместник-министърът на финансите Маринела Петрова, която презентира изпълнението на мерките от Плана. 
България е поела ангажимент, до средата на тази година ще бъдат предприети допълнителни мерки за засилване на 
надзора в банковия и небанковия финансов сектор, за подобряване на макропруденциалната рамка и тази на 
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несъстоятелността и за засилване на мерките за борба с изпирането на пари и модернизиране на управлението на 
държавните предприятия. 
По думите на горанов, с изпълнението на тези ангажименти правителството цели да покаже на европейските си партньори, 
че достигането на България до този етап от европейската си интеграция не е случайно, а е резултат от упорити и 
целенасочени усилия. 
Горанов уверява участниците в срещата, че българското правителство ще продължи да работи за финансовата и 
макроикономическата стабилност на страната.  
Правителството ще следва и мисията си за поддържане на устойчиви и прозрачни публични финанси, и за създаване на 
условия за икономически растеж. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Образователни идеи - министър Красимир Вълчев; 
- Ремонт на изборните правила - каква е волята на ВОЛЯ; 
- Възможно ли е Световно по футбол на Балканите - коментар на Валентин Михов; 
- Втора среща между президентите на САЩ и Северна Корея - ще направят ли нова сензация Доналд Тръмп и Ким 

Чен-Ун? 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Депутатски командировки - депутати в Австрия; колко струва командировката и как народните представители 
помогнаха на българския туризъм? 

- Строежът на „Струма" - докъде стигнаха разследванията за сондажите по новото трасе на магистралата - 
директорът на югозападното държавно предприятие - инж. Дамян Дамянов 

- Питай кмета - гост кметът на София Йорданка Фандъкова - за предстоящите рамонти, мръсния въздух и новите 
правила за прием в детските градини 

- Сигнал за насилие - имало ли е сексуално насилие и тормоз на дете в приемно семейство в Ямбол - какво показа 
проверката на Агенцията за социално подпомагане след репортаж на БТВ 

- Кои български звезди приеха предизвикателството за участие във формата „Смени жената"- в студиото 
продуцентите Иван и Андрей 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Как 4-дневна екскурзия до Италия се оказа 5-дневно ходене по мъките? 
- Защо КАТ вече няма да спира камионите по магистралите? За контрола и трафика по празниците - гостува шефът 

на "Пътна полиция" комисар Росен Рапчев. 
- Само по NOVA - проговарят лекарите, обвинени за измами с ТЕЛК. 
- Агресия от психично болна жена в Русе и скандал между лекари заради пациент в София. Буксува ли системата за 

психиатрична грижа? 
- Вълна от съпричастност за семейството с изгорялата къща. На живо - кой им предложи жилище, в което да се 

настанят? 
- Първа по шах в света. Българка оглави световната ранглиста за момичета до 16 години. 
- След скандала на Нова година - кои са новите наематели на заслона на "Черни връх"? 
- Кадър за световна награда. Българска фотография победи сред творби от 200 държави. 
- 17 години пълен брак в радиоефира. Симо и Богдана от БГ Радио посрещат Румен Бахов на рождения ден на 

"Стартер". 
 
√ Предстоящи събития в страната на 27 февруари 
София. 

- От 16.30 часа в зала „София" на Световния търговски център „Интерпред" държавният глава Румен Радев ще 
участва в церемонията по връчване на наградите на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) 
за 2018 г. 

- От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа ще започне седмичното заседание на Министерския съвет. 
- От 10.30 часа в сградата на институцията на ул. „Георг Вашингтон" 22 омбудсманът Мая Манолова ще се срещне с 

български граждани от чужбина. 
- От 11.00 часа в Национален пресклуб БТА проф. Николай Овчаров ще проведе пресконференция на тема: „Има ли 

„подводни камъни" за постигането на така желаното споразумение между България и Република Северна 
Македония относно общата история?". 

- От 11.00 часа д-р Хироши Ямакава, директор на Лабораторията за изкуствен интелект Dwango в Токио, ще изнесе 
публична лекция на тема тема „Бъдещето на изкуствения интелект в хармония с човека" в зала „Проф. Марин 
Дринов" на Българската академия на науките. 

- От 11.00 часа в Информационен център София-европейска столица на спорта ще се проведе пресконференция по 
повод предстоящото през уикенда трето издание на международния баскетболен турнир в памет на "Ваня 
Войнова". 
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- От 11.00 часа в клуба на Съюза на журналистите ще бъде представен международния проект „Вивиен" срещу 
насилието над жените с увреждания. 

- От 12.00 часа на кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" и бул. „Янко Сакъзов" кметът на София 
Йорданка Фандъкова и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков 
ще направят инспекция на строителството на третия лъч на метрото, където приключи изграждането на 
метротунела с помощта на специалната тунелопробивната машина. 

- От 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф" № 12, ще се проведе 
заседание на Прокурорската колегия. 

- От 14.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването (залата на ет. 4) главният държавен здравен 
инспектор доц. д-р Ангел Кунчев, директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор 
Кантарджиев, изпълнителният директор на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров" проф. д-р Татяна Червенякова и 
експерти от Министерството на здравеопазването ще дадат пресконференция на тема ваксинопредотвратими 
заболявания 

*** 
Варна. 

- От 11.00 часа във Франкофонски център - Варна ще се проведе пресконференция за представянето на на 
културните събития за месец март, организирани в рамките на „Месеца на Франкофонията 2019". 

- От 14.00 часа общинският съветник от ПП ГЕРБ Калина Пеева ще се срещне с граждани в офиса на партията на ул. 
„Георги Бенковски" №1. 

*** 
Видин. 

- От 16.00 часа кметът на Община Видин Огнян Ценков ще участва в среща с Академичното ръководство на 
Русенския университет „Ангел Кънчев". От 18.00 часа в залата на Общински съвет - Видин кметът Огнян Ценков ще 
присъства на среща, организира от РУО - Видин и Филиала на Русенския университет, с ученици от 12 клас на 
професионалните гимназии и техните родители. 

*** 
Пловдив. 

- В 11.00 часа от пл. "Стефан Стамболов" 1 ще тръгне шествие с деца от училищата в града по повод Световния ден 
за борба срещу тормоза в училище. 

- От 11.00 часа в Аулата на Аграрния университет - Пловдив ще се проведе граждански диалог на тема „Технологии, 
образование, агросектор: цифровата трансформация възможна" с участието на еврокомисаря Мария Габриел и 
евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Владимир Уручев. 

- Общинските съветници от ГЕРБ ще проведат приемни с граждани. От 16.00 до 18.00 часа председателят на Групата 
на ПП ГЕРБ и заместникпредседател на Общински съвет Радослава Ташкова и Георги Василев ще се срещнат с 
граждани в офиса на ПП ГЕРБ в район „Южен" на ул. „Академик Петър Динеков" №1А. От 17.00 часа в офиса на 
ГЕРБ в район „Източен" на ул. „Коста Паница"№5 приемна ще има Ани Лафчиева. От 17.30 часа там започва 
срещата с Емил Русинов. 

*** 
Русе. 

- От 16.00 часа в зала 2 на Канев център ПП ГЕРБ организира граждански диалог, посветен на регионалното развитие. 
Форумът е част от платформата за граждански диалог „Европа в нашия дом". Гост ще бъде Николай Нанков - 
заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. 

*** 
Свищов. 

- От 10.00 часа в зала 1 на Община Свищов ще се състои встъпителна пресконференци за проект за изграждане на 
Център за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. 

*** 
Сливен. 

- От 15.30 часа Регионалната здравна инспекция организира информационна среща на тема „Морбили - симптоми 
и превенция" в офиса на Център за майчино и детско здраве, който се намира във ДКЦ 2. 

*** 
Търговище. 

- От 11.00 часа в пресцентъра в Областна администрация-Търговище директорите на дирекциите "Бюро по труда", 
"Инспекция по труда" и "Социално подпомагане" ще дадат съвместна пресконференция. 

 
Bloomberg TV 
 
√ Австрийските инвеститори очакват България да усили борбата си с корупцията 
Улрике Щрака, търговско аташе в Австрийското посолство у нас, В развитие, 26.02.2019 
Главните очаквания на австрийските инвеститори в България са за усилване на борбата с корупцията и увеличаване на 
предвидимостта по отношение на законовите изменения и въвеждането на нови правила. Това каза Улрике Щрака, 
търговско аташе в Австрийското посолство у нас, в предаването „В развитие“ с водещ Светозар Димитров. 
Щрака посочи, че интересът на австрийските дружества към България се запазва, като част от компаниите у нас се 
разширяват през 2019 г., предстои навлизането на пазара и на нови инвеститори. 
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„Мястото, на което дружествата предпочитат да се установят, зависи основно от необходимостите им – определена 
суровина, много работна ръка. Има и австрийски дружества, които се насочват към малки български градове, защото 
търсят развитие в туристическия сектор“. 
Образованието и научноизследователската дейност на ниво компании и държави са важни теми, които спомагат за по-
доброто икономическо развитие на дадена страна, коментира Щрака. Нито България, нито Австрия обаче имат достатъчно 
подготвени кадри, добави тя. 
„Недостигът на подготвени кадри на пазара на труда значи, че трябва офанзива в образователна насока“. 
Щрака коментира и необходимостта работата между правителството и бизнеса да бъде улеснена за привличането на 
повече инвестиции. 
„Дигитализацията е една от приоритетните теми за австрийското европредседателство. Има насоки в това отношение, в 
които България е доста добре развита. Високоскоростният интернет в тук е част от силните ѝ страни. В отношенията между 
правителството и бизнеса Австрия пък има голям опит и може да помогне на България, създаването на електронно 
правителство също е важно“. 
 
√ Тенденцията за преминаване към електрически возила ще се ускорява 
Аластър Бишъп, портфолио мениджър фонд нова енергетика в BlackRock Global Funds 
Аластър Бишъп, портфолио мениджър фонд нова енергетика в BlackRock Global Funds, коментира сектора на 
електрическите автомобили в Китай и как позиционира своето портфолио. 
В Китай през януари е отчетено удвояване на броя електрически коли в сравнение с данните през януари 2018.  
През миналата година около 2% от световния автомобилен парк е електрифициран, посочи Бишъп. 
Същевременно общата автомобилна индустрия не отчита никакъв ръст на обемите за 2018 и единственото звено, което 
отбелязва ръст, е секторът на на електрическите коли – с около 65%. 
Според нас в следващите от 2 до 3 години ръстът, който наблюдаваме в Китай, ще се повтори и от Европа и ще е основно 
подкрепен от нормативната уредба.  
Според Бишъп целите на ЕС за вредните емисии до 2021 ще принудят автомобилните компании да променят действията 
си. 
През 2021 средният набор автомобили, които продавате като автомобилна компания ще трябва да има нива на емисиите 
от не повече от 95 грама въглероден диоксид за километър.  
Поради оттеглянето и от дизеловите автомобили, според Бишъп, единственият начин, по който индустрията би могла да 
избегне значителни глоби, е да започне електрификация на автомобилния си парк. Икономистът даде пример с 
представения от Audi напълно електрически E-tron, концептуалната изцяло електрическа серия EQ на Mercedes, както и 
предстоящо пускане на електрически Mini от BMW.  
Всичко това е част от осъществяването на тези цели и ни дава хоризонта, че тази тенденция ще продължава да се ускорява, 
коментира той. 
 
 


