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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

БНР 
 
√ Отново за масовата приватизация 
Знаете ли какво се случва с акциите от масовата приватизация, придобити преди 23 години от пълнолетните тогава 
български граждани? Темата отново стана гореща в началото на тази година, когато на интернет страницата на 
Министерството на финансите беше публикувана за обществено обсъждане Концепция за личните сметки на физически и 
юридически лица, водени от „Централен Депозитар“ АД в Регистър А.  
В тази Концепция бяха предложени три стъпки, които в рамките на няколко години или да раздвижат акциите в т.нар. 
спящи сметки, или непотърсените да преминат през няколко фонда, докато се влеят най-накрая в Сребърния фонд. Защо  
Асоциацията на индустриалния капитал поиска от финансовия министър Владислав Горанов тази концепция да бъде 
оттеглена.  
Коментар по темата на Ивелин Желязков и Розалина Чернева в звуковия файл. 
 
Petel.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 
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 
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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. 
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. 
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√ АИКБ: Изказванията на „Централен депозитар“ за „спящите акции“ са манипулативни 

- От Комисията по капиталови пазари на бизнес организацията излязоха със специална позиция 
- 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 
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). 
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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. 
 
√ Рекорд: 18 млн. болнични през 2018 г., всеки четвърти мами шефа 
Работодателите искат мерки срещу злоупотребите 
Българите все по-често отсъстват от работа заради болнични. Дали заради влошено здраве или за да кръшкат остава 
спорно. Според данните на Националния осигурителен институт средно за година отсъствията заради заболяване са около 
8 дни. Само за 2018 общият брой на дните, в които болните са се лекували вкъщи, е близо 18 милиона, което е рекорд. Ако 
през 2015 г. болничните дни са били 15.3 милиона, то през 2016 година те вече са 16.6 милиона, а за 2017 – 17 милиона. 
Понеже работодателите са убедени, че болничните са начин за допълнителна почивка, те 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“, каза Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал пред „България он ер“. 
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“. 
 
Puls.bg 
 
√ Българите прекарват все повече време в болнични  
Средно по 8 дни годишно боледуват българите. Само за 2018 г. общият брой на дните, в които болните са се лекували 
вкъщи е близо 18 милиона или с близо 1/3 повече, отколкото преди осем години. Това показват новите данни на 
Националния осигурителен институт (НОИ), според които осезаемо расте броя отсъствия поради болест у нас.  
Най-големият дял боледуващи са между 50 и 64 години – 1/3, 23 на сто от боледуващите са между 30 и 39 г., а само 12% 
от болните са младежите под 29 години. 
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Данните на НОИ 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. Общо изплатените обезщетения достигат близо 2 млн. и 800 хиляди лева, а трайната тенденция 
работниците да боледуват по-дълго, означава, че мярката бизнесът да поема първите 3 дни от болничния, се оказа 
неефективна, смятат работодателите.  
„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 Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал пред Bulgaria ON AIR. По думите 
му 1/4 от болничните са отменени, което означава, че не са истински. 
Според Пенка Георгиева от пациентската организация „Заедно с теб“ злоупотреби с публични средства са възможни. 
„Националния осигурителен институт (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“, категорична беше и тя. 
Ивелин Желязков припомни, че всяка година средствата за НОИ се увеличават, а системата е издържала и преди, когато 
работодателят е плащал само един ден.  
„Би издържала и сега, но по такъв начин ще се контролира повече“, допълни той. 
 
Dnes.bg 
 
√ Взимаме болничен, за да свършим работа в държавни институции 
Работодатели се притесниха, че служителите им все болни!  
Българите прекарват все повече време в болнични, сочат данните на НОИ. 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. 
"Ние се съгласихме 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 много европейски страни. Ние предпочитаме да се придържаме към 
утвърдени практики", посочи в "България сутрин" Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал. 
Почти 10 000 са обжалваните болнични листове от НОИ. По думите му 1/4 от тях 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. 
Кризисният праг в Европа за болнични е 6 дни, а у нас средно българинът излиза в болничен за 9 дни, сочи още 
статистиката. По думите на Желязков, в Гърция, Кипър, Португалия и Италия работодателят не плаща болничния или ако 
плаща, после държавата му приспада тези пари. 
В студиото гостите коментираха, че хората често излизат в болничен, за да свършат работа в държавните институции, които 
имат ограничено работно време. Пенка Георгиева подчерта, че в  Западните страни има механизъм, по който служител 
може да излезе от работното място и да се свърши бюрократична работа, а не чрез болничен. 
По думите на Желязков всяка година средствата за НОИ се увеличават. Затова и системата ще издържи, ако работодателят 
плаща само един ден, но тогава и контролът ще бъде по-голям. 
Според Пенка Георгиева трябва да се намери работеща мярка, тъй като плащането на три дни от работодателя няма този 
ефект, който се е очаквал. 
 
Blitz.bg 
 
√ Болни или кръшкачи – взели сме рекордно количество болнични през 2018  
Българите все по-често отсъстват от работа заради болнични. Дали заради влошено здраве или за да кръшкат остава 
спорно.  
Според данните на Националния осигурителен институт средно за година отсъствията заради заболяване са около 8 дни. 
Само за 2018 общият брой на дните, в които болните са се лекували вкъщи, е близо 18 милиона, което е рекорд. Ако през 
2015 г. болничните дни са били 15.3 милиона, то през 2016 година те вече са 16.6 милиона, а за 2017 - 17 милиона.    
Понеже работодателите са убедени, че болничните са начин за допълнителна почивка, те 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“, каза Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал пред "България он ер".    
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". 
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Новини на БФБЛ 
 
√ БФБЛ връчи своите престижни Награди за отговорен бизнес 2018 
Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) обяви финалистите и победителите в Наградите за отговорен бизнес 2018 
на официална церемония. Общо 111 корпоративни проекти с кауза, осъществени от рекорден брой компании – 73, се 
състезаваха в най-утвърдения и престижен конкурс за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие у нас. 
Събитието привлече над 200 гости – високопоставени представители на членове на БФБЛ, фирми и организации, участващи 
в конкурса, членове на журито, съмишленици от неправителствения сектор и медии. Наградите бяха връчени от министъра 
на труда и социалната политика Бисер Петков, министъра на околната среда и водите Нено Димов, заместник-министъра 
на икономиката Александър Манолев, заместник-министъра на образованието и науката Деница Сачева, кмета на 
Столична община Йорданка Фандъкова и заместник-посланика на Великобритания Лин Чарлс. 
Годишните награди за отговорен бизнес се организират от БФБЛ за 16-а поредна година и имат за цел да насърчат и 
популяризират високите стандарти и добрите практики на частния сектор в сфери като образование, екология, развитие 
на служителите, подкрепа за местните общности и цялото общество. Конкурсът отличава най-успешните и въздействащи 
корпоративни социални проекти, като в същото време дава представителна картина на усилията на компаниите за 
отговорно и устойчиво развитие. 
Гостите на церемонията проследиха номинациите в отделните категории и бяха първите, които научиха кои от тях са 
класирани съответно на първо, второ и трето място. Победителите се излъчват от независимо жури от уважавани 
представители на бизнеса, публичния и неправителствения сектор, академичните среди и медиите, а една от всички 
кандидатствали компании, определена от Британското посолство в София, взима и специалната награда Engage за 
ангажираност на служителите към дадена социална кауза. 
„Днешната церемония е доказателство, че в България има добри новини, които носят  вдъхновение, енергия, идеи и вяра, 
че в нашата страна може да се успява“, отбеляза Мария Шишкова, член на УС на БФБЛ. 
Заместник-министърът на икономиката Александър Манолев връчи отличията в категория „Инвеститор в обществото”, 
привлякла 29 номинации – най-много в тазгодишното издание на бизнес конкурса. Първото място за втора поредна година 
спечели Райфайзенбанк с дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“, която вече 10 години подкрепя важни 
обществени каузи. Второто място е за ЛИДЛ България и програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“ за финансиране на добри 
идеи на граждански организации. На престижното трето място журито класира SAP България и проекта им „Роботика за 
България“, с който компанията стимулира интереса на учениците към науката и технологиите. 
Силна бе конкуренцията и в категорията „Инвеститор в знанието“, в която се състезаваха 28 корпоративни проекта. 
Отличията връчи заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева. Голямата награда спечели 
ТехноЛогика с Техно Меджик Ленд – интерактивен детски център за наука и технологии.  Второто място си поделиха две 
компании – Soft Uni със своите безплатни обучения по основи на програмирането в 33 града в цялата страна и VMware с 
програмата за технологично обучение на деца Service Learning Accelerator. Кампанията за безопасен интернет на Теленор 
България й донесе авторитетното трето място в оспорваната категория. 
Победител в „Инвеститор в околната среда” стана TELUS International Europe с инициативата „Телъс ден на подкрепа“, 
който през 2018 г. се превърна в мащабна инициатива за залесяване.  На втора позиция е Загорка с кампанията „Създаваме 
по-добър свят“ за отговорно поведение от производството до консумацията. Третото място зае ЧЕЗ Разпределение с проект 
за опазване на застрашени видове птици в защитени зони от НАТУРА 2000. Финалистите в екокатегорията получиха 
наградите си от министъра на околната среда и водите Нено Димов. Трите компании имат и  допълнителен бонус – 
възможността да участват и в авторитетните Европейски бизнес награди за околна среда, на които БФБЛ е координатор за 
България. 
Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, връчи отличията в категорията „Инвеститор в човешкия капитал 
и условията на труд”. Първото място е за Хюлет Пакард Ентърпрайз с инициативата „Жените таланти в бизнеса – 
невероятната ТИ“.  
Втора е Нестле България с кампанията „Нестле се нуждае от младите хора“, а трета – Кауфланд България с проект за 
обучение и квалификация на ученици и студенти. 
Кметът на София Йорданка Фандъкова награди най-добрите проекти в категорията „Маркетинг, свързан с кауза”. Billa 
България стана първа с кампанията „Да помогнем заедно“ за финансова подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми. 
На второ място е ЧЕЗ Електро България с We Do Green – инициатива за засаждане на дървета и отказ от хартиена фактура, 
а на трето журито класира търговска верига „Фантастико“ за активната дарителска програма „Никое дете не трябва да 
расте само“. 
Компанията с „Най-добра социална политика на малко и средно предприятие” е Дънди Прешъс Металс Крумовград, 
спечелила със своята програма за инвестиции в региона.  
Следват я БГ Асист със „Силата да бъдеш свободен“ – проект за безвъзмездна подкрепа на деца и възрастни със зрителни 
увреждания и ниски доходи от цялата страна чрез инсталиране на специализиран софтуер, поддръжка, безплатно 
обучение и и технически помощни средства.  
Трета е Questers България с цялостната си благотворителна дейност в полза на образователни, социални и здравни 
инициативи. Тримата финалисти получиха отличията си от заместник-министъра на икономиката Александър Манолев. 
Социалното предприятие БГ Асист взе и специалната награда „Engage” за най-голям принос на служителите – всеки от тях 
ежедневно отделя 20% от работното си време в помощ на нуждаещи се хора с нарушено зрение, като предоставя 
техническа и софтуерна помощ, обучение и дистанционна асистенция. През 2018 г. така са подкрепени над 200 души от 
цялата страна.  
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Наградата бе връчена от заместник-посланика на Великобритания Лин Чарлс. 
Водеща на събитието бе Радинела Бусерска от телевизия Bulgaria on Air. 
Събитието бе отразено и от медиите: Bloomberg TV България, Еconomy.bg, БНТ, БТА, Manager News, твоят Бизнес. 
Медийни партньори: Нова броудкастинг Груп, Bloomberg Bulgaria TV, Еconomy.bg, БНТ, БНР, Manager News, твоят Бизнес, 
NGO.bg, АИКБ, БТПП, БСК, БАПРА. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев на среща на президентите от 9 държави от Централна и Източна Европа 
Президентът Румен Радев е в Словакия, за участие в срещата на високо равнище на президентите от 9 държави от 
Централна и Източна Европа. На форума в Кощице присъства и генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг. 
Държавните глави обсъждат сигурността на стария континент и съседните райони в рамките на колективния подход на 
НАТО. Във фокуса на вниманието им са също възможностите за противодействие на хибридните заплахи. 
 
√ Премиерът проведе телефонен разговор със саудитския принц за газов хъб "Балкан“ 
Министър-председателят Бойко Борисов проведе телефонен разговор с принц Турки Бин Мохамед Бин Фахад Бин 
Абдулазис Ал Сауд, съветник в Кралския двор на Саудитска Арабия, съобщиха от правителствената пресслужба. 
В рамките на телефонния разговор, който се проведе по искане на саудитския принц, бяха обсъдени възможностите за 
надграждане на двустранното сътрудничество в редица сфери от взаимен интерес като енергетика, земеделие, туризъм, 
иновации и високи технологии. 
Премиерът Борисов акцентира върху възможностите за инвестиции у нас, сред които е проектът за изграждане на 
европейския газов хъб „Балкан“. 
Министър-председателят определи като обнадеждаващо създаването на съвместно дружество между българското 
министерство на земеделието, храните и горите и Компанията за инвестиции в земеделието и животновъдството на 
Кралство Саудитска Арабия. Според Борисов съвместната компания ще може да подпомогне бизнес-контактите и 
преговорите между фирми от двете страни. 
Премиерът отбеляза позитивния ефект от срещата на високо ниво между Европейския съюз и Лигата на арабските 
държави, състояла се през изминалата седмица в египетския град Шарм Ел-Шейх.  
Принц Турки Бин Мохамед Бин Фахад Бин Абдулазис Ал Сауд беше на посещение в България през декември миналата 
година. Тогава той разговаря с премиера Бойко Борисов в Министерския съвет в изпълнение на постигнатите 
договорености по време на официалното посещение на българския министър-председател в Кралство Саудитска Арабия в 
края на ноември 2017 година. 
 
√ Румънката Лаура Кьовеши се доближава до поста европейски главен прокурор 
Две комисии в Европейския парламент избраха румънката Лаура Кьовеши за европейски главен прокурор. Кьовеши и 
другите двама кандидати - французинът Жан Франсоа Бонер и германецът Андрес Ритер бяха изслушани снощи на 
съвместно заседание на Комисиите по граждански права и по бюджетен контрол в ЕП. И в двете комисии Кьовеши събра 
най-много гласове. В гласуването днес не участваха български евродепутати. 
С повече подробности от Брюксел - Десислава Апостолова. 
Кьовеши е постигнала много резултати в борбата с корупцията в държава като Румъния, която заедно с България се смятат 
за двете най-корумпирани държави в ЕС. Кьовеши е спечели засега две комисии в Европарламента. Окончателното 
решение на Европейския парламент трябва да бъде обявено в началото на март от председателя Антонио Таяни. Едва 
тогава ще започнат и преговори между парламента и Европейския съвет. И едва, след като Съветът одобри кандидатурата 
на Кьовеши или на някой друг от кандидатите, тогава той може да стъпи в длъжност като първия европейски главен 
прокурор. 
Лаура Кьовеши вече беше подкрепена и от експертна комисия, създадена, за да оцени кандидатите за европейски 
прокурор. Миналата седмица постоянните представители на страните членки в ЕС предпочетоха французина Жан Франсоа 
Бонер, а румънката остана втора. Гласуването на двете парламентарни комисии потвърди избора на експертите и 
доближава Кьовеши до поста главен европейски прокурор. 
Лаура Кьовеши работи повече от 20 години като прокурор, била пет години начело на Националната дирекция за борба с 
корупцията в Румъния. Миналата година тя беше отстранена от поста лично по заповед на правосъдния министър на 
страна, който заяви, че ще направи всичко възможно да блокира избирането ѝ за високата европейска позиция. По време 
на изслушването в Европарламента Кьовеши каза пред евродепутатите, че знае за негативната кампания, която се води 
срещу нея, но няма какво да крие. 
Лаура Кьовеши - кандидат за европейски прокурор от Румъния: "Заедно с моя екип аз повиших ефективността на 
разследването с измами с европейски средства, изземането на имущество беше основен мой приоритет.Ставаше дума за 
2 милиарда евро средства, сумата на възстановените средства под мое ръководство се увеличи на над три милиарда евро, 
десет пъти по-висока сума от предишни периоди". 
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Кьовеши коментира, че по време на работата си като прокурор е разследвала представители на всички политически партии 
в Румъния. Ако бъде избрана за европейски главен прокурор, Кьовеши ще има мандат от 7 години. 
Новият европейски прокурор ще има големи правомощия и то в една важна сфера като борбата с европейските измами. 
Годишно в ЕС буквално изчезват 600 млн. евро от евроизмами. Румънският евродепутат Моника Макове е уточнила по-
рано днес, че това най-вече това се случва в държавите от Централна и Източна Европа. Затова тя призовава България да 
подкрепи кандидатурата на Кьовеши. 
 
√ ЕК: Гърция изостава с реформите 
Гърция не е постигнала достатъчно напредък в реформите, договорени миналата година, за да получи бонус от еврозоната 
от 750 милиона евро, но все още може да завърши промените, преди финансовите министри на блока да обсъдят въпроса 
на 11 март, съобщи Европейската комисия. 
Гърция постигна споразумение за облекчаване на дълга с кредиторите от еврозоната през юни миналата година, за да 
продължи реформите дори след приключването на третата програма за спасяване през август. Задачата на Комисията е да 
наблюдава напредъка на реформите. 
В замяна на това Атина ще получава по 750 милиона евро на всеки шест месеца. Парите са част от около 4,8 млрд. евро 
печалби от гръцки облигации, държани от еврозоната, които ще бъдат върнати на Атина до средата на 2022 г. и от отказ от 
увеличаване на лихвения марж на част от заемите в еврозоната. 
"Що се отнася до Гърция, вторият доклад за засилен надзор ... показва значителен напредък, но също така и някои области, 
в които са необходими по-нататъшни усилия, и аз призовавам властите да ги приключат навреме за следващата 
Еврогрупа", заяви европейският комисар по икономическите въпроси Пиер Московиси в изявление. 
Има 16 различни реформи на различни етапи на завършване, но ключовите са свързани с разчистването на просрочените 
правителствени задължения - въвеждането на първична здравна система и централизираните обществени поръчки за 
здравеопазване и правната рамка за разрешаване на необслужваните кредити, по-специално закона за несъстоятелност 
на домакинствата, съобщи в. „Катимерини“. 
 
√ Доналд Тръмп и Ким Чен-ун не постигнаха споразумение след срещата си в Ханой 
Американският президент Доналд Тръмп и севернокорейският лидер Ким Чен-ун не постигнаха споразумение след 
втората си среща в Ханой. От Белия дом заявиха, че преговорите ще продължат в бъдеще. 
Двамата лидери напуснаха срещата в отделни коли и без церемония по подписването след сутрешната среща при закрити 
врати. По график трябваше да има работен обяд и церемония по подписването, но те бяха премахнати от програмата в 
последната минута, като от Белия дом отказаха да дадат повече информация за промените в графика. Стана ясно, че Тръмп 
ще даде пресконференция в 7:00 ч. централно гринуичко време. 
 
Actualno.com 
 
√ България получи остри критики от ЕС на тема "застраховане" 
Брюксел отправя сериозни критики за слабостите в застрахователния сектор в България, сред които е и обезглавяването 
на регулатора - Комисията за финансов надзор (КФН). В представения вчера доклад за напредъка на страната ни 
Еврокомисията поставя проблема за неясния начин на ценообразуване на застраховката "Гражданска отговорност", както 
и случая с фалиралия клон на кипърския застраховател "Олимпик", показал слабости в надзора. Освен това страната ни е 
критикувана заради проблеми с изплащането на обезщетенията по системата "Зелена карта" за причинени щети в пътни 
инциденти в чужбина и неефективната работа на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. Все 
още липсва и методика за формирането на лимити за обезщетенията по задължителната полица, пише в. "Сега". 
Едновременно с това от Еврокомисията посочват, че от миналото лято застрахователният сектор е без ресорен надзорник, 
което още повече влошава положението. Също така от 1 март КФН остава и без председател, въпреки че още от ноември 
миналата година е известно, че Карина Караиванова ще премине на ръководна длъжност в Европейската банка за 
възстановяване и развитие. Като цяло финансовият сектор е на фокус в доклада на Европейската комисия и това е 
обяснимо заради стъпките, които страната ни предприема по пътя към еврото - подадената кандидатура за ERM2 
(чакалнята на еврозоната) и влизането в Банковия съюз. България продължава да бъде в групата на страните с 
макроикономически дисбаланси заради продължаващата несигурност във финансовия сектор и високата корпоративна 
задлъжнялост, става ясно от доклада. През миналата година страната ни излезе от най-неблагоприятната категория - на 
страните с прекомерни дисбаланси, но остава с дисбаланси заедно с още 9 държави от ЕС. С прекомерни дисбаланси 
остават Гърция, Кипър и Италия. Банките са изпълнили препоръките от предишния преглед на активите през 2016 г.. 
Изключение прави една финансова институция, се посочва в доклада, без да се уточнява коя е банката. ЕК смята, че 
банковият сектор като цяло е "подсилен", но все още има някои слабости като управлението, качеството на активите и 
надзора. 
Според Брюксел уязвимостта във финансовия сектор е съчетана с висока корпоративна задлъжнялост. Делът на 
необслужваните кредити намалява, но все още е над средните нива за ЕС. Въпреки икономическия растеж, който за тази 
и следващата година се очаква да е 3.6%, и стабилните бюджетни показатели България остава с най-високи нива на 
бедност, социално изключване и неравенство в доходите, се посочва още в доклада. Брутният вътрешен продукт на глава 
от населението е 50% от средния за ЕС по данни от 2017 г. и това съотношение остава почти без промяна от 2011 г. насам. 
Слаб остава и напредъкът по отношение на управлението на държавните предприятия, реформата на несъстоятелността, 
здравеопазването и приемането на ясен механизъм за определяне на минимална работна заплата. 
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√ Народното събрание гледа по-строгите санкции за отсъстващи депутати 
Народното събрание ще обсъди предложенията за промени в правилника си, които въвеждат по-строги финансови 
санкции спрямо отсъстващите без уважителна причина депутати. Причина за затягане на режима за депутатските отсъствия 
стана парламентарната група на „БСП за България“, която заради недоволството си след последните промени в Изборния 
кодекс вече втора седмица не участва в заседания.  
Припомняме, че вчера правната комисия одобри предложението на НФСБ за санкциите за отсъстващи народни 
представители - при неоправдано отсъствие от 3 поредни или общо 5 пленарни заседания за съответния месец на 
народния представител се прави удръжка в размер на основното му месечно възнаграждение и начислените му пари за 
клас за прослужено време за съответния месец и освен това му се орязват пропорционално представителните пари.  
По време на дискусията Емил Димитров защити отсъстващите: "Ако налагаме санкции – да са съизмерими с други 
парламенти. Иначе правим парламентарна диктатура. Не мога да подкрепя швейцарското правило, защото това не са 
депутати пенсионери." 
"Ако това е диктатура, посочете ми случай, при който един работник или служител, който няма да се явява на работното 
си място без уважителни причини и след три такива случая да не бъде уволнен – няма такъв", репликира го Хамид Хамид, 
защитавайки тезата, че депутатите не са натискачи на копчета и че и сега има финансови санкции, които не са малки. 
 
√ Само София и Търговище без санкции по ОП „Региони в растеж“, Ивайловград е с 29 
От всичките 77 общини в България – бенефициенти по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР), само на общините 
София и Търговище Управляващият орган не е наложил финансови корекции. По 260 проекта на градовете от първо, второ, 
трето и междинно ниво, както и на градовете, отговарящи на допълнителни критерии, са наложени над 500 удръжки. 
С най-голям брой санкции се отличават 11 общини. Ивайловград води в класацията - за 10 проекта са й наложени 29 на 
брой корекции, на Крумовград - 9 проекта са с 21 корекции, Поморие – 8 проекта с 20 корекции, Бургас – 5 проекта с 19 
корекции, Свиленград – 6 проекта с 16 корекции, Белоградчик – 9 проекта с 16 корекции, Нови пазар – 6 проекта с 13 
корекции, Шумен – 2 проекта с 11 корекции, Хасково – 3 проекта с 11 корекции, Варна – 4 проекта с  11 санкции, и 
Благоевград – 8 проекта с 10 санкции. За Столична община към дата 11 февруари за три проекта са регистрирани общо 
шест сигнала за нередност, които са обект на проверка по Закона за управление на средствата от европейските структурни 
и инвестиционни фондове. След като приключи процедурата, Управляващият орган ще обяви дали има или няма 
нередности. Справките са поискани от двама депутати на „БСП за България“ – Георги Свиленски и Иван Иванов. Отговорите 
за 27 от 28-те области са дадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Няма данни 
само за две общини, бенефициенти по ОПРР – Самоков и Ботевград, които попадат в София – област. За тях информация 
не е поискана от самите народни представители. 
Само с по една санкция са общините Видин, Лом, Бяла Слатина, Тетевен, Разград, Тутракан, Кайнарджа, Велики Преслав, 
Гълъбово, Харманли, Асеновград и Гоце Делчев. За всяка от удръжките на конкретната община са посочени и процентите 
от стойността на съответните договори. Видно от публикуваните в сайта на Народното събрание справки, корекциите са с 
5, 10 или 25% от стойностите на съответните договори с изпълнител. Конкретни стойности на удръжките в левове обаче не 
са посочени. Поради тази причина не може да се прецени стойността на щетата, която са си нанесли общините, най-често 
заради проблем в процедурите по възлагане на обществени поръчки. А върнатите на програмата средства всяка община 
трябва да осигури от своя бюджет, за да плати на изпълнителя сумата по санкционирания проект, респ. договор. 
„Финансовите корекции са представени като процентна стойност предвид факта, че същата е динамична величина, която 
се променя с верификацията на всяко искане за плащане. С оглед точността на информацията е посочен определеният 
процент финансова корекция, който не се променя в хода на отчитане и верификация на разходите по съответния проект“, 
е обяснила министър Аврамова. Важно е да се знае, че Управляващият орган е длъжен да осигури възможност на 
бенефициента в срок от две седмици да представи писмени възражения по основателността и размера на финансовата 
корекция и при необходимост да приложи доказателства. 
Решенията за налагане на санкция от 2015 година насам могат да се оспорват пред съда, което по-рано по закон не бе 
предвидено. Поради тази причина много общини и към настоящия момент плащат огромни неустойки по договори, 
сключени в предишни програмни периоди.    Към настоящия момент за наложени корекции действително се водят съдебни 
дела. Практиката обаче на съдилищата е да не се произнасят по същество за това дали е правилно или неправилно 
наложената корекцията и съответно нейният размер, а само за процедурни пропуски. Обичайното становище е, че това е 
договор за безвъзмездна финансова помощ и щом финансиращият орган е преценил, че ще удържи пари по някакви 
причини, той има право на това. 
 
√ Държавата издаде гаранция за заеми на студенти и докторанти 
Държавна гаранция на стойност до 50 млн. лева за отпускане на заеми за студенти и докторанти през тази година одобри 
правителството на днешното си редовно заседание. Гаранцията се издава според параметрите на Закона за кредитиране 
на студентите и докторантите (ЗКСД). 
Договорените кредити по реда на ЗКСД през предходните години са гарантирани от държавата до тяхното пълно 
погасяване. Финансовата подкрепа се изразява в гарантиране на главницата и лихвите по кредитните задължения на 
студентите и докторантите. 
Министърът на образованието и науката подписва от името на правителството споразуменията за издаване на държавна 
гаранция въз основа на решението на Министерския съвет за отпускане на кредити по ЗКСД през 2019 г. с шестте банки, 
подписали типовия договор - „Първа инвестиционна банка“ АД, „Банка ДСК“ ЕАД, „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, 
„Алианц Банк България“ АД, „Юробанк България“ АД и „Българо-американска кредитна банка“ АД. 
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√ Икономически растеж над 3% за 2019 г. очаква Министерството на икономиката 
Основните двигателите ще са потребление и инвестиции, каза Емил Караниколов  
За 2019 година прогнозата показва икономически растеж над 3%, съобщи по време на изслушването си в парламента 
министърът на икономиката Емил Караниколов. Темата беше за инвестициите и перспективите за икономически растеж 
на българската икономика, предава БТА. 
Основните показатели в есенната макроикономическа прогноза за тази година са за запазване на предвидения 
икономически растеж. Очаква се той да достигне над 3 на сто като двигателите му основно ще са потребление и 
инвестиции, а до края на мандата на това правителство БВП може дори да надмине 130 млрд. лв. Очакванията са за 
стабилен икономически ръст тази година - над средния за ЕС, каза министърът.  
Той припомни, че за 2017 г. официално има над 380 млн. евро увеличение на преките чуждестранни инвестиции. През 
2018 г., според БНБ, те са се повишили с малко над 10 на сто за година като влезлите у нас преки чуждестранни инвестиции 
са за 1,520 млрд. евро, тоест с 10,3 на сто или с над 143 млн. евро повече от вложенията за януари-декември 2017 г. Данните 
подлежат на ревизия от централната банка в следващите месеци, уточни Караниколов. 
Миналата година е била една от най-успешните за преработващата промишленост и за автомобилния сектор. Към момента 
в автомобилната индустрия работят над 220 фирми, произвеждащи компоненти за всички големи световни производители 
на коли, отчете министърът. Този сектор се превръща в един от водещите за страната. Само през последните три години 
общият размер на инвестициите там е за 480 млн. лв., разкрити са над 7800 нови работни места. Положителна тенденция 
е, че голяма част от инвестициите за миналата година са в райони с голям дисбаланс, най-вече в Северна България. 
По предварителни данни на НСИ, цитирани от Караниколов, "инвестициите, бруто капиталообразувани на основен капитал 
за 2018 г., са в размер на 22,3 млрд. лв.". Към настоящия момент в процес на сертифициране са 54 инвестиционни проекта 
за малко под 1,5 млрд. лв. с потенциал да бъдат разкрити над 6000 работни места. 
Караниколов подчерта значението на индустриалните зони за икономическото развитие и ги посочи сред най-важните 
приоритети на министерството. Национална компания "Индустриални зони" има над 170 запитвания от инвеститори, а за 
пръв път през 2017 г. е на печалба, изтъкна Караниколов. В момента се водели преговори с близо 20 потенциални 
инвеститори, работи се за създаване на нови зони и разширяване на съществуващите.  
С вицепремиера Томислав Дончев работим за това в следващия държавен бюджет общинските индустриални зони да 
бъдат бенефициенти, информира още министърът. 
Необходими са центрове за преквалификация, възнамеряваме да създадем такива във всички държавни индустриални 
зони, коментира Караниколов и се ангажира ведомството да изготви наредба за изграждане на информационна база за 
работодателите, които отговарят на изискванията за дуалната система на обучение. 
 
√ НАП: Срокът за софтуера за управление на продажбите се удължава до края на септември 
За лицата, които не използват подобен софтуер, сроковете остават непроменени, категорични са данъчните   
Срокът за всички търговци (регистрирани и нерегистрирани по ДДС), използващи софтуер за управление на продажбите в 
търговските си обекти (СУПТО), в който трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18, 
ще бъде удължен до края на септември 2019 г. Това съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП), като се 
позовават на думите на министър на финансите Владислав Горанов. 
Всички търговци, независимо от това дали са или не регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на 
продажбите имат срок до края на септември 2019 г., в който трябва да приведат дейността си в съответствие с новите 
изисквания. Те ще могат да продължат да ползват старите си касови апарати до 30 септември 2019 г., като от началото на 
октомври няма да се допуска едновременната употреба в един търговски обект на касов апарат и софтуер за продажбите, 
ако те не са свързани, допълват от НАП.  
За лицата, които не използват софтуер за управление на продажбите, сроковете остават непроменени. Регистрираните по 
ДДС компании, които не ползват софтуер, а отчитат продажбите си само на касов апарат, са длъжни да го сменят или 
модифицират до края на март 2019 г. Фирмите без регистрация по ДДС и не ползващи софтуер за управление на 
продажбите трябва да сменят или модифицират касовите си апарати до края на юни 2019 г. 
До 29 март 2019 г. е срокът, в който собствениците на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 
г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, трябва да подадат информация в НАП за електронните си 
платформи. 
Търговците на горива до края на март 2019 г. трябва да започнат да отпечатват на всяка касова бележка данни за покупната 
цена, дължимия акциз, ДДС и продажната цена на горивата, които продават. До края на юни 2019 г. търговците на горива 
трябва да приведат в съответствие с изискванията и електронните си системи с фискална памет. 
В следващите дни предстои да бъде публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба Н-18, в който ще бъдат 
регламентирани новите срокове. Проектът ще бъде предложен за обществено обсъждане, като междувременно 
продължават срещите на експерти на НАП и представители на бизнеса за изясняване на спорните моменти в наредбата. 
 
√ ЕК запазва мониторинга върху България като част от страните с прекомерни дисбаланси  
Според нов доклад за България страната е постигнала значителен напредък, предприемайки мерки по препоръките за 
финансовия сектор  
България остава в групата страните с икономически дисбаланси и ще продължи да бъде обект на мониторинг, обяви 
Европейската комисия в анализа си на икономическата и социална ситуация в държавите членки от ЕС в рамките на Зимния 
пакет на европейския семестър. 
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„Направихме всеобхватен преглед на икономиките на всичките 28 държави членки на ЕС, за да установим проблемите и 
да се уверим, че те могат да бъдат разрешени своевременно. Много от европейските дисбаланси са в процес на 
коригиране, благодарение както на икономическия растеж, така и на действията на политиката, въпреки че 
дългогодишните предизвикателства се запазват“, заяви комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното 
облагане и митническия съюз Пиер Московиси.  
Според доклада за България страната е постигнала значителен напредък, предприемайки мерки по препоръките за 
финансовия сектор. Отчита се и известен напредък в подобряване събирането на данъци и в публичните разходи, в 
прилагането на надзорни планове за действие във финансовия сектор и гарантирането на адекватна оценка на активите, 
включително обезпеченията държани от банките, както и в още няколко насоки.  
По-ограничен напредък обаче се вижда подобряването на държавната рамка за държавните предприятия в съответствие 
с международните добри практики, завършването на реформата върху несъстоятелността и насърчаване 
функционирането на вторичен пазар по необслужваните заеми, подобряването на здравните услуги и въвеждането на 
прозрачна схема за преразглеждане на минималните доходи. 
„Със забавянето на растежа през тази година,е по-важно от всякога правителствата да предприемат действия, за да 
укрепим устойчивостта на нашите икономики: чрез намаляване на дълга, повишаване на производителността, по-
интензивно и по-ефективно инвестиране и чрез преодоляване на неравенствата“, допълни той. 
Комисията започна задълбочени прегледи за 13 държави членки през ноември миналата година. Целта бе да се анализира 
дали те са засегнати от макроикономически дисбаланси и при положителен отговор — колко сериозни са те. Според 
заключението съществуват дисбаланси или прекомерни дисбаланси във всички тези 13 държави членки, но в някои случаи 
сериозността на дисбалансите намалява. 
 

 
 
Според анализа в групата на страните с икономически дисбаланси влизат още Германия, Испания, Франция, Хърватия, 
Ирландия, Нидерландия, Португалия, Румъния и Швеция, а три страни са с установени прекомерни дисбаланси – Кипър, 
Гърция и Италия. Испания остава и единствената страна в процедура по прекомерен дефицит, след като Франция бе 
извадена от групата. Хърватска пък е извадена от групата с прекомерни дисбаланси. 
 
√ Прецизира се текстът за солидарната отговорност от Закона за концесиите 
Кабинетът прекрати договора за концесия върху част от морски плаж „Сарафово“  
Кабинетът предлага на Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите, насочен 
към подобряване на правната среда при възлагане на процедури за концесия. Също така се гарантира прилагането на 
Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия. 
С измененията се прецизират текстовете за солидарната отговорност, начина на разрешаване на спорове между страните, 
както и основанията за недействителност на концесионния договор. 
С предложените промени всеки един от участващите в групата икономически оператори ще отговаря солидарно, съгласно 
ресурса, който е предоставил за участие в правната форма за концесията. 
Конкретизират се и текстовете за разрешаването на спорове като се елиминират възможностите за противоречиво 
тълкуване. По този начин се дава възможност възникналите противоречия да бъдат решавани от арбитражен съд, 
уточняват от пресслужбата на кабинета. 
С друга промяна отпада възможността концесионният договор да бъде обявяван за недействителен, когато съдържанието 
на договора не съответства на минималното съдържание, определено в закона. 
След влизането им в сила новите промени ще се прилагат и за процедури, за които има издадено решение за откриване 
на процедура и няма подадени заявления или заявления и предварителни оферти. 
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С друго решение от днес правителството прекрати едностранно договора за предоставяне на концесия върху част от 
крайбрежната плажна ивица – морски плаж „Сарафово“, община Бургас. Договорът е сключен на 7 септември 2000 г. 
между държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „МАТ“ ООД. 
Прекратяването на концесионното правоотношение се налага, тъй като концесионерът е неизправна страна по договора 
вследствие на констатирани системни нарушения на основни нормативни и договорни задължения. 
Концедентът цели обезопасяване на морския плаж чрез осигуряване на задължителните дейности по смисъла на Закона 
за устройство на Черноморското крайбрежие и предоставяне на услуги от обществен интерес. 
 
√ Над двукратен ръст на броя сливания и придобивания за България отчита EY 
Топ 3 на най-активни индустрии са недвижими имоти, потребителски стоки и търговия на дребно и технологии 
През първата половина на 2018 г. се отчита сериозен интерес към сделки по сливания и придобивания на пазара в 
Централна и Източна Европа. Сключени са общо 534 сделки, което е ръст с 13% спрямо предходната година според M&A 
Barometer (Барометър на сливанията и придобиванията) за първото полугодие на 2018 година, изследване на EY, което 
проучва преобладаващите тенденции в 12-те държави от региона. 
Изследването установява, че през първата половина на 2018 г. в Чехия са осъществени 167 сделки, което е най-големият 
брой сделки за този период. Следват Полша и Румъния съответно със 73 и 72 сделки. 
Седем от 12-те държави отчитат ръст в обемите на сделките с повече от 40% спрямо първото полугодие на 2017 година. 
Броят на сделките нараства повече от два пъти в България и Словакия, докато в Сърбия увеличението е повече от три пъти 
в сравнение с нивото през първото полугодие на 2017 година.  

 
В абсолютни числа Чехия отчита най-голямото увеличение в региона с 54 допълнителни сделки. Този резултат се дължи на 
повишената активност от страна на местните стратегически инвеститори при стабилен макроикономически климат и 
недостатъчен производствен капацитет, което подхранва „апетита“ към сделки по сливания и придобивания. 
Три сектора заемат 48% от всички сделки: недвижими имоти (95 сделки), потребителски стоки и търговия на дребно (86 
сделки), и технологии (74 сделки). 
„В България M&A пазарът също е активен и се работи по много сделки, макар и не в мащабите, в които виждаме M&A 
дейност в останалите държави от региона. Индустриите, в които наблюдаваме раздвижване, са идентични на тези в 
региона: медии и комуникации, недвижими имоти и технологии“, казва Диана Николаева, управляващ съдружник на 
отдел „Сделки“ в EY за България, Македония, Албания и Косово, и добавя: „Това, което виждам като положителна 
тенденция, е, че се работи много повече върху подготовката на сделките и все повече собственици осъзнават нуждата от 
по-добра подготовка“. 
Оповестени стойности на сделките 
От общо 534 сделки на пазара на ЦИЕ през първото полугодие на 2018 година, за 116 (22%) от тях са оповестени 
стойностите. Общата оповестена стойност е в размер на 13,4 млрд. долара. 
Тази сума не включва пет сделки – обявените придобивания на европейските активи на Liberty Global в Германия, Унгария, 
Румъния и Чехия (UPC Magyarország) от Vodafone Group PLC (23.0 млрд. долара) и на глобалния здравен бизнес на продукти 
за жени на Teva Pharmaceutical от CVC Capital Partners Ltd. (за 703.0 млн. долара), както и придобиванията на AdsWizz Inc. 
от Pandora Media Inc. (145.0 млн.долара), на Pack&Fly Group от Safe Bag S.p.A за 8.4 млн. долара и на OOO Karakash Agro от 
руски инвеститор за сумата от 3.8 млн. долара. Тези сделки обхващат няколко юрисдикции и не е възможно да се отдели 
конкретно стойността на активите от ЦИЕ. 
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Държавите в топ три по оповестена стойност на сделките са Чехия (7.0 млрд. долара), Унгария (1.5 млрд. долара) и Полша 
(1,1 млрд. долара). Двете най-големи сделки, допринасящи за общата стойност на сделките в Чехия са обявеното от PPF 
Group придобиване на телекомуникационните активи на мобилния оператор Теленор в Унгария, България, Черна гора и 
Сърбия (3,4 млрд. долара) и обявеното от частния капиталов инвеститор Advent International Corporation придобиване на 
Zentiva Group a.s., фармацевтична компания, базирана в Чехия (2,2 млрд. долара). 
Роналд Атард, съдружник в EY и ръководител на отдела за консултантски услуги по сделки за Централна, Източна и 
Югоизточна Европа и Централна Азия, обобщава: “Изследването на EY установи, че стратегическите инвеститори са по-
активни от финансовите инвеститори на всеки един от местните пазари на държавите от ЦИЕ. Те са приключили 423 сделки 
през първото полугодие на 2018 година, т.е. с 83 сделки повече в сравнение с първото полугодие на 2017 година или 
увеличение с 24%. Делът на стратегическите инвеститори се е увеличил от 72% през първото полугодие на 2017 година до 
79% през първото полугодие на 2018 година, докато този на финансовите инвеститори е отбелязал спад от 28% до 21% 
през първото полугодие на 2018 година. Оповестените от стратегическите инвеститори дейности по сливания и 
придобивания през първото полугодие на 2018 година са в размер на 8,9 млрд. долара през първото полугодие на 2018 
година, а тези, оповестени от финансовите инвеститори, са в размер на 4.5 млрд. долара за същия период”. 
Секторен анализ 
Според изследването на EY, недвижимите имоти са най-атрактивната цел (по брой сделки) с 95 сделки и 18% от всички 
сделки през първото полугодие на 2018 година. Най-голямата сделка в сектора е придобиването на унгарската компания 
TriGranit Zrt. от базираната във Великобритания Revetas Capital за сумата от 348 млн. долара. Средната стойност на 
оповестените сделки през първото полугодие на 2018 година е 136,1 млн.  долара 
Секторът на потребителските стоки и търговията на дребно отчита 86 сделки през първото полугодие на 2018 година. Най-
голямата сделка в този сектор е придобиването на словенското дружество Gorenje dd от Hisense Group Co Ltd от Китай за 
760 млн. долара Средната стойност на сделките в този сектор е 154,1 млн.  долара. 
Технологичният сектор отчита 74 сделки през първото полугодие на 2018 година. Най-значимите сделки включват 
придобиването на бизнеса по обработка на карти на First Data Corporation в Централна и Югоизточна Европа от базираната 
в Съединените щати компания SIA S.p.A. за 440 млн. долара, и на Jive Communications by LogMeIn за 342 млн. долара 
Средната стойност на оповестените сделки е 79,5 млн.  долара. 
Докладът посочва, че в сектора на здравеопазването през първото полугодие на 2018 година са отчетени 40 сделки. Най-
голямата от тях е придобиването на базираната в Чехия Zentiva Group a.s. от базираната в Съединените щати компания 
Advent International Corporation за 2,197.5 млн. долара. Средната стойност на оповестените сделки е 555.5 млн. долара. 
Диверсифицираният сектор на промишлените стоки отчита 38 сделки през първото полугодие на 2018 година. Най-
големите сделки в сектора включват придобиванията на VUES Brno sro от базираната в Съединените щати компания Moog 
Inc. за 65 млн. долара и на Stera Chemicals S.R.L. от Omya A.G. за 29 млн. долара. Средната стойност на оповестените сделки 
е 22.8 млн.долара . 
EY отчита 14 сделки в телекомуникационния сектор през първото полугодие на 2018 година. Най-голямата сделка в сектора 
е обявеното придобиване на европейските активи на Liberty Global в Германия, Унгария, Румъния и Чехия (UPC 
Magyarország) от Vodafone Group PLC за 23.0 млрд.  долара. 
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Изследването събра данни за преобладаващите тенденции в 12 държави от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) (България, 
Хърватия, Чешка република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения). Събраните 
данни се базират на публични източници на информация от бази данни.  
Дейностите по сливания и придобивания и данните включват частни сделки. Сделките, в които участват множество 
държави, се разглеждат по няколко начина. На ниво държава те се включват в общите обеми на сделките, но стойността 
на сделките по държави не се взема под внимание, ако не е оповестена стойността на специфичните за държавата активи. 
На регионално ЦИЕ ниво стойността на сделката се взема под внимание, ако всички активи попадат в обсега, но се 
изключват, ако част от оповестената стойността на сделките се отнася до активи, които са извън района на ЦИЕ и 
конкретното разделение не е оповестено. 
 
Dnes.bg 
 
√ Превозвачи настояват: Регистрация по ДДС за всички! 
Това е начинът за борба с нерегламентираните превози 
Автомобилните превозвачи настояват всички, които извършват превози на пътници и товари, да бъдат регистрани по ДДС. 
Предложенията за тези законодателни промени ще бъдат обсъдени на среща в парламента между представители на 
автомобилните превозвачи и шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова и зам.-председателя на транспортната 
комисия Станислав Иванов. 
"Ние сме тук от името на всички превозвачи. Искаме всички, които осъществяват превоз на пътници и товари, да бъдат 
регистрарани по ДДС", обясни Васил Пиронков от Сдружението на автобусните превозвачи. 
По думите му това е начинът за борба с нерегламентираните превози и изсветляване на сектора. 
Магдалена Милтенова от Конфедерация на автобусните превозвачи добави, че е справедливо условията да бъдат еднакви 
за всички. 
"Давайки си ясна сметка за последиците от тази регистрация, ние сме абсолютно наясно, че тя е задължително ново 
изискване, което трябва да бъде въведено, за да може бизнесът да работи при равни условия, за да няма противоречивост 
в ценовото образуване", заяви тя. 
 
√ МВР взима и разрешителното за оръжие на пътните нарушители 
Идея: Глоба дори за 1 км/ч над ограничението 
Спорни мерки срещу войната на пътя въведе МВР. Сред тях е и отнемане на лично оръжие при каране с превишена скорост, 
съобщава в свой репортаж телевизия Bulgaria ON AIR. 
КАТ и МВР ще прибягват до крайната мярка при повече от 3 нарушения. Оказва се, че акцията е влязла в сила в началото 
на януари, без обществено обсъждане. Това е станало с помощта на тълкувателно решение на Върховния административен 
съд. 
За 23 години зад волана Антон Георгиев е попадал в различни ситуации - и комични, и опасни. Споделя, че за повече от 2 
десетилетия като шофьор никога не му се е налагало да използва личното си оръжие и не вижда връзка между двете. 
250 хиляди български граждани имат разрешително за бойно и огнестрелно оръжие. По данни на МВР, към 2019 година у 
нас са регистрирани 350 хил. единици бойно и ловно оръжие. 
40 хиляди от тях са в полза на охранителните фирми, 50 000 за самозащита. Решението на Върховния административен съд 
позволява при административни нарушения, с които се нарушават спокойствието и сигурността на гражданите, да се 
отнемат разрешенията за дейност с огнестрелни оръжия. 
Подводните камъни в закона за движение по пътищата стават все повече. Вече има предложение глоби за превишена 
скорост да се налагат и за 1км/ч над ограничението. Засега МВР остави без отговор въпросите на Bulgaria ON AIR. 
 
√ Италия в рецесия, а Германия е много близо? 
Goldman Sachs: От големите пазари Европа е най-зле  
"Европа изглежда да е най-слабият голям регион в света", посочват от инвестиционната банка Goldman Sachs, съобщава 
Bloomberg. Според финансовата институция с Италия в рецесия, а Германия близо до рецесия и на фона на слаб темп при 
останалите страни очакванията за първо повишаване на лихвите от страна на Европейската централна банка се изместват 
от края на 2019 г. до към средата на 2020 г. 
"Глобалната икономика може и вече да е достигнала дъното“, смята главният икономист на Goldman Sachs Group Ян 
Хациус. Въпреки че растежът остава слаб, текущият показател на банката за активността през февруари е малко над 
преразгледаните в посока надолу данни за декември и януари. "Виждаме някои сигнали, които предполагат, че можем да 
видим растеж от текущата ситуация", смятат от Goldman Sachs. 
Икономическият екип на банката остава положително настроен по отношение на рисковите активи, въпреки че вероятно 
възходящия тренд ще отслабне заради перспективите за рецесия. Очаква се доходността по облигациите да се повиши, 
поддържайки меки настроенията при долара предвид заявките на Федералния резерв да бъде търпелив при следващи 
повишения на лихвите. 
По отношение на петрола перспективите са умерено възходящи за следващите 2-3 месеца, но отслабват за останалата част 
от годината. 
Според Ян Хациус най-добри условия за растеж от текущите нива има в САЩ, тъй като паричната политика беше 
разхлабена. 
От Goldman виждат и предпазливи признаци за обрат в китайския растеж. 
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По отношение на Федералния резерв от инвестиционната банка смятат, че евентуално увеличение на лихвите в края на 
годината ще изисква да е налице както възстановяване на растежа, така и на основната инфлация. 
 
Bloomberg TV 
 
√ Три фактора повишават прогнозата за кредитния рейтинг на България до BBB+ 
Денис Шен, асоцииран директор "Публични финанси", Scope Ratings, В развитие, 27.02.2019 
През април миналата година рейтинговата агенция Scope Ratings е повишила прогнозата за кредитния рейтинг на България 
на положителна. Оттогава  са се случили няколко събития, свързани с България, което е повлияло на преценката на 
агенцията и тя обявява повишението на дългосрочния кредитен рейтинг на страната до BBB+, със стабилна перспектива.  
Тази положителна за страната ни промяна коментира Денис Шен, асоцииран директор "Публични финанси", Scope Ratings, 
в предаването "В развитие" с водещ Вероника Денизова.   
"Три основни фактора са довели до новата перспектива за България - първият е свързан с публичните финанси, които са 
традиционно силна страна в баланса на България; вторият е ангажираността към реформи, които улесняват кредитирането 
през последните години; третият е свързан с подобряването на външната устойчивост и способността на България да се 
справи с външни шокове", каза Денис Шен.  
Спирайки се поотделно на всяка от причините, които рейтинговата агенция е взела под внимание, Шен конкретизира 
публичните финанси на България като двигател на повишението на рейтинга на страната. 
"Брутното съотношение на дълга на България беше 23,1 % от ВБП през третото тримесечие на миналата година, това 
съотношение се очаква да спадне до под 20%, освен това страната има значителни фискални резерви, те са около 9 % от 
БВП, а и до 2022 не се очаква мащабно погасяване на облигации. През следващите години няма да има опасност. 
Правителството на България прогнозира бюджетен баланс от 0,1 % от БВП през 2019, това се дължи на паричен излишък 
от 0,1 % през 2018, въпреки, че понижението не е голямо, то е нещо, което следим внимателно", каза още Шен. 
 
√ ЕС все още вижда възможности за Брекзит със споразумение 
Въпреки хаоса в британския парламент Мишел Барние е оптимист, че ще се споразумее с премиера Тереза Мей 
Главният преговарящ на Европейския съюз (ЕС) за Брекзит Мишел Барние все още счита, че е възможно британците да се 
оттеглят от Европейския съюз по регламентиран начин. "Не е правилно да се казва, че Брекзит без сделка е най-вероятен", 
заяви Барние във френска телевизия Franceinfo в сряда, предава Faz.net. 
Като преговарящ той прави всичко, за да постигне споразумение. Той залага всичко да се споразумение с британския 
премиер Тереза Мей, с което британската Камара на общините ще се съгласи. Възможността все още е реална. 
За първи път във вторник Мей призна, че Великобритания не може да напусне ЕС, както беше планирано, на 29 март. Тя 
даде обещание за гласуване за отлагане на Брекзит. Ако отново се провали до 12 март със споразумението си за оттегляне, 
Мей възнамерява да постави депутатите пред избора между напускане без споразумение или "кратко удължаване" на 
срока. Британският парламент гласува в сряда на следващите стъпки за излизане от ЕС. 
Британците често омаловажават последствията от Брекзит, които са особено тежки за тях, каза Барние. "Те са безбройни: 
човешки, социални, икономически и финансови, технически и правни." 
Барние каза, че съжалява за Брекзит. "Не виждам никаква полза него". При напускане на британците от ЕС би имало само 
губещи. 
 
√ Гейдаров: България е прозорецът на Азербайджан към европейските пазари 
Мурат Гейдаров, ръководител на азербайджанската газова компания "Сокар - Балкан", Светът е бизнес, 27.02.2019 
"Сокар - Балкан" оценява приноса на България, която приема за свой стратегически партньор при изпълнението на всички 
общи стратегически проекти. "Имаме определени стратегии, които предвиждат участието ни в различни проекти в региона 
и България е най-привлекателния пазар за нас. Разбира се предстои да направим проучвания на пазара, защото за да 
присъстваш на един пазар, трябва да си наясно какви са особеностите и възможностите". Това каза Мурат Гейдаров, 
ръководител на азербайджанската газова компания "Сокар - Балкан", в предаването "Светът е бизнес" с водещ Николай 
Кръстев.  
"Всеки пазар предлага не само предимства, той е и територия на конкуренция между различни играчи. Ето защо ние 
искаме да се подготвим. Подобна стратегия приехме и в други държави - в Гърция, в Турция,  за тази цел сме ангажирали 
консултант, който ще ни даде индикации какви са ползите за нас, какви са предпочитаните бизнес модели за нашето 
участие на пазара. Въз основа на този анализ ние ще изготвим решението си и ще преценим най-подходящия момент за 
да навлезем в България", каза Гейдаров. 
По отношение на срещите на компанията с високопоставени българи държавници и отношението на страната като цяло 
към нея, Гейдаров посочи, че енергийното сътрудничество на "Сокар - Балкан" с България вече има 20-годишна история. 
Един от елементите му е доставката на газ за страната, която ще се случи от идната година. 1 млрд. куб. м газ ще достави 
компанията по договора с "Булгаргаз", но едновременно с това тя наблюдава отблизо процеса на създаването на газовия 
хъб "Балкан", който е много важен елемент в енергийната стратегия на България.  
"Бих казал, че България е нашият прозорец към европейските пазари и конкретно към пазарите в Югоизточна Европа в 
Западните Балкани. Много съм благодарен, че през всички тези години си сътрудничим много добре с правителството на 
България и има много добри отношения между ръководителите на нашите държави", каза Гейдаров. 
По повод използването на Южния газов коридор от други страни Гейдаров каза: 
"Ние създадохме Южния газов коридор, за да помогнем на други производители на газ да вкарат техния продукт на 
пазарите, от тази гледна точка Туркменистан  и Казахстан могат да използват нашата инфраструктура за да доставят газ във 
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всяка локация в рамките на инфраструктурата на този газов коридор. От правна гледна точка погледнато - Азербайджан е  
отворен, готов да осигури транзитни услуги и със системите за пренос, но няма да проявим никакво дискриминационно 
отношение". 
 
√ Посланик Насер Кемал: Радикализацията е риск, но и нещо, с което можем да се справим 
Посланик Насер Кемал, генерален секретар на Съюза на Средиземноморието, бивш заместник-министър на външните 
работи на Египет 
Съюзът на Средиземноморието не е просто една структура и идея, това е една необходимост, а в днешно време се 
превърна в реалност. Не мисля,че ЕС и като цяло Европа ще има толкова сигурно място в икономически и геополитически 
план, ако не поддържа толкова добри връзки със своите източни и южни съседи, под южни съседи имаме предвид 
средиземноморския регион. Съюзът на Средиземноморието беше създаден през 2008 г. като идея в Париж,  ние работим 
в 6 много важни за жителите в региона сектора: на бизнеса, околната среда, климатичните промени, образованието, 
създаване на работни места, в областта на научните изследвания. Това заяви Посланик Насер Кемал, генерален секретар 
на Съюза на Средиземноморието, бивш заместник-министър на външните работи на Египет, в предаването "Светът е 
бизнес" с водещ Николай Кръстев. 
"По-важното е, че се опитваме да усилим регионалната интеграция между нашите страни - членки и между нашите 
граждани", посочи още г-н Кемал. "Нито един от тези сектори на работа не е толкова сложен, но в някои сфери се движим 
по-добре, отколкото в други. Един пример за това са жените и младежите, в това отношение 43- те страни - членки 
съгласуваха план по отношение на овластяването на жените, на равенството на половете и на ролята на дамите в бизнеса 
и се споразумяхме за основните индикатори. Освен това Съюзът има механизъм за проверка и всяка една страна има 
правото да разгледа какво правят другите страни - членки и да се поучи от опита им. Работим върху наемането на жените, 
върху обучението им, искаме да ги свържем с нуждите на пазара, като организираме всеобхватни инициативи за достъп 
до работни места", каза още посланикът. 
Неговото мнение е, че все още не е създадена свободна зона за търговия като ЕС, това е предизвикателството в момента 
на страните - членки. 
По отношение на радикализацията на младите хора в региона, г-н Кемал каза, че според него тя е социално-икономически 
проблем, когато говорим за основните причини за предизвикателствата, с които се срещаме - и за миграцията, а в Европа 
- за проявите на популизъм, евроскептицизъм, които се наблюдават не тук в България, но в европейските страни, всичко 
това се дължи да един сегмент в обществото, които не са спечелили от  глобализацията и новата икономика.  
"Те са се облагодетелствали от социалните медии, имат способността да комуникират, но в икономическо и социално 
отношение те са оставени назад от движението на общността и те се изолират от радикални идеи, независимо дали те са 
популизъм, радикализация, екстремизъм, а наша отговорност като лидери, както  и на журналистите, е да отворим 
обществото за тях, да създадат възможности за професионално развитие. Радикализацията определено е риск, но това е 
нещо, с което можем да се справим", каза още посланик Насер Кемал. 
В момента на създаването на Съюза на Средиземноморието в региона в разгара си са били две кризи - от една страна така 
наречената "Арабска пролет", а от друга -  финансовата криза от 2008 г., посочи в коментара за събитията от онова време 
г-н Кемал. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Опит от лабораторията в Лозана. Кои са най-опасните частици във въздуха? 
- Изборът на европейски главен прокурор - как гласуваха българските евродепутати 
- Гласът на "Атака". Гост: Десислав Чуколов 
- Ще изчезнат ли слоесто-купестите облаци заради високите нива на въглероден диоксид? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- На живо от Пловдив: Защо строеж, свързан с общинската болница, предизвика граждански протест? 
- Кои са най-фрапиращите случаи на киберизмами с българска следа - разговор с Явор Колев, началник Отдел 

„Компютърни престъпления" към ГДБОП; 
- Директно от Варна: Нова жертва на домашно насилие! Жена бе пребита до смърт от съпруга си! 
- Кой е отговорен за разпространението в училище на брошури с хомосексуално съдържание - позицията на 

институциите и дискусия с експерти; 
- Стихове на Ботев и Вазов в изпълнение на легендарния Васил Михайлов; 
- Защо волейболната звезда Владо Николов прие да участва в популярния формат на bTV „Смени жената"? 
- На какви семейства ще помага „Бригада нов дом" този сезон? В студиото - Мария Силвестър и Влади Караджов; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- На живо от Варна се търси отговор на въпросите "Мълчание от страх или бездействие на институциите? Защо мъж 

преби до смърт жена си?" 
- Линейка скара психиатрия и Спешната помощ. Отказвано ли е транспортиране на пациенти? 
- Тренирай трудно. Защо параолимпийска надежда се подготвя в мизерни условия? 
- Опасност в мрежата. Игра провокира деца да се самонараняват. 
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- Забраняват на телекомите да ни изпращат sms-и, с които ни абонират за игри и хороскопи, без да искаме. Колко 
може да набъбне сметката ни за телефон от нежеланите съобщения? Проверка в "На твоя страна" с Георги 
Георгиев. 

- Горива на тъмно. Кой укрива данъци и удря ли ни по джоба? Говори Емил Димитров - Ревизоро. 
- След падащите каски и наводнените къщи заради строеж на път - какво се разбраха строители, възложители и 

потърпевши? 
- От -8 до +25 градуса. Какво още ни чака през март? 
- Мистериозни убийства, любов и отмъщение в "Дяволското гърло". Разкриваме още от тайните на криминалната 

драма. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 28 февруари 
София. 

- От 10.00 часа в зала „Концертна" на Централния военен клуб, на бул. „Цар Освободител" №7, ще се състои 
поклонението пред тленните останки на президента на Информационна агенция и Радиоверига „Фокус" Красимир 
Узунов. От 13.00 часа в църквата „Света София" викарият на Софийската митрополия епископ Поликарп ще 
извърши опелото. От 15.00 часа на Централните софийски гробище в Парцел 1, ред 8, гроб 26 ще се състои 
погребението. 

- От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание. 
- От 09.00 часа в зала „Роял" на Project Lab (бул. Мария Луиза № 58) ще се проведе конференция на тема „Децата - 

от престъплението, през наказанието, до възстановяването". 
- От 09.30 часа в заседателната зала на Висшия съдебен съвет ще се проведе заседание на Пленума на ВСС. 
- От 10.00 часа ще започне редовното заседание на Столичния общински съвет. 
- От 10.00 часа в сградата на КЕВР ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно открито 

производство за прекратяване на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия" и 
лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия", издадени на „Топлофикация Шумен" ЕАД - в 
несъстоятелност. 

- От 10.30 часа в зала № 2 на Централна поща (ул. „Гурко" № 6) главният изпълнителен директор на „Български 
пощи" Деян Дънешки ще пусне в употреба издание на тема: „Велики пътешественици - Робърт Скот" - една 
пощенска марка в блок и специален пощенски печат. 

- От 11.00 часа Българският червен кръст и Националната гвардейска част организират поклонение пред Докторския 
паметник в София по повод 141-годишнината от Освобождението на България. 

- От 11.00 часа в зала №3 на Изпълнителна агенция по околна среда (бул. „Цар Борис ІІІ" № 136, ет.2) ще се състои 
пресконференция, на която ще бъде представен проектът „Реализиране на дейности по опазване на естественото 
състояние на природното местообитание 9130 - буков комплекс в ПР „Богдан" и предприемане на мерки за 
неговото подобряване", чиято реализация започна в края на 2018 г. 

- От 11.00 часа председателят на Национално сдружение „Българската домашна ракия" Андон Андонов и членове 
на сдружението ще дадат пресконференция в централата на НФСБ на ул. „Раковски" 134. 

- От 11.30 часа на ГКПП „Калотина" гранични полицаи ще раздават разяснителни материали на чуждестранни 
водачи на товарни автомобили. 

- От 11.30 часа във фоайето на Народното събрание ще бъде открит тематичен щанд с информационни материали 
по повод Деня на редките болести. От 13.00 часа пред централния вход на Народното събрание ще бъдат пуснати 
балони в подкрепа на пациентите с редки болести. Подобни събития ще се проведат в градове от цялата страна. 

- От 12.30 часа в София тех парк, сграда Инкубатор ще започне събитието „Диалози в образованието". Участие ще 
вземат близо 100 учители, директори, представители на РУО и МОН от 20 града в страната. 

- От 13.00 часа в зала „Сердика" на София хотел Балкан ще се проведе експертната дискусия на тема „Законът за 
киберсигурността и ефектите върху енергийния сектор", част от поредицата Energy Managers' Forum. 

- От 18.00 часа в Theatro Live Club ще се състои официален вечерен кокейл, на който ще бъде представено ново 
споразумение между Bulgaria Air и Air Italy, с което ще стартират трансферни полети през Милано между България, 
вътрешността на Италия, САЩ, Канада и атрактивни дестинации в Южна Африка и Азия. 

- От 19.30 часа в хотел „Арена ди Сердика" ще се състои двадесет и седмата церемония „Мъж на годината". 
*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа пред сградата на ОДМВР - Бургас ще бъде открит осмият републикански турнир „Освобождение" по 
стрелба с пистолет за служители на МВР. 

*** 
Варна. 

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

- От 14.00 до 16.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ - Варна на ул. „Георги Бенковски" №1, общинският съветник Калина 
Пеева ще приема граждани. 

*** 
Велико Търново. 

- От 09.00 часа в голяма зала на община Велико Търново ще се проведе сесия на Великотърновски общински съвет. 
*** 
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Велинград. 
- От 18.00 часа Клубът на винарите във Велинград организира „Празник на домашното вино". 

*** 
Каварна. 

- От 13.00 часа в конферентната зала на Royal Grand Hotel & SPA, Община Каварна организира трудова борса за 
реализация на младежите в сферата на туризма. 

*** 
Казанлък. 

- От 09.30 часа ще започне заседанието на Общински съвет - Казанлък. 
*** 
Кърджали. 

- От 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора" Общинският съвет ще проведе заседание. 
*** 
Кюстендил. 

- От 10.00 часа в заседателната зала на Община Кюстендил ще бъде представен проектът „Дългосрочна грижа и 
достоен живот за хората с увреждания в община Кюстендил". 

- От 14.00 часа ще започне заседание на Общински съвет - Кюстендил. 
*** 
Ловеч. 

- Председателят на АПИ Георги Терзийски ще провери напредъка при изграждането на АМ „Хемус" в участъка 
между Ябланица и Боаза. В 10.00 часа той ще бъде в района на селище „Беклемето" в Троянския проход. Около 
12.30 часа ще започне инспекцията на изграждащата се отсечка Ябланица - Боаза от АМ „Хемус". 

- От 10.00 часа ще започне заседанието на Общински съвет - Ловеч. 
*** 
Перник. 

- От 09.30 часа ще започне редовно заседание на Общински съвет - Перник. 
*** 
Плевен. 

- От 13.00 часа в Община Плевен ще бъде подписан меморандум за сътрудничество между БАН и Община Плевен 
от Председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски и кмета Георг Спартански. 

- От 13.30 часа в Община Плевен Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, кметът Георг Спартански и проф. д-
р Славчо Томов ректор на Медицински университет ще дадат брифинг. 

*** 
Пловдив. 

- От 09.00 часа в залата на Общинския съвет ще се проведе заседание. 
- От 14.00 часа в зала „Пълдин" на Парк-хотел „Санкт Петербург" зам.-министър Деница Николова ще открие 13-ото 

заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020 г. 
*** 
Разград. 

- От 17.00 часа в стъклената зала на Художествената галерия „Проф. Илия Петров" областният управител на Разград 
Гюнай Хюсмен ще открие изложба, посветена на 140 години от Учредителното събрание и приемането на 
Търновската конституция. 

*** 
Сливен. 

- От 09.00 часа в зала „Май" на Община Сливен ще се състои редовно заседание на Общинския съвет. 
*** 
Смолян. 

- От 13.00 часа в Сесийната зала на Общината ще започне заседание на Общински съвет - Смолян. 
*** 
Трън. 

- От 14.00 часа ще започне редовното заседание на Общински съвет - Трън. 
***  
Шумен. 

- От 09.00 часа в зала 363 на общината ще се проведе заседание на Общински съвет-Шумен. 
- От 11.00 часа в залата на РУ- Шумен директорът на областната дирекция ст. комисар Ялчън Расим ще предостави 

информация за дейността и работата на кварталните полицаи. 
 
√ Генералният секретар на НАТО пристига на посещение у нас 
По покана на министър-председателя Бойко Борисов тази вечер в София пристига генералният секретар на НАТО Йенс 
Столтенберг. Двамата ще проведат работна вечеря, на която ще бъдат обсъдени сътрудничеството в сферата на сигурността 
и отбраната и стабилността на Западните Балкани и региона. 
Темите ще бъдат във фокуса на разговорите между Борисов и Столтенберг и утре, 1 март, когато двамата ще проведат 
среща на четири очи в сградата на Министерския съвет. След това ще се проведе разширена среща между двете делегации, 
в която ще участват вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов, вицепремиерът и министър на 
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външните работи Екатерина Захариева, Патрик Търнър - помощник генерален секретар по планирането и политиката на 
отбрана и Лоренц Майер-Минеман - първи заместник-директор на кабинета на генералния секретар. 
 
√ Парламентът в Лондон одобри плана на Мей, който може да отложи Брекзит  
Британските депутати изразиха подкрепа за новата стратегия на Тереза Мей за Брекзит, което може да отложи датата на 
развода с ЕС, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.Според този план британската министър-председателка ще подложи 
още един път на гласуване в парламента, най-късно на 12 март, споразумението, което сключи с Брюксел, заедно с 
евентуални отстъпки, които може да договори. Това споразумение бе отхвърлено категорично в средата на януари. 
Ако депутатите го отхвърлят отново, тя ще ги попита на 13 март дали искат да излязат от ЕС без споразумение. Ако откажат, 
тя ще внесе на 14 март предложение за отлагане на Брекзит. 
Общо 502 депутати в Камарата на общините гласуваха за, а 20 гласуваха против поправката, внесена от консерватора 
Оливър Летуин и лейбъристката Ивет Купър, чиято цел е да утвърди предложението на Мей. 
В същото време Великобритания се съгласи да гарантира на своя територия правата на гражданите на страните от 
Европейския съюз дори ако излезе от съюза без сделка за раздялата, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. 
Споразумение, сключено между Обединеното кралство и ЕС гласи, че 3-те милиона европейски граждани във 
Великобритания и 1 милион британски граждани в други европейски страни могат да продължат да живеят спокойно след 
Брекзит. 
Споразумението не е гласувано от британския парламент, което поставяше под въпрос статута на гражданите месец преди 
очаквания Брекзит на 29 март. За да не се стигне до отхвърлянето му от парламента, консервативното правителство днес 
реши министър-председателката Тереза Мей да поеме общ ангажимент на Великобритания и ЕС по въпроса за правата на 
гражданите, независимо дали договорената от Мей сделка с ЕС за Брекзит бъде одобрена или не. 


