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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
  
 
БТВ 
 
√ Чети етикета: Пречи ли пушенето на работата – «за» и «против» двата дни допълнителен отпуск 
Два дни допълнителен годишен отпуск за непушачите предлагат от ВМРО. Идеята е същият бонус да го има и за пушачите, 
които са съвестни и палят само в регламентираните работни почивки. 
Идеята обаче срещна остри критики от синдикати и работодатели. Още в петък на „Фейсбук“ страницата на „Тази сутрин“ 
ви попитахме как възприемате тази идея. 59% от гласувалите одобряват това предложение, а 41% са против. Гласувалите 
са повече от 3000 души. 
„Няма такава практика и няма съпоставимост на предложението с целевия резултат. То много трудно може да бъде 
администрирано. Този вреден навик се придобива и на никога в личната карта не му пише дали е пушач, или непушач. 
Освен това тази категория е временна и може да бъде променена през годината“, коментира Добрин Иванов. 
За повече информация вижте видеото. 
  

 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
 
БНТ 
  
√ Отбелязаха 75 год. от освобождаването на концлагера "Аушвиц-Биркенау"  
Президентите на Израел и Полша призоваха за засилване на усилията в борбата срещу антисемитизма по света. 
Двамата участваха в церемонията по повод 75 години от освобождаването на бившия концлагер "Аушвиц-Биркенау", 
станало на днешния ден през 1945 г. Заедно с лидери от цял свят във възпоменанието участва и премиерът Бойко Борисов. 
Той изрази благодарността си към спасителите на българските евреите, но отбеляза и скръбта си за милионите жертви на 
Холокоста. 
Премиерът отдаде почит и на невинно погубените животи на повече от 11 000 евреи от Егейска и Вардарска Македония. 
Днешната церемония е специална, защото на нея присъстваха над 200 оцелели от нацисткия лагер, в който са били убити 
на един милион души. 
 
√ Управителят на БНБ: Няма да има промяна във валутния курс и борд  
Димитър Радев увери, че България се движи по план по пътя за приемане на еврото. Той коментира и последните поправки 
в закона, които станаха повод публично да се коментира, че може да има промяна във валутния борд. 
България е много близо да бъде приета в еврозоната. Това обяви управителят на Българската народна банка Димитър 
Радев. Той беше специален гост на 14-ата годишна среща на бизнеса и правителството, организирана от вестник "Капитал". 
Димитър Радев: В края на миналата година юристите на Европейската комисия и на Европейската централна банка откриха 
несъответствие между нашето законодателство и европейското. Затова се наложи да бъдат направени спешни поправки в 
закона. Те обаче не засягат борда ни и курса на валутата. 
Уверение за това даде и финансовият министър Владислав Горанов. 
Ние ще приемем еврото в условия на валутен борд и настоящия курс, увери финансовият министър. 
 
√ 140 години дипломатически отношения между Великобритания и България 
Прием по повод 140 години от установяване на дипломатически отношения между Обединеното кралство и Република 
България бе даден в Лондон от британското външно министерство и българското посолство. Според посланикa ни на 
Острова Марин Райков, българските граждани нямат основания да се притесняват за правата си след Брекзит. 
Единият от домакините на събитието, британският министър за Европа Кристофър Пинчър изтъкна в словото си пред 
присъстващите, че макар и светът да се променил почти до неузнаваемост през тези 140 години, някои неща са си останали 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/cheti-etiketa-prechi-li-pusheneto-na-rabotata-za-i-protiv-idejata-za-dvata-dni-dopalnitelen-otpusk.html
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същите, а именно приятелството между двата народа и отношенията, които са изградени на основата на респект и взаимно 
доверие. Кристофър Пинчър и посланик Марин Райков не смятат, че Брекзит ще накърни двустранните отношения. 
Посланик Райков дори изрази облекчение от факта, че сега вече има яснота за рамките, в които ще се развива 
комуникацията между Великобритания и България, както и между ЕС и Великобритания. Той смята, че българските 
граждани нямат основания да се притесняват за бъдещето си в Обединеното кралство. Посланик Райков подкрепи думите 
си с факта, че повече от 140 000 български граждани вече са получили статут на уседналост в Обединеното кралство. 
Надеждите са, че и занапред двустранните отношения ще се развиват успешно както икономически, така и политически. 
Приемът бе даден в красивата историческа сграда Ланкастър хаус, която е архитектурен паметник, а домакините се бяха 
погрижили да изложат документи от британския национален архив в потвърждение на старите отношения. Сред 
домакините бе и британският посланик в София Ема Хопкинс. 
 
В. Монитор 
 
√ До края на месеца може да се променя вида на осигуряването  
До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от Национална агенция 
за приходите. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии на държавното обществено 
осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”. 
Самоосигуряващите се лица, които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и майчинство”, 
могат да се ползват от всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица) 
на ДОО. Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент само във фонд „Пенсии“ на ДОО (за 
инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт). В този случай обаче, напомнят от НАП, самоосигуряващите се 
нямат право на парични обезщетения от ДОО в определени ситуации (например т. нар. „майчински” при бременност и 
раждане). 
Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена 
декларация по утвърден образец от изпълнителният директор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на 
съответната година. 
В 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата дейност самоосигуряващите се лица определят вида на 
осигуряването си, като подават декларация по утвърден образец в компетентната териториална дирекция на НАП или чрез 
е-услугите на приходната агенция с Персонален идентификационен код /ПИК/ или електронен подпис /КЕП/. 
При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през 
календарната година не може да се променя вече избрания и декларирания вид осигуряване. 
 
В. Дума 
 
√ Проф. Христина Вучева: Не ни трябва закон за чакалнята 
Икономисти разгромиха идеята на управляващите за промяна на законодателството, която да разреши и на други държави 
да влияят при определянето на курса на лева към други валути. Оправданията са, че това е изискване за влизането ни в 
чакалнята на еврозоната. Инициатор на законодателните промени е шефът на бюджетната комисия в парламента Менда 
Стоянова. Не съществува никаква потребност, правна или административна, която да изисква предложеният текст да се 
включва в националното законодателство, коментира бившият финансов министър проф. Христина Вучева. Според нея 
документите, които се споменават в проекта на Менда Стоянова, по съдържание се отнасят за кандидати за паричния 
механизъм с плаващи валутни курсове, каквито са били първите 11 страни, образували валутния съюз. Проф. Вучева цитира 
известен германски социолог - Улрих Бек. В книгата си "Германска Европа" той споменава, че в Брюксел, а и в Германия, 
често се бърка валутният механизъм с валутния съюз - Eврозоната. Нещо подобно е станало и при нашето съгласуване 
между бюджетната комисия и ЕЦБ. Страните с фиксиран курс на валута могат да се включат в ERM 2, без да е необходимо 
да преминават към плаващ курс. Това е решено в специална резолюция на ЕЦБ през 2000 г., твърди Христина Вучева. Тя 
призовава премиера да упражни влиянието си за оттеглянето на законопроекта на Менда Стоянова. 
"Не е редно да се правят подобни законодателни промени по начина, по който бяха подготвени - без много шум и буквално 
в последния възможен момент. Най-добре е законопроектите да минат през Министерския съвет, защото това показва 
политически ангажимент на управляващото мнозинство", твърди Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика.  
 
Manager.bg 
 
√ Обновете си браузърите, ако искате да ползвате е-услугите на НАП  
От 17 февруари всички електронни услуги, предоставяни от НАП, ще бъдат достъпни единствено, чрез използването на 
криптографски транспортен протокол от т.нар. версия 1.2 /TLSv1.2./, който се поддържа от новите версии на най-
популярните браузъри. Целта за въвеждането на този протокол е повишаване на сигурността при обмена на данни между 
Националната агенция за приходите с клиентите й, както и осигуряване на допълнителна защита на информацията, 
съобщават от НАП. 
От данъчната администрация информират, че за безпроблемното използване на е-услугите на НАП след тази дата е 
необходимо да имате компютър с инсталиран софтуер за работа с електронен подпис - Windows 8; 8.1(преустановена 
стандартна поддръжка на 9 януари 2018 г. с налична разширена поддръжка до 10 януари 2023 г.); Windows 10 (32bit и 
64bit), Linux (32bit и 64bit) или OSX (64bit), да разполагате с Web браузър: Internet Explorer/Edge, Google Chrome или Mozilla 
Firefox в актуални версии, поддържащи TLS 1.2, както и с Java, версия 8.х. 
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На 14 януари т.г. Microsoft спря поддръжката на операционна система Windows 7, което означава, че компютърът 
продължава да работи, но е по-уязвим към рисковете за сигурността и зловреден код, защото вече не получава 
актуализации на софтуера, включително актуализации за сигурност от Microsoft. Възможно е, работата с Windows 7 от 
средата на януари 2020 г., да води до затруднения при използването и на електронните услуги на НАП. 
 
√ Цифровите плащания ще достигнат $4,7 милиарда през 2020 г.  
Дигиталните плащания ще достигнат 4,7 милиарда долара през 2020 година, сочи доклад на Learnbonds. Цифровите 
транзакции оказаха огромно влияние върху глобалната платежна индустрия, традиционно доминирана от хартиени 
парични средства, кредитни, дебитни и предплатени карти. Напливът на интелигентни устройства и нарастващият пазар 
на електронната търговия доведоха до бързото приемане на цифрови плащания, както в развитите, така и в развиващите 
се страни. 
Ръстът на дигиталните плащания, който проучването отчита е 15.3% на годишна база. Тази нарастваща тенденция се очаква 
да продължи и през следващите години, като целият пазар достигне $6,7 трилиона до 2023 г. 
 

 
Графика на Learnbonds 

 
Китай е водещ пазар за цифрови плащания в световен мащаб 
Глобалният пазар на цифрови плащания нараства и ще нараства със средногодишен темп от почти 14% от 2017 до 2023 г., 
разкри статистическото проучване на Fintech индустрията. Дигиталната търговия представлява най-значимият сегмент на 
пазара, като прогнозите ще генерират до 67% от транзакциите през следващите три години. 
Мобилните ПОС терминали обаче са определени за най-значително увеличение в сегмента на цифровите плащания в 
бъдеще, като ще скочат от $745 млрд. през 2019 г. до $2,1 трилиона до 2023 г. Средната стойност на транзакцията на 
потребител в този сегмент също ще се увеличи от малко над $791 през 2020 до 1 289 долара през 2023 година. 
По географски параметри Китай ще да остане най-големият пазар на цифрови плащания в света с 49% от световния пазарен 
дял до 2023 г. Само преди две десетилетия Китай беше предимно парична икономика. Въпреки това, гигантът за 
електронна търговия Alibaba и игровата група Tencent са използвали широко разпространената собственост на смартфони 
в страната и са помогнали да се извърши огромна промяна между китайските потребители и цифровите плащания. Днес 
китайските компании получават дигитални плащания и ги използват като входна точка, за да предложат на потребителите 
гама от офлайн и онлайн продукти и услуги. 
Докладът на Statista показва, че заедно Китай и САЩ ще представляват близо 70% от стойността на транзакциите за 
глобално цифрово плащане до 2023 г. Въпреки че PayPal, Venmo и Square доминират на пазара на алтернативни плащания 
в САЩ, технологични гиганти като Google, Apple и Facebook, както и големи банки като JP Morgan, Chase и Wells Fargo, също 
пробиват на този пазар. Целта на тази огромна промяна е да се увеличи скоростта на паричните преводи за потребителите, 
да се намалят транзакционните разходи и да се преплитат платежните услуги в социалните мрежи. 
Далеч зад двете водещи страни Великобритания се класира като третия по големина пазар на цифрови плащания в света, 
със стойност на транзакциите от 176 млрд. долара през 2020 г. Япония и Германия следват съответно със $173,1 млрд. и 
$127,4 милиарда. Статистиката сочи, че рангът на водещите региони ще остане същият през следващите три години. 

https://learnbonds.com/news/digital-payments-to-hit-record-4.7trn-in-2020/
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Бумът на P2P мобилни плащания 
Глобалният пазар на "peer-to-peer" транзакциите също процъфтява, като потребителите изпращат милиарди долари чрез 
цифрови приложения (Транзакциите "peer-to-peer" са електронни парични преводи, направени от едно лице на друго 
чрез посредник). Данните на Statista потвърждават, че САЩ разполагат с най-големия p2p пазар в световен мащаб, като 
Venmo, Zelle и Square са доминиращи играчи. 
Индустриалната разплащателна индустрия в САЩ е конкурентоспособна - както финансовите институции, така и fintech 
стартиращите фирми предлагат иновативни услуги и създават сложни мрежи, които предоставят плащания в реално 
време. Статистиката сочи, че обединеният пазар ще нарасне с годишен темп на растеж от над 20% и ще достигне стойност 
от 381 млрд. долара до 2022 г. 
Като един от най-оживените fintech пазари в световен мащаб, Обединеното кралство в момента също е свидетел на "peer-
to-peer" ръст. Прогнозира се, че цялата индустрия на такъв тип плащания на Обединеното кралство ще скочи до $70 млрд. 
през 2022 г., с годишен ръст от 23%. 
Индийският пазар обаче е най-бързо развиващият се в световен мащаб, като достига среден годишен темп на растеж от 
над 72% или от 10,5 млрд. долара през 2017 г. до 159,2 млрд. долара през 2022 г. Радикални усилия на правителството, 
особено усилията за демонетизация от ноември 2016 г. и стартирането на правителството притежаваната система за 
незабавни плащания в реално време Unified Payment Payment Interface (UPI) през същата година, са най-големите 
двигатели на този невероятен растеж. UPI транзакциите вече достигат повече от половината от стойността на картовите 
транзакции в страната. 
 
√ БОРИКА въвежда незабавните плащания в България  
Борика въвежда познатата в цяла Европа услуга незабавни плащания. Това съобщи главеният изпълнителен директор на 
БОРИКА АД Мирослав Вичев по време на семинар на тема Instant Payments in a Blink. 
По данни на Европейската централна банка незабавните плащания в Скандинавските страни са около 40-50% от всички 
кредитни трансфери 
Незабавните плащания представляват електронни решения за плащания на дребно, достъпни 24/7/365, в резултат на 
които платежната сметка на получателя се кредитира с незабавен или близък до незабавния ефект. 
 „Възможността плащанията от сметка в сметка да се изпълняват в рамките на 10 секунди позволява освен бързи B2B 
плащания, също така и бързи плащания на POS, т.е. на място при търговеца”, коментира Мирослав Вичев. 
„По този начин технологията стига до реалния, крайния потребител и това е една от целите на проекта“, допълва още той. 
Друго сериозно предимство от изпълнението му е преминаване на плащанията към SEPA формат и възможността банките 
в България да ползват единна инфраструктура за всички разплащания – било то незабавни от сметка в сметка или пакетни. 
„Преминаването към инфраструктура за незабавни плащания обаче ще изисква сериозни инвестиции от страна на банките, 
както и регулаторни промени и ще бъде успешно само с усилията на цялата банкова общност в България“, допълва 
Мирослав Вичев. 
Проектът Instant Payments 
„Проектът включва извършване на незабавни плащания в лева и прехвърляне на пакетните плащания по SEPA стандарт и 
цели постигане на бързина и удобство. Той обаче не се отнася за бюджетните плащания“, уточни Ваня Ганева, мениджър 
„Незабавни плащания“ в БОРИКА АД. 
Услугата незабавни плащания от сметка в сметка в лева ще бъде достъпна 24/7/365, сумата ще бъде налична до 10 сек. по 
сметката на получателя, а максималната сума е до 100 000 лв. Пакетните плащания ще се извършват в БИСЕРА6+, като 
сумата ще е налична до 20-30 мин. по сметката на получателя, а максималният размер е също 100 000 лв. 
„Въвеждането на услугата за незабавни плащания е важно в много реални случаи, като например при критичен срок за 
плащане, при липса на алтернатива за плащане, при специфични клиентски нужди и не на последно място – цената на 
услугата е силно конкурентна. Чрез този вид плащания може да се осигури добра ликвидност за малките фирми“, 
коментира Ваня Ганева. 
През първото тримесечие на настоящата година предстои избор на изпълнител по проекта за незабавните плащания, до 
края на годината се предвижда старт на пилотен проект, а в първото тримесечие на 2021 г. се очаква стартът на незабавните 
и пакетните плащания. До края на второто тримесечие на тази година трябва да бъдат уточнени и актуализирани също 
правилата за работа на БИСЕРА6 и правилата на Национална картова и платежна схема. В рамките на проекта ще бъде 
изградена централна платежна инфраструктура и ще бъдат предоставени допълнителни услуги, сред които 24/7 Stand-In, 
осигуряваща непрекъсваемост на услугата за участниците, Mobile Look-up услуга, осигуряваща съответствие телефон – IBAN 
и позволяваща прехвърляне на средства през телефон, POS Instant и Mobile App & SDK, подпомагащи извършване на 
незабавни плащания в търговски обекти, както и Anti-Fraud & AML услуга към банките. 
„Реализирането на проекта ще даде възможност за осъществяване на незабавни плащания през POS терминал чрез QR 
код, незабавни плащания към електронен магазин, незабавни плащания с фактура, незабавни плащания машина към 
машина и други“, коментира Христо Костов, главен архитект в БОРИКА АД. 
За изпълнението на незабавните плащания в лева в БИСЕРА6 ще бъде дефинирана нова услуга, а плащанията ще се 
обслужват по стандарта ISO 20022. 
 „За целта ще бъде разширен обхватът на правилата на БИСЕРА6 с дефиниции и нови процедури за обработка на 
незабавните плащания в лева, както и на обработка на пакетните плащанията в лева на територията на страната“, обясни 
Гинка Конова, продуктов мениджър „Платежни услуги“ в БОРИКА АД. 
Във връзка с мащабния проект за незабавни плащания ще бъде разширена и дейността на Националната Картова Схема с 
управление и развитие на правила за продукти и услуги за незабавни плащания чрез сметка. „За да обхване и новата 
дейност, от декември 2019 г. схемата има ново име – Национална Картова и Платежна схема. Предстоят също промени в 
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правилата на НКПС“, обяви нейният директор Стоилка Арсова. Схемата стартира също своята програма Blink за незабавни 
плащания в лева чрез сметка и за мобилни плащания. 
„Проектът за незабавните плащания стартира в точното за България време“, коментира в заключение Ваня Ганева. 
„В Европа услугата набира популярност, а у нас има интерес към нея от страна на клиентите, бизнеса и заинтересованите 
институции. Проектът е не само на БОРИКА, но и на цялата банкова общност и променя платежните услуги у нас в посока 
към по-голяма бързина и ефективност.“ 
 
√ Бизнесът и Четвъртата индустриална революция  
Можем да използваме Четвъртата индустриална революция за устойчиво развитие и по-приобщаващо общество. Но 
индустриите трябва да оглавят нови системи за обучение и да използват технологии от следващо поколение. И трябва да 
внедряваме иновации заедно, за да постигнем трансформация в обществото. Това са изводите от една от водещите 
дискусии по време на Световния икономически форум в Давос, водена от Джеймс М. Лори, президент и главен 
изпълнителен директор на Stanley Black & Decker. 
Възможностите за експоненциален растеж и потенциалните социални придобивки на Четвъртата индустриална революция 
(4IR) осигуряват силен стимул за всяка компания, която иска да има значимо положително въздействие и дълготрайна 
стойност. 
Но твърде често компаниите са възпрепятствани от остарели модели за управление, създадени за епохи, които отдавна са 
минали. За да бъдат успешни в своите трансформации на Четвъртата индустриална революция и да правят устойчиви 
приноси, компаниите трябва да използват приобщаващ подход, който отразява ангажираността им към широк набор от 
заинтересовани страни - акционери, служители, клиенти, доставчици и общности. 
Как организациите могат по-добре да се позиционират, за да ускорят трансформацията, да се справят с 
предизвикателствата и да посрещнат спешните изисквания на капитализма на заинтересованите страни? Ето някои от по-
важните послания за лидерите в индустрията. 
Често чуваме, че непрекъснатото обучение е от съществено значение за успеха в съвременната работна сила. Мартин Рийвс 
от Boston Consulting Group определи „конкуренцията по темповете на обучение“ като нова ос на конкуренцията през 
новото десетилетие. И все пак днес 10 милиона работни места в световен мащаб остават незапълнени поради пропуски в 
уменията и образованието - проблем, който може да бъде разрешен само ако трансформацията на 4IR е насочена към 
необходимостта от отучване и придобиване на нови умения. Не е, че се нуждаем от повече обучение - трябва ни различен 
подход. Ученето, с други думи, не е само част от работата; ученето е самата работа. 
За един производител това изисква успешни кадри във висшето ръководство, както и посланици, разположени в цялата 
организация, включително на ниво завод. Целта е да се гарантира, че усъвършенстваните методи и технологии се приемат 
и прилагат по незастрашаващи начини като решават стратегически предизвикателства и увеличават работата. Здравата 
пътна карта за развитие на таланти също е от съществено значение както за работната сила, така и за всеки човек. Johnson 
& Johnson (J&J) успешно използват този подход. Той идентифицира възможностите за бъдещия работник и му дава шанс 
да тръгне по път за преодоляване на пропастта в уменията. J&J разработи програми за повишаване на осведомеността, 
както и учебни програми от първо и второ ниво, докато си партнира с университетите, за да пренесе обучението в 
социалните мрежи на своите сътрудници. 
Тъй като революцията отприщва все по-бързи и по-мощни технологични вълни, способността да се отучиш от вредни 
навици и да се научиш на нови умения по-бързо става почти толкова важна, колкото и самото знание. Това важи както на 
индивидуално, така и на организационно ниво. Достъпът до знания изисква широк екосистемен подход, включващ 
сътрудничество с университети, търговски училища, правителства, неправителствени организации и други компании. 
Следващата стъпка, разбира се, е да се синхронизира всичко по-горе, така че всеки път, когато се внедрява нова технология, 
тя да се придружава от специфично за процеса обучение, специфични за служителите планове за развитие и програми за 
нейното изпълнение. За да се разгърнат истински иновациите на такова ниво и по начини, които поддържат устойчивото 
производство, нагласата на лидерите ще се застъпи за по-широка и приобщаваща концепция на производствената среда. 
Оптимизирането на ползите от трансформацията на 4IR ще изисква крайни решения по цялата верига, включително 
доставчици от малки и средни предприятия, техните служители и общностите, в които трансформацията е най-остра. 
Доставчиците на малките и средни предприятия се сблъскват с много от същите проблеми, които са изтъкнати като такива 
на десетилетието: недостиг на обучени карди, липса на мащаб и ресурси. Лидерите в четвъртата индустриална революция 
могат да играят значителна роля за гарантиране, че трансформацията е приобщаваща и подобрява уменията на хората и 
общностите по цялата верига. 
И тук системното лидерство и екосистемният подход отварят възможност за бизнеса да свърже целта си с 
производителността.  
В момента е подходящ момент за индустриалната общност да реализира обща визия за бъдещето и да оформи по-светло 
бъдеще за света. Възползвайки се от силата на общността, можем да ускорим скоростта и инвестициите в области от 
взаимно значение - ускоряване на трансформацията не на отделни отдели или компании, а на цялата екосистема. 
Създавайки система, която постоянно се обновява с нови данни и методи на обучения, всички компании ще могат да 
извият положително кривата на целия пазар на труда и да дадат по-голяма полза за обществото, както в 
производителността, така и в условията за работа, които имат и начина, по който се чувстват докато вършат работата си. 
 
√ България е на последно място в ЕС по използване на интернет  
87% от хората в Европейският съюз на възраст между 16-74 г. казват, че са използвали интернет в последните три месеца. 
Това показва ново проучване на Европейската статистическа служба Евростат за 2019 г. 
България е на последно място в ЕС, като у нас само 68% от анкетираните са заявили, че са ползвали интернет поне веднъж 
през последните три месеца. Пред нас са Румъния (74%), Португалия (75%), Италия и Гърция (по 76%). 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200127-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
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В другия край на класацията на Евростат са Швеция (98%), Дания (97%), Люксембург, Холандия и Обединеното кралство 
(по 96%). 
Като цяло потреблението на интернет продължава да расте, като през 2007 г. само 57% от хората в ЕС, на които е бил 
зададен този въпрос, са отговорили с „да“, докато през 2013 г. резултатът е бил 75%. 
 

 
 
Европейците използват интернет най-много за изпращане и получаване на имейли (75% от анкетираните), търсене на 
информация за стоки и услуги (68%), размяна на мигновени съобщения (67%), онлайн новини (63%). Повече от половината 
европейци използват интернет за банкиране (58%), участие в социални мрежи (58%), търсене на здравна информация 
(55%), слушане на музика (53%) и провеждане на телефонни и видео разговори (52%). Малко под една трета (30%) ползват 
интернет за качване на оригинално съдържание на уебсайтове, 23% го ползват за учебни дейности, а 20% за продажба на 
стоки и услуги. 
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√ Страховете от разпространението на коронавируса оцветиха в червено световните фондови пазари 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа са на път да запишат най-лошия си ден от близо два месеца на 
фона на опасенията, че бързото разпространение на коронавируса може да навреди на световната икономика, предаде 
Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 8,1 пункта, или 1,91%, до 415,54 пункта. Немският DAX отчете спад от 
282,53 пункта, или 2,08%, до 13 294,15 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 173,01 пункта от 
стойността си, или 2,28%, до 7 412,97 пункта. Френският CAC 40 се понижи с 128,07 пункта, или 2,13%, до 5 896,19 пункта. 
Търсенето на държавни облигации и злато, които са считани за активи убежища, продължи да расте на фона на 
информацията, че броят на жертвите на новия коронавирус в Китай е достигнал 81, а заразата вече е достигнала до повече 
от 10 страни, включително Франция, Япония и САЩ. 
Всички водещи сектори в Европа са в червената зона, като най-големи загуби се наблюдават в сред авиопревозвачите, 
операторите на хотели и производителите на луксозни стоки. 
Акциите на френските гиганти за луксозни стоки LVMH, Dior, Hermes и Kering, които са изключително зависими от търсенето 
в Китай, поевтиняха съответно с 3,56%, 4,14%, 4,47% и 3,59%.   Подобно бе представянето и на другите водещи компании в 
сектора, като книжата на Burberry, Moncler, Swatch, Richemont поевтиняха съответно с 4,43%, 3,13%, 3,46% и 2,88% 
уристическият подиндекс SXTP се понижи с 2,8% и е на път да запише най-лошия си ден от седем седмици, като книжата 
на авиопревозвачите Air France, Lufthansa и IAG поевтиняха съответно с 5,81%, 4,30% и 6,02%, а тези на операторите на 
хотели Accor и IHG паднаха с 3,48% и 5,99%. 
Междувременно икономист от института Ifo прогнозира, че икономиката на Германия ще нарасне с 0,2% в първото 
тримесечие на 2020 г. 
Тази седмица ще бъде доминирана от срещи на водещите централни банки на САЩ и Великобритания, като в сряда 
Федералният резерв на САЩ ще обяви своето решението за основната си лихва, а в четвъртък Английска централна банка 
ще заседава за паричната си политика. 
Спад на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха понижения в петък, след като бе потвърден втори случай на 
заразен с коронавируса в САЩ, предаде Си Ен Би Си. Новината засили притесненията, че епидемията може да се отрази 
върху световната икономика. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 170,36 пункта, или 0,58%, до 28 989,73 пункта, след като в ранните часове на 
сесията напредна с над 100 пункта. Бенчмаркът падна под прага от 29 000 пункта за първъи път от 14 януари насам. 
Широкообхватният индекс Standard & Poor's 500 отчете спад от 30,07 пункта, или 0,9%, до 3 295,47 пункта, регистрирайки 
най-голямата си еднодневна загуба от началото на годината. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 
87,57 пункта от стойността си, или 0,93%, достигайки ниво от 9 314,91 пункта. 
„Доходността по 10-годишните държавни ценни книжа падна, а цената на златото се покачи - пазарът е в дефанзивен 
режим“, коментира Куински Корсби от Prudential Financial 
В петък Центърът за контрол и превенция на заболяванията съобщи, че жител на Чикаго, който през до китайския град Ухан 
през декември, е бил диагностициран с коронавирус. 
Малко по-късно американският сенатор Джон Барасо съобщи, че от центъра са уведомили конгресмените, че са близо до 
диагностицирането на трети случай. 
На този фон книжата на United Airlines и American Airlines поевтиняха съответно с 3,51% и 4,03%, а тези на операторите на 
казина и хотели Las Vegas Sands и Wynn Resorts поевтиняха с 2,30% и и 3,13%.   
Доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа падна под 1,7%, тласкайки надолу акциите на 
компаниите от банковия сектор. Книжата на JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America с 2,48%, 1,73% и 1,70%. 
Страховете от ефекта на коронавируса върху икономиката се отразиха негативно на пазарите през изминалата седмица. 
Dow и S&P 500 се понижиха с по 1% от началото на седмицата, докато Nasdaq отчете спад от 0,8%. Това са първите 
понижения за 2020 г. за трите основни индекса 
Същевременно с това книжата на Boeing поскъпнаха с 1,66%, след като от Федералната авиационна администрация на САЩ 
(FAA) съобщиха, че са доволни от постигнатия напредък по самолетите 737 MAX. Си Ен Би Си съобщи, цитирайки свои 
източник, че „заземяването“ на самолетите може да бъде прекратено до средата на годината, ако няма нови проблеми. 
В САЩ сезонът на отчетите върви с пълна сила, като в петък своите финансови резултати за тримесечието представиха 
American Express и Intel. 
American Express обяви печалба и приходи за тримесечието, които надхвърлиха очакванията на анализаторите. 
Компанията отчете печалба от 2,03 долара на акция, при прогноза на Refinitiv за 2,01 долара на акция. Приходите на 
компанията през последното тримесечие са били 11,365 млрд. при очаквани 11,360 млрд. Акциите на компанията 
поскъпнаха с 2,85%. 
Междувременно книжата на Intel скочиха с 8,13%, след като производителя на чипове обяви по-добри от очакваното 
резултати за последното тримесечие и даде оптимистична прогноза за първото тримесечие на 2020 г. Компанията отчете 
печалба от 20,2 млрд долара, или 1,52 долара за акция, при очаквана от аналзиаторите печалба от 19,2 млрд. долара, или 
1,24 долара за акция. На годишна база печалбата на Intel е нараснала с 19%, а продажбите са се повишили с 8%. 
До момента повече от 16% от компаниите в S&P 500 са представили финансовите си отчети за последното тримесечие, като 
70% от тях са надминали очакванията на пазарите, сочат данни на Factset. 
Загуби в Япония 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 започна седмицата със спад на фона на заради засилващите се 
опасения от разпространението на коронавируса. 
Японският бенчмарк достигна 3-седмичен минимум, след като се понижи с цели 483,67 пункта, или 2,03%, до 23 343,51 
пункта. Акциите на Fast Retailing, Softbank и Toyota поевтиняха съответно с 5,66%, 4,13% и 1,52%. 
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Пазари в Китай, Хонконг, Южна Корея, Тайван, Сингапур и Австралия останаха затворени заради честването на Лунната 
Нова година. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 2,84 пункта, или 0,49%, до 579,97 пункта. BGBX40 се понижи с 0,52 пункта, или 0,45%, до 113,81 пункта. BGTR30 
изтри 1,89 пункта от стойността си, или 0,36%, достигайки ниво от 523,73 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,73 пункта, 
или 0,54%, до 134,37 пункта. 
 
√ Предсрочни избори в Словения, премиерът подаде оставка  
Словенският премиер Марян Щарец подаде оставка от поста и обяви, че страната ще бъдат проведени проведе предсрочни 
парламентарни избори, съобщава ТАСС. 
Основният мотив за оттеглянето му, посочен от самия него е, че при сегашния състав на кабинета му е трудно да изпълни 
очакванията на хората. 
Щарец е министър-председател на Словения от 13 септември 2018 г. и влезе в националната политическа история като 
най-младият премиер на страната. Когато оглави правителството, бившият актьор и комик бе на 40 години. 
 
News.bg 
 
√ Петкова очаква диверсификация на 50% от потреблението на газ у нас до края на 2020 г.  
По отношение на природния газ страната ни ще продължи да работи в посока диверсифициране на източниците и 
маршрутите за страната. България и Съединените американски щати имат широко поле за сътрудничество в областта на 
втечнения природен газ. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на работно посещение в 
САЩ. 
В рамките на визитата във Вашингтон тя се срещна със заместник-секретаря по енергетика на САЩ Марк Менезес, 
помощник държавния секретар по енергийните въпроси Франсис Фанън, заместник-генералния директор на Търговската 
служба на САЩ Дейл Ташарски, заместник-помощник секретаря на Бюрото по международна сигурност и 
неразпространение Ан Ганзър и с представители на американската индустрия за втечнен природен газ. 
Петкова посочи, че до края на тази година ще бъде диверсифицирано 50% от потреблението на природен газ в страната, 
като от цялото потребление на природен газ у нас - 3 млрд. куб. метра, половината количество в размер на 1.5 млрд. куб. 
метра газ ще бъдат диверсифицирани чрез доставките на договорените количества синьо гориво от Азербайджан и 
доставките на втечнен природен газ. 
Тя припомни, че през юни 2019 г. България е получила първите си доставки на американски втечнен природен газ, като а 
миналата година доставките на втечнен природен газ за България са за близо половин млрд. кубични метра. 
Според нея това е важна стъпка за утвърждаването на прозрачен и надежден пазар на природен газ не само в България, 
но и в региона. 
По време на срещата енергийният министър посочи, че в началото на тази година Министерският съвет прие решение 
България, чрез "Булгартрансгаз" ЕАД, да придобие 20% в проекта за изграждане на терминал за втечнен природен газ край 
Александруполис, Гърция. Това е поредна стъпка за реализиране на цялостната концепция за газов хъб "Балкан", която 
предвижда чрез изграждане на необходимата газопреносна инфраструктура да се свържат пазарите на природен газ на 
страните членки в Централна и Източна Европа. 
Предстои днес в Хюстън българските енергийни компании да се срещнат с производители на втечнен природен газ, за да 
обсъдят възможностите за разширяване на сътрудничеството в тази област. 
На срещата със заместник-секретаря по енергетика на САЩ Марк Менезес българският енергиен министър очерта 
напредъка по ключовите за страната ни инфраструктурни проекти, сред които и изграждането на междусистемна газова 
връзка Гърция-България. 
От стратегическо значение е запазване ключовата роля на България на газовата карта на Европа, заяви тя. По нейни думи 
за осъществяването на тази цел България развива своята националната газова инфраструктура и успоредно с това у нас 
вече функционира газова борса. 
 
Investor.bg 
 
√ Защо няма реална заплаха за фиксирания курс на лева към еврото? 
Бордът е в безопасност, но начинът на комуникация и поднасяне на посланията до обществеността трябва да бъде 
преосмислен 
Няколко месеца преди очакваното становище на Европейската централна банка (ЕЦБ) за евентуалното присъединяване на 
България към валутно-курсовия механизъм ERM II се заговори за един аспект от този процес, за който досега никой не 
говореше публично. 
На 25 април на сайта на списание „Икономист“ се появи текст, който разкри намеренията на ГЕРБ за промени в Закона за 
БНБ. Поправките са внесени на 23 януари от председателя на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Менда 
Стоянова и се отнасят за курса, при който България би приела еврото.  
В предложението на Стоянова е записано, че считано от датата на участие на България в механизма на обменните курсове 
(Exchange Rate Mechanism ІІ) официалният курс на лева към еврото е равен на централния курс между еврото и лева, 
договорен съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за установяване на механизъм на обменните курсове 
през третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 г. и членове 1.1 и 17.1 от Споразумение от 16 
март 2006 г. между ЕЦБ и централните банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурите за 
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работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз. На практика това е 
процедурата, по която всяка държава членка на Европейския съюз (ЕС) трябва да мине, за да приеме еврото.  
Припомняме, че през юли 2018 г. България стартира формално пътя си към еврозоната, като с писмо от финансовия 
министър Владислав Горанов и управителя на БНБ Димитър Радев заяви желанието си да влезе едновременно в т. нар. 
"чакалня" - механизма ERM II, и в банковия съюз. Еврогрупата в официално заявление потвърди тези цели, а най-различни 
отговорни лица, включително вицепрезидентът на Еврокомисията Валдис Домбовскис, посочиха като срок за това 2019 г. 
Година по-късно нещата изглеждат доста по-различно. България изпълнява предписаните й мерки. 
Прегледът на активите на шест български банки, извършен от ЕЦБ, показа, че те отговарят на изискванията, като за две от 
тях - "Първа инвестиционна банка" (ПИБ) и "Инвестбанк" - бе констатиран недостиг на капитал при по-негативния сценарий 
в стрес теста. Този негативен сценарий предвижда твърде невероятен развой на събитията, например повишаване на 
корпоративния данък в България от 10 до 30% в близките три години. За конкретни срокове за влизане в ERM II обаче 
изобщо не се говори. Неофициално се очаква решение да има през април.  
Важно е са да се припомни и че още през юли 2018 г. някои наблюдатели предупредиха, че в замяна на пълното 
сътрудничество на българските власти ЕК не е поела нито писмени ангажименти, нито е дала каквито и да било ясни 
гаранции за София. 
Досега, наред с всички ползи и недостатъци от влизането на България в банковия съюз и ERM II, никой не говореше за 
валутния курс лев-евро, при който ще се осъществи този процес. Повечето хора са с убеждението, че той ще остане 
непроменен. Литва и Естония, например, бяха приети с желания от тях фиксиран курс. 
Литва, впрочем, е последната държава, въвела еврото, а също и най-бедната от трите прибалтийски страни. Естония пък 
има бегъл опит във валутната независимост. Всъщност до сега само тpи дъpжaви c фиĸcиpaни ĸypcoвe нa нaциoнaлнитe cи 
вaлyти ca ce пpиcъeдинили ĸъм eвpoтo - Литвa, Лaтвия и Ecтoния. При нито една тези държави нямa пpoмянa нa фиĸcиpaния 
ĸypc. И трите обаче преживяха по-дълбок икономически спад от останалата част на ЕС, тъй като фиксираният курс към 
еврото, въведен твърде рано в процеса на подготовка за влизане в еврозоната, доведе до балон при някои активи. Това 
е заключение на ЕЦБ. Нещо повече, тесният диапазон за движение на курсовете спрямо еврото усили натиска за фискална 
политика, която да осигури неподатливост на икономиките към дисбаланси, смятат от ЕЦБ.   
В България валутният курс на лева към еврото в отношение 1.95583 лв. за 1 евро е фиксиран в чл. 29 от ЗБНБ. Според това 
левът е вързан към германската марка в отношение едно към едно, а след като Германия стана част от еврозоната курсът 
на лева към еврото се получава, като се умножи по курса, по който марката се конвертира в евро.    
Ако се абстрахираме от начина, по който промените бяха предложени – в последния възможен момент, тайно и с 
надеждата това да остане незабелязано, всъщност има две евентуални хипотези. 
Първата хипотеза 
Тя се поддържа от БНБ и Министерство на финансите и според нея всичко ще бъде наред и проблеми няма. 
Целта на законопроекта е да се осигури съответствие на вътрешната нормативна рамка с европейската нормативна рамка, 
регулираща административния процес и оперативните процедури за одобряване на валутните курсове в условията на 
Валутно-обменния механизъм (ERM II). Това съответствие е задължително условие за присъединяване към Валутно-
обменния механизъм, допълват от Министерството на финансите. Промените се правят, за да въведем европейските 
директиви и са едно от условията нашата правна рамка да отговори на изискванията за членството ни еврозоната, обяснява 
Менда Стоянова пред в."Труд". По думите ѝ няма опасност за борда, а всичко останало е спекулация. 
Правителството и БНБ подписаха споразумение за условията, при които ще се водят преговори включването на България 
във валутно-курсовия механизъм ERM II, т.нар. чакалня на еврозоната. Първите два ангажимента в това споразумение 
казват точно това – курсът на лева спрямо еврото да остане какъвто е в момента, посочи председателят на бюджетната 
комисия. В този смисъл БНБ  и МФ казват истината – процедурата не е прецедент и България не е изключение. Няма 
проблем с режима на фиксирания курс. В закона ясно е разписан режимът, който поддържа курса такъв, какъвто е и 
какъвто е определен. Ясно е и какво какво се покрива с валутните резерви, как се управляват те и т. н. Ясно е също така 
обаче, че без поправките в чл. 29 няма как страната ни да влезе в ERM II, тъй като това би породило правен прецедент 
спрямо останалите страни от еврозоната. 
Въпросът е какво може да се направи в този случай, защото ако не бъде вписан подобен текст, тогава на практика отричаме 
правото на страните от еврогрупата да изпълняват независимо правомощията си, като определят курса на еврото към 
националните валути. Много е вероятно, ако поправките не бъдат приети, устремът ни към ERM II да бъде преустановен 
на правно основание. Ето защо е много важно управляващите да помислят за вариант, при който в отделно решение на 
парламента да се даде изричен мандат на правителството, в лицето на Владислав Горанов като министър на финансите, 
според който при всяка смяна на курса България прекратява едностранно преговорите, както и участието си в този 
механизъм и банковия съюз. Просто няма смисъл да се плаща високата цена за членство в Банковия съюз и да се понасят 
всички негативи, породени от това, без България да има шанс да стане член на еврозоната. 
Има вариант и при който страната ни може да настоява за гаранции, че няма да се прави промяна на фиксирания курс. 
Впрочем всичко това произтича от първоначалното писмо, с което страната ни декларира интереса си към влизане във 
валутно-курсовия механизъм. Може би негативите около присъединяването ни към банковия съюз са една от причините 
от ГЕРБ да отказват да говорят свободно по темата, но рано или късно ще трябва да го направят, както и да вземат решение 
как точно и при какви условия това да стане, а след това да носят последиците от действията си. 
Втората хипотеза 
Макар и малко вероятно, има и втори сценарий, ако корекциите в ЗБНБ бъдат приети в предложения в момента вид. 
Според много експерти подобна промяна излага на недопустим риск валутния курс, а такива прецеденти вече има и тогава 
се е стигало до девалвация на местната валута и обезценка на влоговете. В Словакия се стигна до ревалвация на кроната. 
В България фиксираният курс е издигнат в култ и то съвсем основателно. Именно той дава сигурност и финансова 
стабилност след събитията от средата и края на 90-те години. Въпреки че поправките на ГЕРБ не предполагат директна 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bnb-celta-za-ednovremenno-vlizane-v-erm-ii-i-bankoviia-syiuz-ostava-287321/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bnb-celta-za-ednovremenno-vlizane-v-erm-ii-i-bankoviia-syiuz-ostava-287321/
https://www.investor.bg/analizi/91/a/baltiiskite-strani-riskuvat-nova-kriza--91138/
https://www.investor.bg/analizi/91/a/baltiiskite-strani-riskuvat-nova-kriza--91138/
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промяна на курса (той може да остане на фиксираното си ниво и при сегашния вариант на промени в ч.29), все пак новият 
текст не изключва промяна на курса в бъдеще. 
Какво ще се случи, ако курсът се промени на 2,5 към едно или дори 5 към едно? Макар че това е много малко вероятно да 
се случи, най-елементарното обяснение е, че тогава левовите спестявания ще намалеят драстично, ще бъде повишен 
валутният риск за банките, който пък трябва да се покрива с допълнителен капитал. Същите валутни рискове важат и за 
застрахователите, а също така и за търговците. Един такв вариант води до опасност от загуба на доход на фирми и създава 
несигурност на пазара. 
Разбира се, решението не е да се всява паника и да се призовават хората да от сега обръщат спестяванията в евро, защото 
е възможен и обратен сценарий. 
Подобни теоритични варианти пораждат множество въпроси, най-основният от които е можем ли да вярваме на 
правителството, че ако случайно курсът, при който България ще стане част от ERM II и банковия съюз, не е изгоден, то ще 
съумее да защити интересите на страната и ще се откаже от механизма? Може ли финансовият министър Владислав 
Горанов да устои на изкушението да бъде човекът, вкарал България в „чакалнята“, макар и на всяка цена? Този въпрос е 
много важен, когато се обсъжда казусът с чл. 29, защото защото всъщност мантрата „България в еврозоната“ остана може 
би единственият политически ход на ГЕРБ за печелене на доверие и по-многоброен електорат. От партията няма да се 
двоумят и ще се постараят да разпространятвсички плюсове от присъединяването ни към клуба на богатите. 
Вместо заключение просто ще обобщим – няма реални причина да се притесняваме за валутния борд, но без гаранции и 
сигурност за курса на лева към еврото навярно не ни трябва ERM II. Към момента нищо не предполага да очакваме, че 
еврогрупата и ЕЦБ биха избрали различен курс от фиксирания, вероятността това да стане е минимална, а процедурата с 
промяна на чл. 29 е задължителна. По въпроса обаче трябва да се говори, защото казусът далеч не е технически. 
Гражданите и бизнесът трябва да бъдат информирани за това, че фиксираният в момента със закон курс на лева на 
практика ще подлежи на договаряне, а членството в ERM II носи със себе си и някои не толкова популярни до момента 
рискове. 
Дали ще има сътресения и промени, зависи от възможностите на управляващите да договорят най-изгодните за страната 
ни условия. И още нещо – водещите институции по тази тема трябва да преосмислят начина, по който комуникират и 
поднасят посланията, ако искат да бъдат правилно разбрани. 
 
√ България пласира 10,5-годишни ДЦК при рекордно ниска дохосност от 0,13% 
Държавните ценни книжа са на стойност 200 млн. лв., а падежът е на 21.12.2029 г.  
В понеделник Министерството на финансите преотвори емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), 
деноминирана в лева, които са пусната в обращение на 21.06.2019 г. Падежът е на 21.12.2029 година, съобщават от 
ведомството. 
На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена 
доходност в размер на 0,13%, която е рекордно ниска за този матуритетен сегмент. 
Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на 
номинална конвергенция, който се отчита от ЕЦБ като един от Маастрихтските критерии. Постигнатата на аукциона 
доходност е по-ниска от декемврийската стойност на този показател (0,18 %). 
Общият размер на подадените поръчки достигна 463,15 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,32. 
Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 48 базисни точки. От страна на 
участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 47,0 %, 
следвани от застрахователните дружества с 36,8 %, пенсионни и гаранционни фондове – 9,6 %, договорни фондове – 1,1 % 
и други инвеститори – 5,5 %. 
 
БНР 
 
√ Перспективите пред глобалната икономика е темата на 14-ата среща бизнес-правителство 
Перспективите пред глобалната икономика и рисковете за България - това е темата на 14-ата годишна среща на бизнеса с 
правителството. 
На форума се очаква премиерът Бойко Борисов да представи приоритетите на кабинета за икономиката и целите на 
правителството за тази година. 
Участниците в програмата на форума ще търсят отговори на въпросите какви биха били последствията за България от 
глобалното забавяне на икономиката и как биха могли да бъдат избегнати рисковете пред бизнеса у нас. 
Според анализаторите миналата година е регистриран най-ниският глобален икономически растеж от началото на 
десетилетието, като активността в производството и инвестициите намаляват значително вследствие на влошените 
търговски отношения между САЩ и Китай, неяснотите около Брекзит и слабия икономически растеж на страните от 
еврозоната. 
На този фон участниците ще обсъждат готовността на страната ни за ERM-2 и банковия съюз, очакванията на бизнеса и 
предизвикателствата пред страната ни. 
Представителите на правителството ще се срещнат с икономически експерти, с повече от 350 собственици и мениджъри 
на най- големите компании в страната, тези с общ оборот от 1 млрд. и половина евро. 
 
√ Радев и Йотова с отчет за третата година от встъпването им в длъжност  
Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще направят отчет за третата годишнина от встъпването си в 
длъжност. 
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Ако сам не изясни темата в експозето си, държавният глава ще бъде питан и за поисканото от новия главен прокурор 
тълкуване от КС на член 103, свързан с имунитета на президента и вицепрезидента и тяхната неприкосновеност. 
През 2019 Радев се ангажира с прокурорската институция. Първо проведе консултации за критериите за избор на главен 
прокурор, за да отговори на обществените очаквания. 
"Не каня магистрати в къщи. Не е обсъждано личности по принцип", каза тогава Румен Радев. 
След което президентът върна на ВСС решението за избора на единствения кандидат. 
"Издигането на един единствен кандидат не само, че го лиши от състезателност, но отне от престижа и легитимността на 
бъдещия главен прокурор", поясни още Радев. 
ВСС потвърди избора си, президентът подписа указа, но започна консултации за промени в съдебната система. 
"Въпросът обаче е в цялостния модел на българската прокуратура - трудна тема, непокътната от 30 години", бяха част от 
коментарите на президента. 
Държавният глава наложи вето върху седем закона през 2019. На борбата с корупцията по високите етажи на властта 
президентът посвети единствения свикан от него Консултативен съвет по национална сигурност през 2019 г. 
 
√ Какво се крие зад питането на главния прокурор за президента 
Михаил Кръстев: Президентската институция е сред най-защитените нормативно  
Слави Василев: Нямам съмнения, че действията на Гешев са политически 
Интервю на Силвия Великова със Слави Василев и Михаил Кръстев 
"Действията на главния прокурор ще амбицират президента и се надявам да има силата и куража да предложи значителни 
промени на политическата ни система" - това заяви в предаването "Преди всички" политологът Слави Василев, работил за 
кампанията на държавния глава Румен Радев. Журналистът и анализатор Михаил Кръстев прогнозира, че държавният глава 
ще заеме по-скоро "обрана позиция, така че да си остави поле за действие при евентуални следващи действия от страна 
на прокуратурата. 
Вчера стана ясно, че Конституционният съд (КС) е образувал дело по искане на главния прокурор Иван Гешев за даване на 
задължително тълкуване на конституционната разпоредба, свързана с търсене на наказателна отговорност от държавния 
глава.  
"Изглежда ми много съмнително как съвсем в началото на мандата си главният прокурор решава да се възползва от 
конституционните си правомощия – той има право да пита Конституционния съд за имунитета на Румен Радев, при 
положение, че нищо в обществото не буди подозрения, че държавният глава иска да осъществи или е осъществил някаква 
държавна измяна", посочи Слави Василев. 
Президентската институция е една от най-защитените нормативно и като такава е много трудно уязвима на каквато и да е 
атака, било то от главния прокурор, смята Михаил Кръстев. Той припомни, че процедурата по импийчмънт е много сложно 
разписана. „Много е трудно да се стигне до такава процедура, камо ли тя да е успешна. Докато не бъдат изнесени данни 
от прокуратурата и не получим обяснение от държавния глава по-късно днес, не бихме могли да предполагаме какво е 
предизвикало това искане към Конституционния съд за тълкуване", допълни журналистът. 
Конституционно президентът наистина е сред най-защитените фигури, но трябва да разгледаме въпроса от политическа 
гледна точка, подчерта Слави Василев. Нямам съмнения, че действията на Гешев са политически, допълни той. 
„Ако гледаме президента като опозиция на управляващите, без да гледаме на президента институционално, каква власт 
държи ГЕРБ, включването на Иван Гешев на политическия хоризонт срещу действията на президента показва едно 
съмнително срастване на обхвата на ГЕРБ“, посочи още Василев. Според него случващото се има връзка със започнатите 
от президента консултации за промяна в конституцията.  
"Консултациите, които президентът прави за промяна на Конституцията, биха могли да родят предложение, което да не се 
хареса на статуквото. Това предложение би могло да бъде някаква по-коренна промяна на политическата система", 
изтъкна Слави Василев. "Действията на Иван Гешев с Конституционния съд са размахване на пръст към президента: "Недей 
да предлагаш по-сериозни промени". 
Всеки един нов главен прокурор иска да се докаже пред обществото, първите обвинители имат нужда да се докажат 
обществено, предприемайки смели, категорични действия срещу управници или управляваща партия, смята Михаил 
Кръстев. Той не е съгласен с тезата, че Гешев е ядосан на Радев за връщането на избора към Висшия съдебен съвет. 
 
√ Венцислав Караджов: Все още има проблеми с обработването на личните данни 
Заради завишено търсене на разяснителни материали пускат практично мобилно приложение 
Интервю на Силвия Великова с Венцислав Караджов в предаването ''Преди всички'' 
Има много проблеми, свързани с обработването на лични данни от мобилни оператори, банки, кредитни институции, 
особено при бързите кредити. Това съобщи пред „Хоризонт“ председателят на Комисията за защита на личните данни 
Венцислав Караджов. Той посочи, че са необходими законодателни промени, касаещи бързите кредити и 
взаимодействието между фирмите за такива кредити и банките. 
Оказва се, че има нужда от допълнително обучение по прилагането на Закона за личните данни. Капацитетът, особено в 
по-малките фирми и администрации, се загубва, поради което има голямо търсене на разяснителни материали на 
страницата на комисията, заяви още Венцислав Караджов. 
Той уточни, че предстои да бъде представено мобилното приложение „Регламентът във вашия джоб“, което дава 
възможност за сваляне на информация за законодателната рамка, тълкуване на термини и по-ефективна защита на 
личните данни в конкретни стъпки, въпроси и отговори. 
Опитваме се да бъдем максимално близко и максимално практически насочени – както към администратори, така и към 
физически лица, за да могат да защитят своевременно правата си, подчерта Венцислав Караджов. 

https://bnr.bg/horizont/post/101219942/geshev-pita-ks-moje-li-da-se-tarsi-nakazatelna-otgovornost-ot-prezidenta
https://www.cpdp.bg/
https://www.cpdp.bg/
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"Ние не сме репресивен, наказващ орган. Нашата цел е да създадем една превантивна среда, така че физическите лица да 
са спокойни, че техните лични данни, когато се обработват от частния бизнес или от публичните институции, те се 
обработват при спазване на определени права и когато лицето поиска да се предостави информация, да му се предостави 
в предвидения от закона срок." 
28 януари е Ден за защита на личните данни. Във връзка с този ден Комисията за защита на личните данни обявява 
студентски конкурс за есе на тема „Новите технологии и защитата на личните данни“. 
 
√ Томислав Дончев: Германия е стратегически партньор на България  
"За първи път в 16 годишната история на наградите на германската икономика отличаваме стартираща компания", това 
обяви главният управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара д-р Митко Василев по време на 
церемонията по връчването на наградите тази вечер. 
"Това е една дългогодишна традиция. Тази година имахме четири категории – "Големи предприятия", "Малки и средни 
предприятия", "Корпоративна социална отговорност" и новата категория за "Стартъп", тъй като в последно време тази тема 
все повече ни вълнува. Тези които ги отличаваме се оценяват от едно компетентно жури и няма нищо случайно. Ролята на 
наградите е морална и стимулираща", заяви Василев. 
На церемонията присъстваха президентът на ГБИТК Тим Курт, немският посланик Н.Пр. Кристоф Ейххорн, заместник 
министър-председателят на България Томислав Дончев, президентът на България през периода 2012-2017 Росен 
Плевнелиев и други. 
"Германската икономика дава положителен знак с това, че отличава фирмите, които в тези трудни и динамични времена 
продължават да постигат успехи. Тези награди са стимул и за останалите да се противопоставят на евентуалната рецесия, 
която се очертава. През 2019 г. търговският стокообмен между двете страни е 8,5 млрд., което е нов рекорд. Германия е 
изключително силен търговски партньор на България, вторият по големина с 232 млрд. е обменът между държавите", 
обобщи Тим Курт. 
По думите на немския посланик наградите свидетелстват за високото качество на нашите икономически отношения, за 
тяхното многообразие и динамика. 
"Ако разгледаме цифрите ще видим, че непрекъснато поставяме нови рекорди както по отношение на обема, броя на 
предприятия, броя на заети и обема на инвестициите. Всяка година се добавят нови фирми и инвестиции. Само последната 
година показа колко са динамични българо-германските отношения", коментира той и припомни, че през 2019 г. 
здравните каси на Германия са подписали договор с България, която е 15-тата страна, и вече немски граждани могат да 
идват на почивка и санаториум у нас. 
От своя страна Томислав Дончев заяви, че ако на миналогодишното издание на наградите е посочил, че Германия е 
специален икономически партньор на България, то днес би я определил като стратегически. 
"Тогава казах, че в България има концентрация на производство на автомобилни компоненти и ни е време да 
произвеждаме цял автомобил. Мога да го повторя и сега, защото твърдя, че е изказване в правилна посока", заяви той и 
добави, че най-вероятно една трета от всички големи инвестиции са от немски компании. 
Според Дончев са необходими да се положат още усилия, за да се подобрят условията за правене на бизнес и живот у нас. 
"И тук има още много работа, която да свършим по отношение на редуциране на административните режими, и по 
отношение на образованието, и по отношение на инфраструктурата", посочи Дончев и подчерта, че всичко това може да 
постигнем заедно. 
Заместник министър-председателят коментира още, че не живеем в спокойни времена и сме изправени пред различни 
предизвикателства, с които вярва, че ще се справим 
"Имаме много общи предизвикателства-рискове от рецесии, търговски войни, от които смятаме да стоим далече от тях и 
всякакви други. Наред с това имаме големи предизвикателства – икономическата трансформация- претенцията България 
да произвежда все по-скъпи неща и единствената причината инвеститорите да идват тук да не са ниските разходи, а други 
уникални предимства, които имаме. Това би трябвало да е акцент в политиката на страната в следващото десетилетие", 
заяви още Дончев. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Мария Габриел призова за общи стартъп проекти между балканските държави 
Бъдещата програма „Хоризонт Европа“ отваря нови възможности за партньорства за стартиращи бизнеси и 
иновации  
Научните изследвания и иновациите ще играят централна роля в следващите години в глобален план. Насърчавам 
държавите от Западните Балкани да задълбочим партньорството си и заедно да бъдем силен играч на световната сцена, 
давайки на нашите иноватори и стартъпи възможност да растат.  
Това каза българският еврокомисар Мария Габриел по време на среща с организациите, отговарящи за развитието на 
иновациите и стартъп екосистемите от региона на Западните Балкани, по инициатива на Националната агенция за малки 
и средни предприятия. Тя представи приоритетите си в областта на иновациите и инструментите за подкрепа, особено в 
рамките на Европейския съвет за иновации, който е част от новата програма „Хоризонт Европа“.  
След 2017-та година държавите от Западните Балкани отбелязват значителен ръст на участието си в настоящата рамкова 
програма. Черна гора и Босна и Херцеговина се представят над средното за ЕС ниво. Съществуват редица центрове за 
върхови постижения, които действат като регионални стимулатори. Сега на дневен ред са действията за активизиране на 
инвестициите в иновации, които могат значително да допринесат за по-висока конкурентоспособност на бизнеса. 
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„Западните Балкани могат да се справят още по-добре. Не само в схемите на Европейския съвет за научни изследвания и 
Европейския иновационен съвет, но и в проектите за сътрудничество. В тази връзка въведохме т.нар. „схема за свързване“, 
която ще даде възможност за отваряне на установени мрежи към по-слабо представени държави“, коментира Габриел.  
„Организациите, насърчаващи и развиващи иновациите, са жизненоважни партньори на новата Европейска иновационна 
екосистема, част от програма „Хоризонт Европа". С предложен бюджет от 100 милиарда евро, тя ще бъде най-
амбициозната програма за научни изследвания и иновации в ЕС. Нуждаем се от успешни иновации, които да са 
комбинация от технологии с бизнес и финансови модели. Това ще има дълбоко положително въздействие върху 
обществото и икономиката", подчерта Мария Габриел. 
Тя акцентира и на мисиите като една от ключовите новости в „Хоризонт Европа“, които ще са насочени към създаването 
на иновации и научните изследвания за борба с рака, изменението на климата, умните градове, храните и водите. Освен 
това, повече от 10 милиарда ще бъдат насочени конкретно към иновациите. В рамките на Европейския съвет за иновации 
ще се предлагат различни схеми за достъп до капитали и за увеличаване на стартиращите предприятия. Иновационният 
съвет осигурява пряка подкрепа чрез два основни инструмента за финансиране – Pathfinder за началната фаза и Accelerator 
за развитие и внедряване на пазара.  
„Вие можете да подкрепите Европейската инициатива за иновационна екосистема чрез изграждане на мостове между 
вашата екосистема и други такива, популяризиране на истории на успеха и осигуряване на благоприятна среда за иновации 
и предприемачество. Това е в наш взаимен интерес. Напълно подкрепям желанието на Западните Балкани да подобрят 
участието си и в следващата програма „Хоризонт Европа" след успешното си представяне в сегашната „Хоризонт 2020". 
Това ще помогне на балканските държави да противостоят на проблема с изтичането на мозъци", подчерта българският 
еврокомисар. 
 


