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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
  
НОВА ТВ 
 
√ Бизнесът търси таланти  
Най-трудни за намиране са строителите, образованите работници и инженерите 
Бизнесът търси таланти. Най-трудни за намиране са хора, които не просто вършат работата си, но имат отношение към 
колегите си. Имат изградени трудови навици, спазват работното време и правилата, съобщава NOVA. 
Данните, че 62% от работодателите не могат да намерят таланти, са на една от големите агенции за подбор на персонал. 
Според анализа, на пазара не достигат добри строители, образовани работници и инженери. 
Екипността при Георги и Тодор от Монтана работи от години. Те са като най-търсените за фирмите таланти, но са избрали 
да не работят за тях. 
81% от служителите гледат първо заплатата. След това - дали в работата има смисъл и свобода кога и къде да я свършиш. 
В ерата на технологиите ако фирмата намери хора с умения и желание вече ги нарича таланти. 
“Mного повече неща трябва да може един човек. Tрябва да бъдат доста по-емоционално интелигентни. Dа спазват работна 
политика, работно време, начини, процедури на работа - по повод тяхната безопасност на работа и т.н.”, разказва Мария 
Стоева - мениджър “Бизнес развитие” в агенция за подбор на персонал. 
Освен строителите, най-търсени са заварчици, шлосери, кранисти. И инженери - затова работодателите искат математика 
да се учи от ранно детство. И матурата да е задъlжителна. 
„Ако напишете в Google СМГ и Оксфорд, ще установите, че нашата математическа гимназия излъчва най-много студенти в 
Оксфорд”, заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
54% от компаниите отчитат липса на умения при кандидатите за работа. А в занаятите това е особено важно. Георги и 
Тодор чистят обектите всяка вечер преди да си тръгнат. Защото знаят, че през 2020-та талантът се оценява по нови 
критерии. А ако работиш това, което искаш, но и можеш - работиш и пееш. 
Таланти не стигат и в света - по данни на експертите. Най-много даровити служители липсват на САЩ, Мексико и Италия. 
За повече информация вижте видеото. 
 
БНТ 
 
√ Борбата с фалшивите болнични - коментар на работодатели и синдикати 
Мерките, които правителството предприема, са в посока подобряване на контролната дейност по издаването на 
болничните, тъй като анализът на НОИ показва, че проблем има в краткосрочните болнични, до 7 дни. Това заяви в 
Сутрешния блок на БНТ Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Гост по темата беше и Марио Нинов от КТ "Подкрепа". 
Нинов заяви, че броят на фалшивите болнични ще си е същият брой, без значение продължителността. 
Марио Нинов, КТ "Подкрепа": При нас възникна въпросът - болните в момента излекува се по-бързо ли, медицината ли е 
напреднала, досега хората са се лекували в определен период от време, по определение на Министерството на 
здравеопазването. Сега изведнъж започват да се лекуват в по-кратки срокове, явно сме напреднали много в медицината. 
Добрин Иванов, АИКБ: Намаляването на срока не означава, че няма да бъде издаден втори болничен, ако лицето, след 
изтичането на първия болничен, продължава да е болно. 
Цялото интервю вижте във видеото. 
 
Икономист 
 
√ Напред към деветчасов работен ден 
Социалното министерство е на път да приеме искането на работодателите за двойно по-дълъг извънреден труд, 
позволен от Кодекса на труда 
На фона на световните тенденции за намаляване на работното време управляващите у нас са на път да увеличат 
извънредното време за труд. Българската стопанска камара (БСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) настояват за въвеждане на 9-часов работен ден, като се узакони извънредният труд до 300 часа годишно, при 150 
часа сега. 
Идеята може да влезе в дневния ред на правителството, въпреки че преди повече от половин година предишният социален 
министър Бисер Петков я отхвърли като неприемлива. Наследничката му Деница Сачева обаче е готова да се вслуша в 
исканията на работодателите. Тя обяви в интервю, че до април ще бъдат изготвени промени в Кодекса на труда, с които да 
се намери баланс между интересите на работодателите и работниците. 

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/biznesyt-tyrsi-talanti-video-2207823
http://news.bnt.bg/bg/a/borbata-s-falshivite-bolnichni-komentar-na-rabotodateli-i-sindikati
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Къде са най-добрите условия 
Според изследване на InterNations – най-голямата мрежа на работещи в чужбина специалисти, най-добрият баланс между 
работно време и почивка постига Норвегия. Там работното време е 41,7 часа седмично, но добрият жизнен стандарт, 
балансът на работа и свободното време, заедно с отличните възможности за отглеждане на деца, правят страната много 
примамлива за работа. На второ място е Дания – страна с висок жизнен стандарт и с една от най-кратките работни седмици 
в света – средно 39 работни часа. Франция има втората най-кратка работна седмица – 41 часа, но анкетираните не я 
класират на предни позиции. Сред страните, които постигат баланс между работа и семейство, са Австрия и Чехия, но също 
и Тайван. В Унгария мъжете работят по-дълго – 43,5 часа, жените – 39, но въпреки това са удовлетворени от баланса на 
работа и свободно време. Сред страните с по-малка работна седмица и с висока сигурност на работните места е и Нова 
Зеландия. 
Според различни изследвания на големи компании като Microsoft намаленото работно време влияе добре върху 
креативността на служителите. На същото мнение са и редица фирми в Европа, които въвеждат четиридневна работна 
седмица и се радват на добри резултати. 
Посоката е към увеличаване на часовете за извънреден труд във всички отрасли. От АИКБ заявиха пред "Икономист", че са 
имали среща със Сачева, на която са обяснили, че удължаването на работното време е в полза на работника, който ще 
получи допълнителни пари. "Когато има да се изработи срочно един детайл, за който се иска време от 9 часа, не може 
работникът да захвърли работата на 8-ия час и да каже, че работното му време е свършило. Това не е в полза нито на 
работодателя, който е получил тази поръчка, нито е в интерес на работника, чието възнаграждение зависи от изпълнението 
на поръчките", обясни пред "Икономист" логиката на работодателите Ивелин Желязков от АИКБ. 
Игрите със сумираното работно време 
Полагането на извънреден труд е забранено от Кодекса на труда. Допускат се обаче някои изключения, свързани с 
кризисни, аварийни и неотложни работи, сезонен труд и най-масовият случай – довършване на започната работа, която не 
може да бъде свършена в редовното работно време. Извънредният труд се заплаща различно според това дали е положен 
в работен, почивен или празничен ден. Работодателите отчитат извънредния труд пред Главната инспекция по труда, като 
такъв не може да се прилага спрямо един нает повече от 150 часа на година. Още миналата година БСК и АИКБ поискаха 
тази забрана да падне изцяло. 
Според Чавдар Христов, за да изпълнят поръчки и да компенсират недостиг на работна ръка, някои работодатели 
прибягват непрекъснато до използване на сумарно работно време, за да удължат изкуствено работния ден. Това е способ, 
който позволява работодателят да определя колко часа да се работи на ден, като се остане в рамките на договореното. 
Един ден той може да поиска работниците му да се трудят 12 часа, на следващия ден – 10. Според синдикатите по 
международни стандарти работната седмица може да е максимум 48 часа, а у нас лимитът може да е 56 часа. Затова, 
когато се говори за извънреден труд в случай на спешни доставки, трябва да се постави и въпросът за сумарното работно 
време, подчертава трудовият експерт на КНСБ. Съгласно европейска директива то не може да се прилага повече от 4 
месеца в годината, макар че у нас масово се прилага 6 месеца. Христов смята, че ако се правят промени в КТ, трябва да се 
запише, че сумарното работно време, каквото у нас има от 2001 г., се прилага не повече от 4 месеца годишно. Социалният 
министър Деница Сачева също смята, че би могло да се мисли за сумарно работно време до 4 месеца. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Investor.bg 
 
√ Борисов обсъди Зелената сделка с Урсула фон дер Лайен 
Успехът на Европейския зелен пакт зависи от подкрепата на държавите с високи парникови емисии, каза премиерът 
пред председателя на ЕК 
„Преходът към климатична неутралност ще изисква по-големи инвестиции за постигането на целта, но това ще е ярък знак, 
че Европа поставя на първо място здравето на своите граждани и опазването на природата за бъдещите поколения“. Това 
посочи премиерът Бойко Борисов пред Урсула фон дер Лайен. 
Министър-председателят разговаря с председателя на ЕК в рамките на Световния икономически форум в Давос. Във 
фокуса на разговора им бяха водещите теми от дневния ред на форума, свързани с опазването на природата, 
прозрачността на бизнеса, бъдещето на труда и геополитически въпроси.  
Българският премиер изтъкна, че превръщането на ЕС до 2050 г. в първия в света неутрален по отношение на климата блок 
е голямо предизвикателство, но също така и чудесна възможност. 
В тази връзка двамата обсъдиха значимостта и ролята на новата стратегия на ЕК, известна като Европейски зелен пакт, за 
който се предвижда финансиране от около 1 трилион евро през следващото десетилетие. Пактът дава възможност така да 
се промени начинът ни на живот, че гражданите да живеят по-здравословно, а предприятията да станат още по-модерни 
и конкурентоспособни. 
„Успехът на Европейския зелен пакт и на борбата с климатичните промени може да се осигури, ако тези инициативи бъдат 
подкрепени от всички държави, особено тези с високи парникови емисии. Необходимо е примерът на ЕС да бъде 
последван от нашите партньори и от основните играчи на международната сцена“, категоричен бе премиерът Бойко 
Борисов. 
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News.bg 
 
√ Комисията по транспорт в ЕП подкрепя министрите на ЕС за пакета "Мобилност" 
Споразумение между преговарящите от ЕП и Финландското председателство относно реформата в сектора на 
автомобилния транспорт е одобрено от комисията по транспорт и туризъм на ЕП във вторник. 
Изменените правила за командированите превозвачи, времето за почивка на превозвачите и по-стриктните правила за 
каботаж (временно превозване на стоки от превозвачи, установени извън приемащата държавата членка), имат за цел да 
прекратят нарушенията на конкуренцията в транспортния сектор и да предоставят по-добри условия за почивки на 
превозвачите. 
Споразумението запазва съществуващите лимити за каботаж (три операции в рамките на седем дни), но въвежда 
регистриране на преминаването на граници с тахографа на превозните средства, с цел борба с нарушенията. 
За да се предотврати "систематичния каботаж", ще се въведе "срок на прекъсване" от четири дни преди извършването на 
по-нататъшни каботажни операции в рамките на същата държава със същото превозно средство. 
За справяне с проблема с т. нар. фирми "пощенски кутии", транспортните дружества ще трябва да провеждат значителна 
част от дейностите си в държавата на регистрация. Новите правила също ще изискват връщането на камионите в държавата 
на оперативния център на компанията на всеки осем седмици. 
Тъй като операторите все по-често използват микробуси за предоставянето на международни транспортни услуги, тези 
оператори (използващи леки търговски превозни средства над 2,5 тона) също ще трябва да отговарят на нормите на ЕС за 
транспортни оператори и ще трябва да оборудват микробусите с тахограф. 
Правилата на ниво ЕС за командироване на превозвачи ще дадат по-ясна правна рамка за прилагането на правилата за 
командированите работници в силно мобилния транспортен сектор с цел намаляване на различните национални подходи 
и гарантиране на справедливо заплащане за превозвачите. 
Одобрените правила предвиждат правилата за командироване да се прилагат върху каботажните и трансграничните 
операции, с изключение на транзит, двустранните операции и двустранните операции с едно допълнително натоварване 
или разтоварване във всяка посока (или нула на отиване и две на връщане). 
Одобреният текст също включва изменения, които помагат за гарантирането на по-добри условия за почивка на 
превозвачите и им позволяват да прекарват повече време у дома. 
Компаниите ще трябва да организират разписанията си по такъв начин, че международните превозвачи да имат 
възможност да се прибират у дома на редовни интервали (поне на всеки три или четири седмици в зависимост от работния 
график). 
Задължителната почивка в края на седмицата, известна като редовната седмична почивка, не може да бъде взета в 
кабината на превозното средство, гласи съгласуваният текст. Ако тази почивката се взема извън дома, то настаняването 
трябва да бъде платено от компанията. 
В извънредни случаи, новите правила позволяват на превозвачите да надвишават времето на шофиране при строги 
ограничения за стигане у дома за седмичната почивка, когато са много близо до основната база. 
Временното споразумение относно правилата за командироването на шофьорите беше прието с 27 гласа "за", срещу 22 
гласа "против" и 0 "въздържал се". 
За да влезе в сила, споразумението трябва да бъде одобрено от министрите на ЕС и после в пленарната зала на 
Парламента. 
Правилата за командироване ще се прилагат 18 месеца след влизането в сила на правния акт. Правилата относно времето 
за почивки, което включва прибирането на превозвачите, ще се прилага 20 дни след влизането в сила на акта. Правилата 
относно връщането на камионите и други промени в правилата за достъпа до пазара ще се прилагат 18 месеца след 
влизането в сила на акта относно достъпа до пазара за превози на товари. 
 
√ Депутатите в комисия одобриха промените в Закона за горивата 
Депутатите от Комисията за борба с контрабандата приеха на второ четене промените в наредбата към Закона за нефт и 
нефтопродуктите. Текстовете бяха отлагани три пъти заради недоволство от страна на малките търговци на горива. 
С наредбата се въвеждат специални изисквания за регистрация на търговците с нефт и нефтопродукти. Земеделците, които 
не извършват търговия с горива и нефтени продукти, отпадат от закона. 
С текстовете се допускат ведомствени бензиностанции. Разрешава се мобилни автомобили да зареждат машините в 
галериите. За строителите при определени категории се допускат преместваеми обекти за зареждане, за които държавната 
администрация ще следи къде се намират. 
Депутатите отхвърлиха внесено предложение от БСП, с което се предлага малките търговци да разполагат с 10 000 бутилки 
в наличност. 
Комисията реши редица детайли по наредбата да се обсъдят от парламентарните групи в зала по време на второто четене. 
Аргументите са, че редица предложения са постъпили на 20 януари в парламента. 
Депутатът от БСП Румен Гечев изказа своето недоволство от приетите промени, като посочи и парадокса, че ставаме 
единствената страна в света, която е публикувала закон, без да е издадена наредбата, а сега се правят промени в закона, 
пак дори преди да е приета наредбата. 
Гечев обясни че с приетите поправки остават неблагоприятните условия за бизнеса в страната, създава се монопол на 
големите производители, а дори и една част от бизнеса, който е похарчил пари, за да отговори на изискванията в закона, 
се оказва, че се е охарчил напразно. Като пример депутатът от БСП посочи изискванията за пълначните станции за газ 
пропан-бутан. Според Гечев предложенията се отхвърлят само защото са внесени от страна на социалистите. 
Според депутата от ГЕРБ Валентин Николов с предложението на БСП реално се създава точно монопол. Той открои факта, 
че самата БСП не е била единна при първо четене и една част от депутатите са подкрепили текстовете. Депутатът припомни, 
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че в основната си част законът цели да регистрира играчите в "сектора" и същевременно да намали административните 
пречки и да се увеличи конкуренцията. 
Според новия председател на ресорната комисия Юлиан Ангелов Законът за нефопродуктите ще работи, защото и 
експерти, и асоциациите, и браншът са на 99% съгласни с текстовете. 
 
Дaрик 
 
√ Танева ще присъства на представяне на Социално-икономически анализ за селските райони 
Министър на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще присъства на представянето на Социално-
икономическия SWOT анализ на развитието на селските райони и напредъка по дебата за ОСП 2021-2027, съобщиха от 
пресцентъра на МЗХГ. 
Целта на SWOT-анализа за развитието на селските райони е да подпомогне дефинирането на основните проблеми, 
потребности и възможности за развитие на селските райони, като ще бъде и основа за разработване на следващия 
стратегически документ Идентифициране на потребностите във връзка с прилагането на ОСП в следващия програмен 
период 2021-2027, отбелязват от министерството. 
Събитието е на 24 януари от 10:00 ч. в Голямата конферентна зала на Университета за Национално и Световно стопанство 
- град София. 
Проектът на Социално-икономически анализ за развитието на селските райони, изготвен от Университет за национално и 
световно стопанство, е публикуван на сайта на МЗХГ. 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев обсъди двустранното партньорство в иновациите и сигурността с Израел  
Двустранното партньорство в иновациите, сигурността и добрите практики в управлението на водните ресурси обсъдиха 
президентите на България и Израел Румен Радев и Реувен Ривлин. 
Българският президент е на посещение в Израел за участие във възпоменателната церемония по повод отбелязването на 
75-ата годишнина от освобождаването на Освиенцим и Деня за възпоменание на Холокоста. 
Двамата президенти обсъдиха и актуални теми от своите страни и възможностите за подкрепа в някои сектори, 
включително във водния сектор. 
 
√ Премиерът Борисов се срещна с шефа на "Лукойл" Вагит Алекперов  
Министър-председателят Бойко Борисов проведе среща с президента на „Лукойл“ Вагит Алекперов. Двамата разговаряха 
в рамките на провеждащата се в Давос Годишна среща на Световния икономически форум. 
Премиерът Борисов изтъкна добрите резултати, които българската икономика е постигнала през изминалата година, както 
и повишаването на кредитния рейтинг на страната ни. „България се развива устойчиво и това дава основание за по-голям 
оптимизъм от страна на инвеститорите и по-голямо доверие в нашата икономика“, отбеляза Борисов. 
Министър-председателят Бойко Борисов изтъкна сериозната работа на българското правителство за осигуряването на 
благоприятна бизнес среда, така че страната ни да продължи да бъде привлекателна дестинация за чуждестранните 
инвеститори. Борисов даде пример с редица чужди компании, които откриха или разшириха производството си в България 
в рамките на миналата година. 
По време на срещата на Борисов и Алекперов беше отбелязано намерението на „Лукойл“ да развива дейността си в 
България. 
 
√ Министър Ангелкова проведе работна среща с министъра на туризма на Испания  
Испания е изключително важен и желан партньор за България в туризма. Оценявайки опита, приноса и влиянието на 
страната като една от водещите туристически дестинации в Европа и света, ние се стремим да развиваме и задълбочаваме 
двустранните отношения в този изключително важен за България икономически отрасъл. Това заяви министърът на 
туризма Николина Ангелкова в Мадрид на работна среща с Мария Рейес Марото, министър на индустрията, търговията и 
туризма на Кралство Испания. 
Разговорът се състоя в навечерието на старта на 40-ото международно туристическо изложение FITUR, което се провежда 
от 22 до 26 януари. Тя е на работно посещение в Испания и в програмата ѝ са предвидени двустранни срещи с 
представители на администрацията и бизнеса, както и участие в министерската среща под егидата на Световната 
организация по туризъм към ООН на тема „Дебат за бъдещето на устойчивия туризъм в рамките на Европейската зелена 
сделка“. 
По време на разговора министър Ангелкова подчерта стратегическото значение на сектора за България с дял от близо 12 
на сто в БВП и 11 на сто от националната заетост. Двете страни поддържат много добри контакти в сферата на туризма и 
работят активно за увеличаване на взаимния туристопоток. През периода януари-ноември 2019 г. близо 85 хил. испански 
туристи са посетили България, но възможностите са по-големи. Като целогодишна дестинация ние предлагаме много 
разнообразни оферти за масов и специализиран туризъм, поясни министър Ангелкова. Тя посочи още, че Испания е сред 
първите 10 туристически пазара за столицата София, която представлява подчертан интерес сред чужденците с богатото 
си културно-историческо наследство, модерни балнео- и СПА услуги, богатство от минерални извори, уникални 
поклоннически обекти, винено-кулинарни турове и др. 
България привлича и все повече инвеститори, подчерта министър Ангелкова и покани колегата си да участва във второто 
издание на международната конференция за устойчиви инвестиции в туризма. Събитието ще се състои от 21 до 23 май 
2020 г. в най-големия български черноморски курорт Слънчев бряг. Темата е свързана с насърчаване на инвестиционните 
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възможности за устойчив туризъм в региона и в Югоизточна Европа. Първият по рода си форум бе организиран в 
сътрудничество с д-р Талеб Рифай, генерален секретар на Световната организация по туризъм към ООН от 2009 до 2017 г. 
На срещата в Мадрид бяха обсъдени и възможностите за организиране на двустранен форум за бизнес и туризъм през 
тази година в нашата страна с участието на Министерството на икономиката. 
Министерството на туризма планира да подпише меморандум за сътрудничество с Испания в туризма, съобщи още 
министър Ангелкова и отправи покана към събеседничката си да посети България. 
Министър Мария Рейес Марото поздрави българската си колега за усилията в привличане на повече туристи към страната 
и изрази готовност за разширяване на сътрудничеството. 
FITUR e едно от най-големите туристически изложения в света. През първите три дни борсата е отворена само за 
професионалисти, а през останалия период – и за посетители. Участват най-големите испански туроператори и 
туристически агенции. 
Представянето на България на форума с щанд от 100 кв. м цели да стимулира популяризирането на новостите в 
българското туристическо предлагане и позициите на страната ни на пазар Испания. Акцентите са свързани с най-търсените 
продукти: културно-историческия и природен туризъм, гурме пакети и др. Участват 12 туристически организации, общини 
и фирми. 
 
√ Зам.-председателят на КФН Владимир Савов подаде оставка  
Изпълняващият правомощията на заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ 
управление "Застрахователен надзор", Владимир Савов е подал оставка. В сряда, 22 януари, народните представители ще 
започнат работа с гласуване на оставката му. 
Решението Владимир Савов, член на КФН, да изпълнява правомощията на заместник-председател на КФН, ръководещ 
управление "Застрахователен надзор", до встъпване в длъжност на избран от Народното събрание нов заместник-
председател, беше взето на извънредно заседание през август 2018 г. 
Тогава парламентът с почти пълно единодушие освободи предсрочно Ралица Агайн-Гури от поста заради действията на 
КФН по казуса с фалиралото кипърско застрахователно дружество "Олимпик". 
 
√ Обвиниха бившия шеф на Разузнаването за изтичане на класифицирана информация  
Бившият шеф на разузнаването и сегашен генерален консул на България в Мюнхен Драгомир Димитров е обвинен в 
престъпление по служба в качеството му на Председател на Държавна агенция „Разузнаване“. 
Същият е привлечен за обвиняем, за това, че за времето от 14.07.2016 г. до 09.08.2016 г. в качеството му на длъжностно 
лице – Председател на Държавна агенция „Разузнаване“ нарушил служебните си задължения, като не организирал и не 
контролирал дейностите по Защита на класифицираната информация в Държавна агенция „Разузнаване“, с цел да набави 
облага за определено дружество в размер на 91 500,00 евро и от това са настъпили немаловажни вредни последици – 
осъществен нерегламентиран достъп до класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната 
информация. 
По отношение на обвиняемото лице е постановена мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 5000,00 лева. 
По-късно от МВнР съобщиха за медиите, че са уведомени от Прокуратурата на Република България, че предстои повдигане 
на обвинение спрямо служител от дипломатическата служба. Самият служител оказва съдействие на органите на 
държавното обвинение. 
Към момента няма основания за предприемане на действия от страна на работодателя, тъй като от съобщението на 
прокуратурата става ясно, че обект на проверка са действия, извършени от служителя преди назначаването му в 
дипломатическата служба. 
 
√ Станислав Станев, "Софийска вода": Няма опасност за водата на София  
Няма опасност за водата на София - съоръжението има капацитет да осигури допълнителните 300 л./сек, които 
правителството иска за Перник. Капацитетът на Рилския водопровод е за провеждане на 1700 л./сек. През 2019 г. средно 
сме подавали около 900 литра. Това заяви пред БНТ заместник изпълнителният директор на "Софийска вода" Станислав 
Станев. 
Този водопровод ще бъде захранен от резервоар Мало Бучино. Всичките ни клиенти, които са захранени от Рилския 
водопровод или Мало Бучино продължават да използват налягане, което се диктува от резервоара. 
Предварителните разчети показват, че това няма да оскъпи водата за столичани. КЕВР определя цените във водния сектор, 
коментира Станев. Бизнес плановете са 5-годишни, в тази нова система няма да се влагат инвестиции, а те ще бъдат 
направени от правителството. 
Жителите на Перник са в тежко положение, ние бихме искали да помогнем, смятаме, че това е наш морален дълг. Искам 
да успокоя жителите на Самоков и София - няма риск за стената на яз. "Бели Искър". Трябва да има усилване на стената, 
дотогава поддържаме по-ниско ниво, нямаме случай, в който да сме надвишили препоръчителния обем, каза още 
Станислав Станев 
В момента загубите по водопреносната мрежа на София са 45%, в последните години загубите са намалени с 20 млн. 
кубични метра. 
 
√ Транспортният бранш след Брекзит  
Великобритания ще напусне Европейския съюз в 23 часа на 31 януари, но ще продължи да спазва законодателството на 
общността през следващите 11 месеца. Според българския транспортен бранш излизането на Обединеното кралство от 
единния пазар и митническия съюз ще се отрази негативно на целия икономически сектор, ако след 2020 се въведат 
гранични режими и митнически проверки. 
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Над милиард 189 млн. евро е бил стокообменът с Великобритания през 2018-а, а само за полугодието на предходната 
година той е възлизал на 577 млн. Дали тези показатели ще се влошат зависи от предстоящите преговори между Брюксел 
и Лондон. 
Българският бизнес, изнасящ продукция за Обединеното кралство, е притеснен дали в рамките на тази една гратисна 
година ще бъдат договорени изгодни и за двете страни търговски правила. 
Кирил Янкулов повече от 10 години е продуктов мениджър на водеща у нас фирма за търговия на дървесина и продукти 
от дърво. Най-големите им клиенти произвеждат мебели, офис обзавеждане и подови настилка за Обединеното кралство. 
Признава, че неяснотите около предстоящите търговски преговори се отразяват негативно на бизнеса. 
Кирил Янкулов- продуктов мениджър: "В рамките на преходния период, след настъпването на Брекзит, ако търговските 
правила станат неблагоприятни, се очаква, преди влизането им в сила много високо ниво на поръчки и съответно 
запасяване за известно време на контрагентите на острова". И след това ще се търсят други начини на снабдяване, което 
може да означава и влошена конкурентна ситуация за европейските производители. 
Притеснени са и спедиторите - хората, който правят връзката между търговци, транспорт и крайни клиенти. 
Георги Минчев - Национално сдружение на българските спедитори: Очакваме възстановяване на един пълноценен 
митнически, граничен и всякакъв друг режим и контрол по границите. Нещо, което ще вдигне само по себе си 
себестойността на превозите, ще намали скоростта на доставките и разбира се ще се отрази и върху цените на крайните 
клиенти. 
 

 
 
Българските превозвачи се опасяват, че въвеждането на митнически режим и квоти ще ги направи неконкурентоспособни 
на големите държави в ЕС, граничещи с острова. 
Йордан Арабаджиев: Това ще бъде много сериозен удар върху българските превозвачи, защото ние имаме сериозен дял 
в превозите с Обединеното кралство и въвеждайки разрешителни режими, граничен контрол, това при всички положения 
ще накара българските превозвачи да не бъдат конкуретоспособни на европейския пазар. 
На другия полюс са автобусните превозвачи. 
Емил Савев - търговски мениджър в автобусна фирма за международни превози: " Има и добра новина за нашите 
клиенти и тя е, че цените няма да бъдат увеличени, тъй като напускането на Великобритания от ЕС няма да доведе до нови 
данъци, такси и други такива. 
Министърът на транспорта увери, че всички държавни институции, отговорни за сектора, са в постоянна връзка с 
посолството на Обединеното кралство и имат готовност за стартиране на преговори за двустранни споразумения, ако се 
наложи. 
Росен Желязков - министър на транспорта: До август месец правилата остават такива, каквито са и в момента. Т.е. по 
отношение на правоспособност, допускане, прекосяване на границата на държавите членки, транзитните превози. 
А от друга страна ако се наложат двустранни спогодби, до края на август месец ние да ги подготвим, но нямаме правото 
обаче да ги приемем, т.е. те няма да бъдат в сила. 
Разводът на Великобритания с ЕС ще бъде факт след дни. Остава въпросът ползите ли ще са повече или щетите за 
българския транспортен бранш. 
 
√ Републиканците и демократите в разгорещена битка на процеса срещу Доналд Тръмп  
В горната камара на американския Конгрес започна по същество процесът за отстраняване на Доналд Тръмп от поста му. 
Сенатът се преобрази в съдебна зала, след като Камарата на представителите гласува миналия месец за импийчмънт на 
президента - за злоупотреба с власт и за въпрепятстване на разследването срещу него. Още в първите секунди на процеса, 
републиканците и демократите влязоха в разгорещена битка - за процедурните правила. 
Председателят на Върховния съд Джон Робъртс ръководи формално процеса. Но правилата за хода му на практика 
определя лидерът на мнозинството на Републиканската партия в Сената Мич Макконъл. Демократите възнегодуваха остро 
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срещу изложения от Макконъл план с обвинения, че той иска да блокира изслушването на свидетели и представянето на 
нови доказателства. 
Адам Шиф, конгресмен от Демократическата партия: Тези правила не са за справедлив, а за опорочен процес. Ако ще 
е такъв, значи не искат американският народ да види доказателствата и възнамеряват да действат в съзвучие с президента 
- да му позволят да продължи да възпрепятства Конгреса и да лиши американците от правото да разберат истината. 
Чък Шумър, лидер на Демократическата партия в Сената: Резолюцията на Макконъл е национален срам. Това ще остане 
в историята като един от мрачните дни на Сената. 
Макконъл обясни, че обвинението, начело с конгресмен Шиф, и адвокатите на Тръмп ще имат по 3 дни за пледоарии. След 
това сенаторите, в ролята на съдебни заседатели, ще могат да задават уточняващи въпроси. И чак накрая демократите 
могат да се надяват. 
Мич Макконъл, лидер на Републиканската партия в Сената: Сенатът тогава ще реши дали ще са необходими каквито и 
да било допълнителни доказателства или разпити на свидетели, за да си изясни дали решението на Камарата на 
представителите за импийчмънт е успяло или не е успяло да прескочи високата летва на изискванията, за да бъде отменен 
резултатът от демократични избори. 
В началото на процеса срещу него Тръмп беше в Давос на Световния икономически форум, като обясни, че това за него е 
много по-важно. 
Доналд Тръмп, президент на САЩ: Онова е просто измама. Лов на вещици, който продължава вече години. И честно 
казано е срамота. 
С 53-ма републиканци от общо 100 сенатори първо в историята отстраняване на президент на Съединените щати от поста 
му изглежда невъзможно. Защото за това са необходими минимум 67 сенаторски гласа. 
 
В. Банкерь 
 
√ Екоминистърът ще се срещне представители на рециклиращия сектор 
Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще се срещне с представители на легитимния рециклиращ сектор, 
който осигурява суровини за преработващите предприятия в България, съобщиха от министерството околната среда и 
водите. 
В срещата на 23 януари в сградата на уковедомството ще участват представители на Българската стопанска камара, 
Асоциацията на рециклиращата индустрия, Българската асоциация по рециклиране и Асоциацията на преработвателите и 
търговците на дрехи втора употреба. Те настояват за експертна дискусия с цел намиране на балансирано решение за 
преустановяване на нерегламентираните практики, което осигурява функционирането на кръговата икономика и 
оползотворяване на отпадъците в съответствие с одобрените технологии и издадените разрешителни и в защита на 
здравето на българските граждани и правото им на здравословна и благоприятна околна среда. 
 
Мanager.bg 
 
√ Спад на европейските борси на фона на притесненията около мистериозния вирус от Китай  
Основните индекси на водещите европейски фондови борси записаха понижения в ранната търговия на фона на 
опасенията около мистериозния коронавирус в Китай, който вече взе четири жертви. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 3,18 пункта, или 0,75%, до 420,80 пункта, като всички подиндекси се 
оцветиха в червено. Немският DAX отчете спад от 73,68 пункта, или 0,54%, до 13 475,26 пункта. Водещият индекс на 
Лондонската борса FTSE 100 изтри 93,55 пункта от стойността си, или 1,22%, до 7 557,89 пункта. Френският CAC 40 се понижи 
66,98 пункта, или 1,1%, до 6 011,56 пункта. 
Растящият риск от разпространение на заразата по време на предстоящите празниците за китайската Нова година, когато 
стотици милиони пътуват, за да посетят роднините си, притесни инвеститорите, напомняйки им за икономическите щети 
от епидемията с Тежкият остър респираторен синдром(ТОРС) в периода на 2002-2003 г., която отне живота на близо 800 
души по света. 
„Вирусната епидемия може да предизвика огромен шок в търсенето, особено при потребителските услуги и туризма“, 
коментира Стивън Инес от AxiCorp. 
„Избухването на епидемия на фона на забавения световен икономически растеж заради търговската война между САЩ и 
Китай вероятно ще засили негативните нагласи и реакции на инвеститорите“, добавя той. 
Притесненията от разпространението на вируса се отразиха на авиопревозвачите Air France Lufthansa и IAG, чиито акции 
поевтиняха съответно с 1,50%, 2,07% и 2,68%, както и на производителите на луксозни стоки LVMH, Kering, Hermes и 
Burberry, чиито книжа поевтиняха с 2,43%, 3,96%, 2,32% и 4,26%. 
Известно облекчение на пазарите донесе новината, че френският президент Еманюел Макрон и американският му колега 
Доналд Тръмп са постигнали временно примирие в спора за дигиталния данък. Френският държавен глава се е съгласил 
да отложи налагането данък върху големите технологични компании до края на годината, в замяна на което САЩ няма да 
налагат ответни мита върху вноса на френски стоки в същия период. 
Междувременно общият банков индекс SX7P се понижи с 1,04%, след като най-голямата швейцарска банка UBS съобщи, 
че чистата и печалба през 2019 г. е намаляла с 5,03 % до 4,3 млрд. швейцарски франка. Книжата на UBS поевтиняха с 
Сред малкото компании, записали печалби в ранната търговия във вторник, бе германската Hugo Boss, чиито акции 
поскъпнаха с 4,05%, след като модната компания обяви по-добър от очакваното ръст на продажбите през последното 
тримесечие. 
В понеделник американските финансови пазари останаха затворени заради Деня на Мартин Лутър Кинг. 
Червена вълна на пазарите в Азия 
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Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха понижения във вторник, след 
като Рейтинговата агенция Moody's понижи оценката си за кредитоспособността на Хонконг заради продължаващите 
протести, предаде Си Ен Би Си. 
Хонконгският индекс Hang Seng изтри 768,4 пункта от стойността си, или 2,67%, достигайки до ниво от 28 027,51 пункта, 
след като агенцията понижи оценката си за кредитоспособността на града от Aa2 на Аа3. Причината за понижението на 
рейтинга са антиправителствените протести, разтърсващи Хонконг от месеци, които периодично са придружени от насилие 
и масови безредици. 
„Смъкването на рейтинга отразява виждането на Moody’s, че силата на институциите и правителството на Хонконг е по-
ниска от смятаното досега“, коментират от агенцията. 
Въпреки това икономистът от Oxford Economics Шон Фенър заяви пред Си Ен Би Си, че понижението на рейтинга най-
вероятно няма да има голям ефект. 
„До каква степен ще се отрази това на финансовата активност в града? Най-вероятно ефектът няма да е голям“, казва той. 
Междувременно акциите в континентален Китай също поевтиняха, като индексът Сhanghai Composite се понижи с 43,65 
пункта, или 1,41%, до 3 052,14 пункта, докато по-малкият Shenzhen Composite отчете спад от 23,42 пункта, или 1,28%, до 1 
806,54 пункта. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 изтри 218,95 пункта от стойността си, или 0,91%, завършвайки 
сесията при ниво от 23 864,56 пункта, след като Японската централна банка остави краткосрочния си лихвен процент на 
ниво минус 0,1% и си постави за цел да направлява доходността по 10-годишните държавни ценни книжа на ниво около 
0% 
Същевременно с това ЯЦБ повиши прогнозата си за икономическия растеж за сегашната финансова година до 0,9%, след 
като три месеца по-рано даде прогноза за ръст от 0,7%. 
Южнокорейският измерител Kospi отчете спад от 22,95 пункта, или 1,01%, до 2 239,69 пункта, докато австралийският индекс 
ASX 200 се понижи с 13,2 пункта, или 0,19%, до 7 066,30 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 0,85 пункта, или 0,15%, до 84,88 пункта. BGBX40 се понижи с 0,05 пункта, или 0,04%, до 114,70 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,27 пункта, или 0,05%, до 526,77 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,26 пункта, или 0,19%, до 134,28 
пункта. 
  
√ Водещи национални банки поглеждат към перспективата за създаване на криптовалута  
Националните банки на Канада, Великобритания, Япония, Швеция, Евопейската централна банка и Швейцарската 
национална банка, съвместно с Банката за международни разплащания (BIS) създадоха обща група за обмяна на опит по 
отношение на възможности за създаване на цифрова валута на Централната банка за дигитална валута (CBDC) в нейните 
национални юрисдикции. Това съобщиха от Банката за международни разплащания (BIS). 
Групата ще оцени икономическите, функционалните и техническите фактори и предпоставки, дизайнът на идеята, както и 
трансграничната оперативна съвместимост като споделят знания за нововъзникващите технологии. 
Работата на групата ще се координира тясно със съответните институции и форуми - по-специално с борда за финансова 
стабилност и комисията по плащания и пазарна инфраструктура (CPMI). 
Експертната група ще бъде оглавена от бившия член на управата на ЕЦБ Беноа Коур, който понастоящем е ръководител на 
иновационния център на Банката за международни разплащания, и Джон Кънлифe, зам.- управител на Банката на Англия 
и председател на CPMI. 
 
√ Страните в ЕС държат активи от заеми на стойност 886 милиарда евро  
Държавите в ЕС държат активи от заеми на стойност 886 милиарда евро, сочи анализ на европейската статистическа служба 
Евростат. 
Финансовите сметки на държавните управления покриват транзакции с финансови активи и пасиви, както и запасите от 
тях. Но какви са консолидираните заеми на правителствения сектор на държавите от Европейския съюз? 
Освен да заемат, правителствата могат също да дават пари, като по този начин увеличават баланса си чрез притежаване 
на активи от заеми. Има няколко причини правителствата да предоставят кредит на други звена чрез заем. Например, по 
време на финансовата криза от 2008 г., правителствата предоставяха заеми на финансови институции в беда. По това време 
капиталовите пазари не бяха лесно достъпни от тези финансови институции. Това е една от основните причини за 
увеличението на заемите, държани от правителството за периода от четвъртото тримесечие на 2008 г. до четвъртото 
тримесечие на 2013 г. 
Друга причина е, че някои публични финансови институции престанаха да функционират, а останалите активи и пасиви от 
тях станаха част от сектор държавно управление. Погасяването на такива заеми доведе до намаление на активите от заеми 
на ЕС от първото тримесечие на 2015 г. 
Причина за намаляването на консолидираните кредитни активи е фактът, че сега правителствата са по-склонни да дават 
заеми едно на друго, вместо да дават заеми на други институционални сектори. 
Заемите могат да бъдат или краткосрочни, когато първоначалният матуритет не надвишава една година, или дългосрочни 
и се оценяват по номинална стойност, независимо от това дали се изпълняват или не.  
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Снимка: Евростат 

 
√ САЩ планира да включи седем страни в списъка със забрана за пътуванията  
Правителството на президента Тръмп планира да включи седем страни - Беларус, Еритрея, Киргизстан, Мианма, Нигерия, 
Судан и Танзания - в спорния си списък със забрана за пътуванията според медийни публикации, цитирани от Ройтерс. 
Някои страни ще се сблъскат със забрани само за някои визови категории, съобщи "Уолстрийт джърнъл". Списъкът със 
страните не е окончателен и подлежи на промени според сайта "Политико". 
В интервю за "Уолстрийт джърнъл" президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че обмисля да прибави отделни страни към 
списъка със забрана за пътуванията, но отказа да уточни кои, предаде БТА. Според "Политико" обявяването се очаква да 
стане още в понеделник. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Е-винетки отново може да се купуват 30 дни преди активирането им 
От 31 януари пък спират продажбите на месечни винетки за тировете 
От днес се възстановява възможността електронна винетка да се купи 30 дни преди датата на активирането ѝ както за 
леките, така и за тежките автомобили, съобщи Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). 
От 31 декември 2019 г. се наложи временна промяна в срока за отложената покупка от 30 дни на 7 дни заради внедряване 
на актуализация на електронната система за събиране на пътни такси във връзка с въвеждането на толсистемата за 
тежкотоварните автомобили над 3.5 тона. 
До възстановяването на 30-дневния срок електронна винетка ще може да се купи до 7 преди датата на активирането ѝ 
както за леките, така и за тежкотоварните автомобили. 
От 31 януари 2020 г. ще бъде преустановена продажбата на месечни винетки (30 дни) за тежкотоварните автомобили, тъй 
като от 1 март за тях се въвежда такса на база изминато разстояние – тол таксата. 
След старта на толсистемата за тежкотоварните автомобили също ще може да се предплаща пътна такса – чрез маршрутна 
карта. Тя ще може да се купи до 7 дни предварително от регистрирани потребители (регистрацията е чрез електронна 
поща през платформата за купуване на маршрутна карта) или два дни предварително – от нерегистрирани потребители 
(за днешния или до 23:59 часа на утрешния ден). 
 
БНР 
 
√ Дебатите по вота на недоверие влизат в програмата на НС  
Днес депутатите ще приемат програмата за работа в пленарната зала за тази седмица. 
Дебатите по вота на недоверие на БСП към правителството влизат в програмата. Мотивите за него социалистите внесоха в 
понеделник. 
Дебатите по вота трябва да се проведат не по-рано от три и не по-късно от седем дни от внасянето му. 
В началото на седмицата левицата внесе 40 страници мотиви, с които обвинява правителството за водната криза в Перник, 
проблема с боклуците и мръсния въздух. 
Разногласията между управляващи и опозиция се очакват в петъчното пленарно заседание. 
Депутатите ще разгледат окончателно промените в закона за съдебната власт. 
Очаква се още Народното събрание да удължи срока на Сметната палата за възложения ѝ одит в БНР до десети март. 
 
√ Депутатите удължиха срока за одит в БНР до 10 март  
Депутатите удължиха срока на Сметната палата за възложения ѝ одит в Българското национално радио до 10 март. 
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Докладът трябваше да е готов до края на този месец, а причината да бъде отложен е, че обхватът на проверката е твърде 
широк.  
Той е периода от 1 януари 2017-а до 30 септември 2019 г. и беше възложен по предложение на ГЕРБ след казуса със 
спирането на програма "Хоризонт" на БНР за пет часа на 13-и септември миналата година. 
 
√ Ако проблемите с водата продължат, цената на тока може сериозно да скочи 
Забраната да се внасят отпадъци би причинила проблем на цялата индустрия 
Интервю на Веселина Миланова с Боян Рашев в предаването ''Преди всички'' 
Ако проблемите с водата продължат, цената на тока може сериозно да скочи. За това предупреди в предаването „Преди 
всички“ експертът по управление на околната среда Боян Рашев. 
В момента България вече не е износител на електроенергия, припомни Рашев. Може да се стигне до сериозно увеличаване 
на цената на тока, а това в България е свързано с политически драми, заяви той. 
„Когато ВЕЦ-овете нямат вода, те няма как да произвеждат и тогава трябва ТЕЦ-овете да произвеждат възможно най-
много, а това ще ни излиза много скъпо. Цялата енергийна система ще генерира много големи разходи и много големи 
загуби съответно. За момента правителството удържа да не увеличи цената на тока, но това започва да става неизбежно. 
И тук говорим за много голямо увеличение на цената на тока. За момента индустрията го отнася, но това не може до 
безкрайност да се поддържа.“ 
Друго решение за Перник няма, освен София да подаде вода към Перник и това може да стане само ако се даде вода от 
Бели Искър, допълни Боян Рашев. Той обясни, че деривация Грънчар захранва язовир Белмекен, а той в момента е 
наполовина пълен. Белмекен е сърцето на най-важната хидро-енергийна каскада в България, която има много голямо 
значение за енергийната система, подчерта Рашев. 
„Не казвам, че прехвърлянето на вода към Перник ще създаде проблем там, но ако сушата продължи и ако в Рила няма 
валежи през зимата, може напролет да се окаже, че всичките ни големи язовири са относително празни, а това най-тежко 
би се отразило на енергийната система, ако районът около Белмекен остане празен“, коментира експертът. 
Голямата грешка по отношение на Перник е направена през 2003-2004 година, когато „Стомана“ – Перник като много голям 
потребител на вода спира да използва язовир Пчелина, смята Рашев. 
В България започна да се внася боклук в  момента, в който Китай затвори границите си за боклук, тоест в края на 2018 
година, посочи Боян Рашев в коментара си по друга актуална тема - за вноса на отпадъци. 
„Огромни количества боклук се внасят напълно законно. В България се случват много инвестиции в рециклирането точно 
защото Китай вече не е единственото място, където Европа да си рециклира боклука. България има конкурентни 
предимства в сравнение със Западна Европа в много отношения. Германия примерно в момента рециклира много голяма 
част от пластмасите си в България. И в Румъния, и в Полша, в цяла Източна Европа. Тук въпросът е каква част от този боклук, 
дето идва в България, реално се рециклира и каква част се изгаря някъде и от тоя, дето се изгаря някъде, каква част се 
изгаря по адекватен начин, така че да няма замърсяване.“ 
Колкото и странно да звучи на много хора, изгарянето на отпадъци емитира по-малко замърсители, отколкото изгарянето 
на българските лигнитни въглища, ако говорим за серни и азотни оксиди например, изтъкна Боян Рашев. 
„Големият проблем с емисиите от отпадъци е когато отпадъците се изгарят вкъщи или в някакви инсталацийки, където се 
изгарят само отпадъци и биомаса и където не се достига нужната температура. Тогава имаш наистина проблем, свързан 
със замърсяването.“ 
Боян Рашев определи като лудост призива да се забрани целия внос на отпадъци, защото ако се направи, това би довело 
до проблеми за цялата индустрия. 
 
√ Дребни търговци на горива на митинг пред парламента  
Дребните търговци на горива организират митинг пред сградата на парламента, за да защитят постигнатите в преговорите 
с правителството изменения в текстовете на Закона за горивата. 
Бензиностанции и складове за горива ще бъдат запечатвани за две години, ако продават нерегламентирано гориво, а 
цистерните, които го превозват ще бъдат спирани от движение за една година. 
Земеделските производители се изключват от обхвата на закона, но ще подлежат на санкция, ако търгуват без да имат 
регистрация. 
Прагът за регистрация се намалява от 1 милион лв., а на банковата гаранция - от 500 000 лв., и ще зависи от годишния 
оборот на фирмите. 
Изискването към броя на бутилките за търговия с пропан-бутан се свива от 10 000 на 1000. 
Очаква се законът да пребори контрабандата и да гарантира конкуренцията на пазара, както и равният достъп на дребните 
търговци, които протестираха срещу първоначалния вариант заради притесненията си, че бизнесът им ще фалира. 
Заради спорните текстове в него законът не работи повече от година, а наредбата към него се отлага два пъти, като сега се 
очаква да влезе в сила от 26 януари. 
 
√ До края на февруари изплащат 76 млн. лв. на тютюнопроизводителите  
76 милиона лева ще бъдат изплатени на тютюнопроизводителите до края на февруари. Субсидии ще получат 42 000 
производители. 
В рамките на провелия се днес консултативен съвет по тютюна са определени и сумите, с които ще се подпомагат 
различните сортове тютюн. 
По правило и тази година има 5% намаление на подпомагането спрямо предходната реколта. 
Стопаните отглеждащи тютюн от сорта „Басми“ получават суми в зависимост от количествата – до 1000 кг по 2,18 лв. на 
килограм, от 1000 до 2000 кг – по 2,12 лв. и за над 2000 кг – по 1,41 лв. 
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Ставката за тютюнопроизводителите, отглеждащи „Кабакулак“ е 1,11 лв. за килограм, за сорт „Бърлей“ е 81 стотинки и за 
„Вирджиния“ – 64 стотинки за килограм. 
Тази година засетите площи с тютюн са близо 51 000 декара. Произведеното количество е над 8000 тона, като 70 000 от тях 
са изкупени от фирмите, съобщават от агроведомството. 
 
√ Европейската комисия и ЕИБ ще инвестират 200 млн. eвро в космическия сектор  
Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) разкриха във вторник, че ще направят съвместна 
инвестиция на стойност 200 милиона евро в развитието на космическите технологии в Европейския съюз. 
Сума в размер на 100 милиона евро ще бъде предназначена за Ариана 6 (Ariane 6), "новата солидна европейска ракета-
носител, разработена в рамките на голяма Европейска космическа агенция", се казва в съобщението на ЕК, добавяйки, че 
програмата Ариана 6 "поддържа независимия достъп на ЕС до космоса" и ще даде възможност на Европа да изпълнява 
своите стартови дейности за мисии до всички орбити. 
Втората част от инвестицията също в размер на 100 милиона евро ще отиде в пилотната програма InnovFin Space Equity, 
която е предназначена за "подкрепа на иновациите и растежа на европейските малки и средни по размер предприятия 
(МСП), работещи в сектора на космическите технологии", съобщиха от Европейската комисия. 
 
√ Путин назначи новото руско правителство  
Новото руско правителство на премиера Михаил Мишустин се събра снощи на първото си заседание. Преди това 
структурата и съставът на кабинета бяха утвърдени с указ на президента Владимир Путин. 
Преди първото заседание на новото правителство Путин се срещна с министрите и посочи основните приоритети в 
бъдещата им работа:  
„Разбира се, най-важната задача е да увеличим благосъстоянието на нашите граждани и да укрепим своята държавност и 
позицията на нашата държава в света“, каза той. 
Премиерът Михаил Мишустин ще има деветима заместници, като на поста първи вицепремиер е назначен президентският 
съветник по икономическите въпроси Андрей Белоусов.  
Министърът на икономиката Максим Орешкин отстъпва поста си на бившия губернатор на Пермска област Максим 
Решетников. 
Антон Силуанов остава министър на финансите, но вече няма да бъде първи вицепремиер. 
Министрите на енергетиката и на промишлеността Александър Новак и Денис Мантуров също запазват постовете си. 
Дмитрий Патрушев продължава да ръководи министерството на селското стопанство. 
В силовия блок почти няма промени с изключение на министерството на правосъдието, където бившият вицепремиер 
Константин Чуйченко сменя Александър Коновалов. 
Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Владимир Колоколцев и Евгений Зиничев остават начело съответно на министерствата на 
отбраната, на външните работи, на вътрешните работи и на извънредните ситуации. 
Най-съществени промени има в социалния блок, където нови лица оглавяват министерствата на труда и социалната 
защита, на просветата, на науката и висшето образование, на здравеопазването, на културата и на спорта. 
Според Мишустин кабинетът трябва да пристъпи възможно най-бързо към изпълнението на задачите по демография, 
здравеопазване и растеж на благосъстоянието. Премиерът призова и за по-активно изпълнение на националните проекти, 
така че промените да бъдат в цялата страна, а не в отделните градове. Той призова и за незабавни изменения на бюджета, 
необходими за изпълнението на социалната част от посланието на президента.  
Путин заяви, че кабинетът на Дмитрий Медведев е създал добри макроикономически условия, без които е невъзможно 
да се реализират национални цели. 
„Предишното правителство направи много, за да създаде основа за по-нататъшно развитие“, заяви Путин. „На първо място 
бяха създадени много добри макроикономически условия, без това е невъзможно да се развива икономиката като цяло и 
резултати в социалната сфера. Но всичко, постигнато с упорит труд… трябва да се използва добре за в бъдеще за постигане 
на националните цели и за ефективно използване на тези инструменти“, добави президентът. 
 
В. Дума 
 
√ ЕС можел да пропилее 29 млрд. евро за ненужни газови проекти 
Има риск 29 млрд. евро да бъдат пропилени за 32 предимно "ненужни" газови проекта. Европа не се нуждае от нова газова 
инфраструктура, за да гарантира сигурността на доставките. Това се твърди в ново проучване на консултантската компания 
Artelys, цитирано от EurActiv. Комисията за промишленост на Европейския парламент трябва да отхвърли или одобри днес 
списък от енергийни проекти, които отговарят на условията за получаване на финансиране от ЕС. 
Т.нар. четвърти списък на ЕС с проекти от общ интерес (PCI) беше представен от ЕК на 31 октомври м.г. Той съдържа 151 
проекта за енергийна инфраструктура, 70% от които са свързани с електричество и интелигентни мрежи. Сред тях са и 
българските проекти за газовия хъб "Балкан", за газовите връзки с Гърция, която в момента се строи, и бъдещата със 
Сърбия, газопроводът БРУА през България, Румъния и Унгария до Австрия, както и рехабилитацията на българската 
газопреносна мрежа. 
Но проучването на Artelys за Европейската климатична фондация казва, че "повечето" от 32-та газови проекта в списъка на 
PCI може да са "ненужни". "Съществуващата газова инфраструктура на ЕС е способна да отговори на различни бъдещи 
сценарии за търсене на газ в съюза, дори при екстремни случаи на прекъсване на доставките", твърди проучването. И 
прави извод, че от гледна точка на сигурността на доставките проектите са ненужни и са потенциално свръхинвестиране 
на десетки милиарди евро, подкрепени от европейски публични средства. 
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Проектите с общи интереси имат право да получават пари на данъкоплатците от ЕС чрез Механизма за свързване на Европа 
(МСЕ), който може да покрие до 50% от разходите за проект. 
Прогнозата е, че членовете на ЕП ще приемат резолюция с искане комисията да преразгледа списъка в светлината на 
Европейската зелена сделка. Списъкът ще бъде гласуван от Европейския парламент в средата на февруари. 


