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√ Отлагат влизането в сила на наредбата за касовите апарати с шест месеца 
Хотелиери и ресторантьори се отказват от планирания за утре протест 
Измененията на спорната Наредба Н-18 се отлагат с шест месеца, съобщи финансовият министър Владислав Горанов, 
цитиран от пресцентъра на ведомството си 
Наредбата трябваше да влезе на 31 януари. „Аргументите на бизнеса за удължаването на срока за влизане в сила на 
измененията в Наредба Н-18 по отношение на специализираните софтуери за управление на продажбите са чути, 
съобразявам се и с днешното разпореждане на министър-председателя, затова решението от работната среща е да 
отложим срока с 6 месеца, считано след 31 януари“. Това съобщи Горанов след продължилата почти три часа дискусия с 
представители на хотелиерския и ресторантьорския бранш, която се проведе в Министерството на финансите. 
Първите три месеца от новото отлагане ще бъдат използвани за интензивна съвместна работа между експертите на 
съответните браншови организации и НАП, с цел постигане на изясняване на нормативно ниво на неяснотите, за които 
туристическият бизнес претендира. 
В кратки срокове през следващите седмици ще се проведат и няколко срещи в работен формат за регламентирането и 
прилагането на режима за запечатване на търговските обекти от страна на НАП, тъй като опасенията на бизнеса, свързани 
с прилагането на наредба Н-18, се базират и на това, че тя може да отвори допълнителни аргументи за тази крайна мярка. 
Министър Горанов обясни, че пред бизнеса е изложил аргументи, че няма връзка между двете теми, но тази мярка много 
остро се поставя като проблем от страна на ресторантьорския и хотелиерския бранш и ще се дискутира какво да се направи 
с цел да няма подозрения за своеволия от конкретни служители на приходната администрация. 
Пред министъра бизнесът постави част от вижданията си за прилагането на Наредбата, а не толкова аргументи против 
нейното съществуване. Министър Горанов каза още, че и двете страни са се обединили около философията на Наредбата 
и че фундаментът, заложен в нея от средата на 2018 г., няма нужда да бъде променян. 
Хотелиерите и ресторантьорите отлагат планирания за утре протест. На брифинга пред медиите Вени Петрова, 
председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, подчерта, че днешната среща е била в духа на 
конструктивния диалог, както и че министър Горанов е останал отворен за разговори по останалите искания на бранша, 
представени в тяхната декларация, която са изпратили в МФ. 
Тя уточни, че за диференцираната ставка на ДДС, за която настояват, финансовият министър не е склонен да разговаря на 
този етап. Вени Петрова призова структурите на организацията, която представлява, утре да не реализират планирания 
протест, като оцени постигнатото на срещата като достатъчно на този етап от диалога, и се надява след три месеца, когато 
престои нова среща с министъра, да има още по-голям напредък. 
Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията, изрази своята удовлетвореност от срещата и 
съобщи, че през предстоящите три месеца, в които ще се правят работни срещи с НАП, на тях ще има и представители на 
малкия и средния бизнес, които са извън сектора на хотелиерството и ресторантьорството, като се надява в резултат на 
това след 6 месеца да има работеща Наредба Н-18. 
 
√ Румен Радев: Вотът на недоверие е на обществото – кризата е екзистенциална 
Ще имам много по-високо доверие в правителството, ако водещата цел на неговата дейност е не "доизбутване" на 
мандата, а благосъстоянието на гражданите, посочи президентът 
Вотът на недоверие е продължение на дневния ред на обществото – кризата е екзистенциална. За това предупреди 
президентът Румен Радев в отчета си за третата година от мандата си на Дондуков №2, ден преди той да бъде гласуван в 
пленарна зала. Държавният глава определи вота на недоверие като един нормален парламентарен механизъм. 
„Тове е най-силният инструмент в ръцете на една опозиция. По-особеното на този вот е, че той е естествено продължение 
на дневния ред на обществото. Кризата е изключително дълбока, кризата е екзистенциална", заяви Радев, цитиран от 
Агенция „Фокус". „Решението е в ръцете на българския парламент. Тук всеки народен представител трябва да изрази 
своята воля в зависимост и от обществения интерес или от партийната дисциплина“, допълни държавния глава. 
На въпрос има ли доверие като държавен глава в правителството, Румен Радев обяви: „При всички положения ще имам 
много по-високо доверие в българското правителство, ако водещата цел на неговата дейност е не „доизбутване" на 
мандата, а благосъстоянието на българските граждани”. 
Целта Шенген 
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Вицепрезидентът Илияна Йотова коментира факта, че България все още е извън Шенгенското пространство. По думите ѝ 
това е емблема на двойния стандарт в Европа. „Кампанията за евроизборите не даде българския отговор за развитието на 
Съюза, нито за това какви щебъдат българските позиции, които ще защитаваме по особено важни за страната ни въпроси”, 
подчерта тя. 
Йотова е убедена, че започналият, но не завършен процес на отмяна на мониторинга е още едно доказателство в тази 
посока. “Трябва да сме особено внимателни при прилагането на критериите на прилагания общоевропейски механизъм 
за върховенството на закона“, каза още вицепрезидентът и заяви, че това отпадане не бива да се обвързва с този нов 
механизъм. 
Илиана Йотова отчете, че не сме уточнили като държава стратегията си против Европа на две скорости. „Този път е редно 
да помислим за малките общини, за селата, които имат голяма необходимост от европейско финансиране“, допълни тя. 
Продължение на темата 
Президентът не е търсил контакт с главния прокурор и е убеден, че не е вършил нищо нередно. Така обобщи думите на 
Румен Радев БТА. 
„Очаквам неговите мотиви, на ход в момента е Конституционният съд. Нямам идея за конкретен случай, защото съм 
убеден, че не съм вършил нищо нередно, заяви държавният глава. 
Румен Радев е категоричен, че България трябва да отстоява твърдо своя суверенитет и да пресича всякаква намеса в 
националната си сигурност. Повод за коментара е ескалацията по т.нар. шпионски скандали от последната седмица. 
От думите му става ясно, че за всяка такава дейност трябва да има събрани ясни и безспорни доказателства. Президентът 
е на мнение, че действията по този въпрос не трябва да се превръщат в "телевизионно реалити", защото дипломацията е 
чувствителна материя и ефективността трябва да бъде водеща пред ефектността. 
За отношенията между Русия и България Радев каза, че развитието им в момента има две страни. Едната е по 
чисто дипломатическа линия и се очаква да има реципрочност на действията и вероятно двама български дипломати ще 
бъдат изгонени. 
„От друга страна България и Русия имат общи интереси от по-голяма сигурност в региона, от развитие на двустранните 
отношения на здрава прагматична основа”, смята Радев. Той се надява т.нар. шпионски скандали да не навредят на 
отношенията, защото България вече е вложила значителни средства в газопровода „Балкански поток". 
Държавният глава също така потвърди, че има покана от руския президент Владимир Путин да присъства на парада за 9 
май в Москва, но още не е отговорил и не иска да спекулира преди да изпрати отговора си. 
„Изобщо в момента в дневния ред не влиза дебат и обмисляне на втори мандат", посочи президентът, попитан дали 
обмисля да се кандидатира. Той добави, че оставя темата като добра почва за спекулации в социологически агенции и 
експертни коментари. 
Промените в Закона за хазарта 
„Българската Конституция е най-голямото демократично завоевание от зората на прехода и към промените в нея трябва 
да се отнасяме изключително внимателно. Но след 30 години преход и дълбоки социално-икономически и политически 
сътресения днес трябва да търсим отговор на въпроса – не допуска ли тази Конституция възможности за противоречив 
прочит и най-вече успяхме ли а постигнем заложения в Конституцията политически проект за изграждане на демократична 
правова и социална държава. Защото днес сме свидетели на съвсем друг резултат. Този дебат, който водим в момента за 
промяна на Конституцията, според мен е тест не само за юридическата общност", каза президентът, запитан за позицията 
му за предстоящите промени в Закона за хазарта. 
„Той е тест за зрелостта на нашата политическа система и на обществото ни за нашето бъдеще. Естествено е, че този дебат, 
неговата същност, накрая ще се проведе в българския парламент, където ще се вземат и решенията за подобряване на 
внесените промени”, коменитра още Радев. 
 
В. Монитор 
 
√ НС отхвърли вота на недоверие 
Народното събрание отхвърли вотът на недоверие, внесен от БСП заради провал на правителството в политиката на 
околната среда и водната криза в Перник. 
Само 102 депутати гласуваха "за", 124 бяха "против" и 9 "въздържали се". 
Опитът на социалистите да свалят кабинета се провали след като вотът бе подкрепен само от БСП и ДПС. 
Преди това от БСП възнеходуваха, че премиерът Бойко Борисов не е в залата при гладуването.  
 
√ Гешев: Гражданите могат да протестират, но не и в интерес на чужда държава 
След размириците пред МРРБ 
Главният прокурор Иван Гешев излезе с остър коментар след насилието над полицаи в София. След нахлуването в 
понеделник в регионалното министерство, когато двама служители на реда бяха ранени, Иван Гешев коментира, че 
подобно поведение няма да се толерира. 
„Българските граждани имат право да протестират и да защитават правата си при една ясно очертана разделителна линия, 
по-скоро две – стриктно спазване на закона и да защитават собствените си права и интересите на собствената си държава, 
а не на чужда държава“, заяви Гешев, но не уточни за коя друга държава става въпрос. Официално организатор на протеста 
заради водната криза в Перник е лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов, за който е публично известно, че 
е един от големите поддръжници на Кремъл у нас. 
Интересна подробност е, че Костадинов се изявява на сайта и на организация „Русофили“, чиито лидер – Николай Малинов 
миналата година получи обвинения в шпионаж в полза на Русия. Според доказателствата, които тогава държавното 
обвинение публикува Малинов е бил част от план за вмешателство в българската вътрешна политика и е докладвал за 
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ситуацията у нас в интерес на две организации са със седалище Руската Федерация: "Двуглав орел" и РИСИ. Ментори на 
планът са били руският олигарх Константин Малофеев и бившият генерал от ГРУ Леонид Решетников, на които беше 
наложена десетгодишна забрана да влизат в страната. За реализирането на идеята им за преобръщане на 
геополитическата ориентация на България от прозападна в сателитна на Москва пък аверът на Малинов – банкерът-беглец 
Цветан Василев прехвърлил на руските си ментори активи за 500 млн. евро, финансирани от КТБ. 
Иначе Гешев заяви, че агресията срещу полицията е недопустима и даде пример с държави от Европейския съюз и САЩ, 
където при подобни безредици и насилие над служители на реда, ответните мерки са доста по-строги. Вече има 
образувано досъдебно производство, а 4-ма души са задържани. Предстои да стане ясно на колко от тях ще се повдигнат 
обвинения. 
„На българските граждани трябва да е ясно, че това да се бият полицаи не е признак на демократичност, както се опитва 
да се представя. Това, което може да направи прокуратурата, е, стриктно да приложи закона, когато са на лице данни или 
доказателства за извършено престъпление. Няма да се толерира това да се бият полицаи. Това от една страна се е 
превърнало в някаква степен в национален спорт, който трябва да спре, за да може тези хора да охраняват правата на 
българските граждани пълноценно”, заяви още Гешев. 
 
БНТ 
  
√ България и Канада ще работят за задълбочаване на политическия диалог 
Заместник-министърът на външните работи Георг Георгиев, който е на посещение в Канада, разговаря в Отава с Дейвид 
Морисън, съветник по външна политика и отбрана на канадския министър-председател Джъстин Трюдо, съобщиха он 
Външно министерство. Двамата обсъдиха приоритетни въпроси от двустранния дневен ред между България и Канада. 
Над две години изминаха от първото ми посещение в Канада и от отпадането на визите за краткосрочно пребиваване в 
Канада. Безвизовият режим на пътуване отвори допълнителни възможности за контакти между хората, бизнеса и 
туристически връзки между България и Канада", посочи Георгиев пред съветник Морисън. 
От своя страна Дейвид Морисън подчерта пред заместник-министър Георгиев, че Канада високо цени положителното и 
активно сътрудничество между двете държави, както в двустранен така и в международен формат. 
Двамата се съгласиха за нуждата за установяване на политически диалог на високо ниво, като ключов механизъм за 
засилване на двустранното партньорство. „Нуждаем се от по-редовен обмен на посещения на високо и най-високо 
равнище. Убедени сме, че чрез постоянен и конструктивен диалог можем да развиваме партньорството си във всички 
области от взаимен интерес, включително сигурността и отбраната, енергетиката, търговията и инвестициите, науката и 
технологиите, контактите между хората, младежката мобилност и други," каза Георгиев. 
„Очакваме в най-скоро време консенсус относно разширяването на Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР). Надяваме се да получим покана и конкретна дата за започване на преговорите за присъединяване към 
ОИСР възможно най-скоро", подчерта Георгиев. Съветник Морисън посочи, че България има подкрепата на Канада в 
процеса й на присъединяване към организацията. 
Заместник-министър Георг Георгиев изтъкна и нуждата от откриването на посолство на Канада в България. „Канада е 
единствената държава от Г7, която няма дипломатическо представителство в България. Откриването на канадско 
посолство в София би допринесло за по-динамично сътрудничество във всички области от взаимен интерес и би дало нов 
тласък на нашето партньорство", каза Георгиев и допълни, че подобно решение би било от полза както за България, така 
и за Канада. 
Заместник-министър Георгиев се срещна и с помощник заместник-министъра на външните работи по въпросите на Европа 
и Близкия Изток Питър Макдугъл. „Въпреки някои положителни тенденции в икономическите и търговски отношения през 
последните няколко години, ние считаме постигнатите нива на сътрудничество доста под икономическия и ресурсен 
потенциал на двете ни страни," отбеляза Георгиев и посочи пред Макдугъл, че приоритет на България е да увеличи преките 
инвестиции в Канада и да разшири обема и разнообразието на български продукти на канадския пазар, особено дела на 
стоки с висока добавена стойност. 
Двамата се съгласиха, че прилагането на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (СЕТА) 
ще допринесе за постигане на целите от взаимен интерес. Георг Георгиев и Питър Макдугъл обсъдиха и развитието на 
двустранния диалог, като бяха обменени мнения по важни международни въпроси, включително европейската 
интеграция на Западните Балкани, енергийната сигурност, присъединяването на България към Еврозоната, миграцията и 
други. 
 
√ Кметът на Перник: Няма план Б за кризата, решението е само вода през София 
Столичният общински съвет прие спасителния план на правителството за водната криза в Перник. Градът ще се снабдява 
с вода от язовир "Белмекен" и през язовир" Бели Искър", а водата да достига през водопроводите на София. Ще се изгради 
и 13,5 км тръба от Мало Бучино до Перник. 
Как върви планът по изграждане на съоръжението и това ли е единственото решение за водната криза - гост по темата в 
Сутрешния блок на БНТ беше кметът на Перник Станислав Владимиров. 
Искам да благодаря на столичните общински съветници, разумът солидарността бяха водещи по време на вчерашния 
дебат, заяви Владимиров. По думите му, срокът за изграждане на тръбопровод за 45 дни, е реалистичен. 
Станислав Владимиров, кмет на Перник: Мисля, че това е реалистично при добра организация, вече има добра 
подготовка и в рамките на следващите дни ще започне изграждането на това съоръжение. 
Няма план Б, това е единственото решение за Перник, категоричен е кметът по въпроса дали има резервен вариант, освен 
получаването на вода през водопроводната мрежа на София. 
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Станислав Владимиров, кмет на Перник: Ние имаме вода до април, но не трябва да се осланяме само на природата. 
Изграждането на тази връзка ще даде възможност язовир Студена с по-бързи темпове да увеличава своя обем. 
Ако се види, че язовирът продължава да спада с по-бързи темпове, режимът ще бъде подменен, но засега това не се 
налага, допълни кметът. 
Относно качеството на водата в Перник, той заяви, че според пробите на РЗИ, тя е годна за пиене, но повечето граждани 
предпочитат да използват минетална вода. 
Станислав Владимиров, кмет на Перник: Лятото е правен текст от т.нар. основен изпускател, пречиствателната станция е 
могла да пречисти тази вода, която е почти от дъното на язовир Студена. В момента се правят едни дейности, които да 
подпомогнат тази пречиствателна станция. 
Засега няма проблеми с детските градини и училищата, има хидрофобни системи, както и химически тоалетни, които са 
разположени в града, допълни Владимиров. 
Станислав Владимиров, кмет на Перник: ВиК - Перник не е в добро финансово състояние, ангажиментът и на държавата 
е, че ще се намерят варианти за по-добра организация и по-добро финансово състояние. 
Уверението на КЕВР е, че няма да има повишение в цената на водата, категоричен е кметът. 
Станислав Владимиров, кмет на Перник: Имаме много оплаквания от граждани, че водомерите продължават да въртят, 
дори когато няма вода. Днес ще говоря с ВиК дружеството да намери варианти, с които да бъдат компенсирани. 
По въпроса за вота не недоверие към правителството, иницииран от БСП заради водната криза, Владимиров заяви, че е 
очаквал да има по-сериозен дебат в парламента, но за съжаление не го е видял. 
От началото на водната криза, на Перник са отпуснати 24 млн. лв за подмяна на ВиК мрежата, 4 млн. за довеждащ 
водопровод, 3,2 млн. за новата пречиствателна станция, обясни кметът на града. 
 
√ Караджов: В частния сектор има проблеми при обработване на лични данни 
Вчера Комисията за защита на личните данни отбеляза и специалния европейски ден за опазването на личните данни, 
който се отбелязва от все повече страни по света. Имаме по-висока култура за опазване на личните данни, каза в студиото 
на БНТ председателят на комисията Венцислав Караджов. Според него не само в професионалните среди хората разбират 
и знаят за този ден. 
Венцислав Караджов: Живеем в такъв свят, в който машините започват да ни заобикалят. Те хем ни доставят достатъчно 
добри услуги и стандарт на живот, но ползват нашите данни с цел да се развиват. Необходимо е когато ползват тези лични 
данни на нас, това да става при определение правила. 
Според него институциите не са тези, които най-често злоупотребяват с личните ни данни. Те са задължени да обработват 
личните ни данни. Но в частния сектор се забелязват доста проблеми при обработване на лични данни. 
Основен проблем продължават да бъдат колекторските фирми. Там проблемът е с изкупуването на несъбираеми 
задължения на други фирми. Някои от колекторските фирми продължават да използват "мутренски подходи от 90-те", 
обясни Караджов. 
Беше представено приложение на Комисията на личните данни. Те искат да използват максимално добре технологиите и 
са вкарали цялата нормативна уредба, международните актове и практики по темата защита на лични данни. 
 
Дарик 
 
√ Лоши прогнози: Зърнопроизводители очакват слаба реколта от пшеница  
Сериозната суша през този есенно-зимен период ще доведе до ниски добиви на есенни култури в цялата страна, 
категорични са зърнопроизводители и агрономи. 
Във великотърновска област сухата почва забавя с месеци растежа на пшеницата и ечемика. Липсата на снежна покривка 
излага посевите директно на нощните минусови температури, което нанася допълнително поражения върху реколтата. 
Земеделската фирма, която ръководи Андрей Андреев, обработва 10 хиляди декара земя, от които 3 600 са засети с 
пшеница. Сеитбата приключила в средата на октомври. Растенията изостават заради липсата на влага и нивите в момента 
изглеждат така, както би трябвало да изглеждат през ноември, предава БНТ. 
"Състоянието на есенните култури - пшеница, ечемик и рапица е незадоволително. Дългото засушаване, което започна от 
лятото на 2019 г. и продължи до края на есента, не позволи на самите култури, на самата пшеница - доста зърна изгубиха 
своята кълняемост и не поникнаха,  забелязва се един по-рядък посев", каза Андреев. 
"За съжаление, след като засяхме, около 40-50 дена нямаше никакъв дъжд. Нормално е след сеитба да има поне едно 30-
40 литра на кв. метър, за да поникнат нормално посевите", обяснява агрономът Ангел Панев. 
За миналата стопанска година земеделските стопани казват, че е била много добра. Тогава са отчели среден добив на 
пшеница от декар 700 килограма. 
Зърнопроизводителите смятат, че не е изключено ниските добиви да се отразят на цената на хляба и казват, че ако в 
близките седмици започне да вали, реколтата може да бъде спасена. 
 
Маnager.bg 
 
√ България – 55-а от 132 държави по конкурентоспособност на талантите 
България се нарежда на 55-то място сред 132 държави по конкурентоспособност на талантите, сочи Глобалния индекс за 
конкурентоспособност на талантите за 2020 г. на Adecco. Основната сила на страната ни е свързана с показателя 
„Задържане на таланти“ и по-конкретно в подиндикатора „Начин на живот“. В същото време, най-голямо подобрение 
отчитаме в показателя „Привличане на таланти“, в който обаче индикаторът „Външна отвореност“ е най-слабото звено на 
страната ни. 



5 

 

София пък е на 107-мо място сред 155-те града, включени в класацията. 
 

 
 
 
Докладът измерва нивата на глобалната конкурентоспособност на таланта, като разглежда 71 индикатора. Анализът за 
2020 г. обхваща 132 национални икономики и 155 града, във всички групи по нива на доходите и етап на развитие. 
Тази година GTCI изследва как развитието на изкуствения интелект не само променя естеството на работата, но и налага 
преоценка на практиките на работното място, корпоративните структури и иновативните екосистеми. Докато машините и 
алгоритмите продължават да поемат разнообразни задачи и отговорности, и почти всяка работна позиция се преосмисля, 
талантите стават все по-необходими не само за адаптирането, но и за извличането на стойност от тази трансформираща 
технология. AI технологиите биха могли да изиграят съществена роля и в решаването на привидно неразрешими глобални 
проблеми като бедност, ендемични заболявания, изменение на климата и тероризъм, пссочват от компанията, автор на 
индекса. 
„Технологиите допълват човешкия фактор в работния свят, а не го заменят. В Adecco Group виждаме, че AI вече разкрива 
огромни възможности, създавайки много нови работни места, включително такива, които все още не съществуват, и 
позволява на служителите да изпълняват по нов начин обикновени задачи и дейности. За да сме конкурентоспособни в 
тази бързо променяща се среда, новите умения и компетенции са жизненоважни. Това означава, че организациите и 
правителствата трябва да се съсредоточат върху повишаването на квалификацията и преквалификацията, за да помогнат 
на кадрите днес да се превърнат в служители, готови за възможностите, които бъдещето ще донесе.“, коментира Ален 
Дехаз, Главен изпълнителен директор на Adecco Group. 

 
 
България е съотнесена в тази класация към страните със среден към висок доход в Европа. В рамките на своя регион 
страната е класирана на 30-то място от общо 38 държави (Таблица 1). Спрямо другите региони, България няма по-висок 
резултат от която и да е от страните с най-висока оценка. 
Страната ни е на 9-то място в групата на страните със среден към висок доход (което означава, че 75% от страните се 
класират по-ниско от нея). Що се отнася до останалите групи по доходи, България превъзхожда най-високо класираната 
държава в една от тях (групата на страните с ниски доходи). 
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Къде сме спрямо групата на конкурентите 
В групата с конкуренти на България се считат страните със средни към ниски доходи и средни към високи доходи, като това 
са страни в Източна и Южна Европа (изключвайки бившите Съветски републики). Като цяло, групата с конкуренти се състои 
от 7 държави, които на фигура 2 виждаме представени и по-конкретно как България се оценява спрямо всяка от тях по 
отношение на GTCI резултат и БВП на глава от населението. 
Както се вижда, резултатите на България за БВП на глава от населението са по-големи от съответните медиани на групата 
с конкуренти. По този начин конкурентоспособността на талантите на България е в съответствие с това, което би се 
очаквало, предвид нивата на доходи. 
 

 
 
 
Представянето по показатели 
В пет от шестте индикатора резултатите на България са по-високи от средните за страните, спадащи съм същата група по 
доход (среден към висок): „Подпомагане“, „Развитие“, „Задържане“, „Умения за професионално обучение“ и „Глобални 

https://gtcistudy.com/
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знания“. Най-висок резултат отчитаме по показателя „Задържане“. По отношение на своя регион, България преследва 
Европа във всеки от шестте индикатора. Точно както групата по доходи, България се представя особено добре спрямо 
региона по показателя „Задържане“. 
 

 
 

Лидери в общата класация за 2020 г. са Швейцария, САЩ и Сингапур. Най-високите позиции в GTCI продължават да бъдат 
заемани от страни с високи доходи, обяснимо с пряката зависимост между индекса и БВП на глава от населението. 
Европейските страни продължават да доминират, като заемат 17 от 25-те най-високи позиции. При градовете най-високо 
се нарежда Ню Йорк, следван от Лондон и Сингапур. От останалите градове в топ 10 влизат 3 американски града- Сан 
Франциско (4-то място), Бостън (5-то място) и Лос Анджелис (9-то място); два европейски града - Париж (7-мо място) и 
Мюнхен (10-то място) и два източноазиатски - Хонг Конг (6-то място) и Токио (8-мо място). 
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√ Европейците - все по-отговорни и взискателни като потребители 
Европейците стават не само по-ангажирани, но и по-големи активисти и все по-взискателни по отношение начина на 
потребление, сочи проучване сред над 14 000 души на центъра за икономически изследвания Обсерватория Сетелем 
(Observatoire Cetelem), цитирано от Франс прес. 
"Отдавна се говори за отговорното потребление поради стремежа да се подобри консумацията, но новото е, че този 
стремеж се превръща в амбиция да се наблюдава какво правят другите", изтъкна директорът на обсерваторията Флавиен 
Ньови. Той отбеляза, че осъзнаването на проблемите с околната среда се превръща в глобално предизвикателство. 
В сферата на потреблението близо 9 от 10 европейци (87 на сто) имат усещането, че потреблението им е отговорно. В 
същото време 63 на сто от анкетираните искат да направят още повече в тази насока. Според тях е оправдано да се 
бойкотира дадена марка, за да се защити определена кауза. Близо половината проявяват разбиране към гражданското 
неподчинение. По възрастови групи, младите проявяват по-голяма активност от по-възрастните. 
Проучването е проведено в 15 европейски страни, включително България, от 30 септември до 22 октомври 2019 година, 
посочва БТА 
Благодарение на благоприятния икономически контекст, с растеж от над 3 процента, но все още уязвим, българите 
продължават да гледат по-оптимистично на своята страна в сравнение с миналата година, се казва в проучването. Но, 
изглежда че не всички се възползват от икономическия подем. Затова българите заявяват, че потреблението им е 
намаляло, като повечето обясняват това с намаляващите финансови средства. В този контекст осъзнаването на 
екологичните проблеми трудно си пробива път, отбелязват авторите на изследването. 
 
√ 170 хиляди млади българи нито учат, нито работят 
От почти 400 000 предприятия и компании в страната, 20% ще търсят хора през следващата година. Това заяви социалният 
министър Деница Сачева по време на годишната среща на бизнеса с правителството. 
Следващите 12 месеца на работодателите ще са нужни около 90 000 души, които са с висше образование - приоритетно в 
инженерните специалности, в IT-сектора, в сектор "Образование", медицински сестри. Тя съобщи още, че 64 000 души ще 
се търсят в професиите, които са свързани с по-ниска степен на квалификация. Държавата също търси хора, каза Сачева. 
Тя напомни, че 170 000 души в страната нито учат, нито работят и те са на възраст между 15 и 29 години и съобщи, че до 
два месеца ще бъде подготвена статистика за това къде се намират тези хора - дали са в определени региони, на каква 
възраст, с какво образование са. 
"Целта е да бъдат предложени за тях конкретни мерки. Една от тях е бърза система за валидиране на умения, като се 
обсъжда това да става със сертификат, който да не дава възможност за продължаване на степен на образование, но да 
може да дава сигурност на работодателя за притежаваните от човека умения в даден сектор, а и да "извади тези хора на 
светло". Втората възможност е насочена към хората с увреждания, като голяма част от тях биха искали да работят и затова 
посредничеството на Бюрата по труда между работодателите и хората с увреждания би могло да е по-активно", каза 
Сачева. 
Третата категория хора с неизползван потенциал са по-младите пенсионери. 
 
√ ЕП ще гласува днес споразумението за раздялата с Великобритания 
Европейският парламент ще гласува в 19.00 ч. българско време днес споразумението за оттеглянето на Великобритания от 
ЕС. За утвърждаването на документа ще бъдат необходими гласовете на обикновено мнозинство от присъстващите в 
пленарната зала в Брюксел. 
Завършващата утре кратка сесия на ЕП ще бъде последната за 72-ма британски евродепутати. Техните места предстои да 
бъдат преразпределени. От февруари общият брой на евродепутатите намалява - от 751 досега, на 705 занапред. 
За евродепутати от държави, които предстои да се присъединят към ЕС, ще бъдат запазени 46 места от освободените от 
британците мандати. Останалите 27 места ще бъдат разпределени между 14 държави. Броят на евродепутатите няма да 
бъде намален за нито една страна, а при преразпределението на 27-те мандата някои държави ще получат между едно и 
пет допълнителни места заради промени в броя на тяхното население. Преразпределението не засяга България и нашата 
страна ще запази броя от 17 евродепутати. 
Миналата седмица комисията на ЕП по конституционните въпроси даде одобрение на постигнатото споразумение между 
ЕС и Великобритания. Ако днес евродепутатите съберат необходимото мнозинство, до влизането в сила на 
споразумението остава единствено одобрение с квалифицирано мнозинство "на подпис" от Европейския съвет. 
Процедурата трябва да приключи до 31 януари, когато знамето на Великобритания пред ЕП ще бъде свалено и отнесено в 
Музея на европейската история. С настъпването на 1 февруари ще завърши британското членство в ЕС, продължило едва 
47 години. 
До края на февруари се предвижда Европейската комисия да представи предложение за насоките в преговорите с Лондон 
за бъдещите отношения. Очаква се насоките да бъдат утвърдени от Европейския съвет, а преговорите следва да приключат 
до края на годината. В този преходен срок от 11 месеца Великобритания остава длъжна да изпълнява решенията на ЕС, 
без да участва в тяхното обсъждане и приемане.  
 
В. Дума 
 
√ Горанов: Или ще влезем в еврозоната с този курс, или няма да влезем 
България или ще влезе в еврозоната със сегашния курс на лева към еврото, или няма да влезе изобщо. Това обеща 
финансовият министър Владислав Горанов на традиционната годишната среща на бизнеса с правителството. От 
изказването на управителя на БНБ Димитър Радев стана ясно, че действително други държави ще могат да искат промяна 
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на курса, но решението се взима с консенсус и без съгласието на българското правителство няма как да се случи. Нито един 
бъдещ финансов министър няма да се съгласи на смяна на курса, гарантира Горанов. "Промените се правят по единствения 
възможен начин, през българския парламент. България ще влезе в еврозоната с този курс и левът ще отпадне, когато влезе 
еврото", добави финансовият министър. 
"Ние се намираме във финалната права по преговорите за присъединяването и до участие в еврозоната. Това е позиция 
на правителството. Тази тема трета година никога не е поставяна и по време на разговорите с европейските финансови 
институции", каза още управителят на БНБ. Радев обясни, че в края на 2019 г. юристите на ЕК откриха несъответствие между 
европейската правна рамка и българското законодателство. "Нужно бе да се допълни текст в член 29, в който пише, че при 
одобряването на валутните курсове, след като сме член на EPM II, ще става по реда на европейската правна рамка. До края 
на тази седмица очакваме позитивно становище oт Европа", каза той. 
През отминалата неделя се разбра, че за пръв път от 20 години насам властта възнамерява да промени законовия текст, 
който да разклати валутния борд. Промените са в закона за БНБ и бяха внесени почти тайно от председателя на 
бюджетната комисия Менда Стоянова по познат начин - чрез преходните и заключителни разпоредби на друг закон, в 
случая валутния.  
 
В. Банкерь 
 
√ Експерти на Агенцията за ядрена енергия към ОИСР ще се запознаят с регулирането на тази дейност у нас  
До края на януари делегация от Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие е на посещение у нас, съобщиха от Министерството на енергетиката. Експертите ще се запознаят на място с 
изпълнението на националната политика в областта на безопасното използване на ядрената енергия и държавното 
регулиране и контрол на тази дейност. А визитата е във връзка с решението на Министерския съвет от октомври 2019 г. 
България да кандидатства за членство в тази агенция. 
Присъединяването на България към ОИСР е важен национален външнополитически приоритет. А заедно с това активното 
участие в работни и специални органи, агенции и инициативи на ОИСР е от първостепенно значение за изпълнение на този 
приоритет. 
В София делегацията от Агенцията за ядрена енергия към ОИСР ще има срещи с министъра на енергетиката Теменужка 
Петкова, както и с представители на министерствата на външните работи, финансите, околната среда и водите, 
образованието и други. Експертите ще проведат разговори и в Агенцията за ядрено регулиране, Държавното предприятие 
"Радиоактивни отпадъци", Института за ядрени изследвания към БАН и ще се срещнат с представители на научната 
общност, неправителствени организации, които работят в сферата на ядрената енергия и други. 
В рамките на визитата предстои и посещение в АЕЦ "Козлодуй". 
 
News.bg 
 
√ Българите са пътували най-много до Турция и Гърция през декември 2019 г. 
Пътуванията на българите в чужбина през декември 2019 г. са 529.3 хил. или с 10.6% над регистрираните през декември 
2018 година. Това показва проучване на НСИ. 
Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към 
Сърбия - с 28.6%, Румъния - с 16.5%, Турция - с 15.9%, Германия - с 12.9%, Република Северна Македония - с 8.2%, Гърция - 
с 2.8%, и други. Същевременно намаляват пътуванията на българите към Франция - с 6.3%, Швеция - с 4.3%, Словения - с 
2.4%, и други. 
В сравнение с декември 2018 г. e регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели: "почивка и екскурзия" - с 14.4%, 
"служебна" - с 12.6%, и "други" - със 7.6%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в 
чужбина през декември 2019 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни 
мероприятия) - 48.1%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 28.5%, и със служебна цел - 23.4%. 
 

 
Източник: НСИ 
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През декември 2019 г. най-голям брой пътувания на българите са осъществени към: Турция - 130.1 хил., Гърция - 91.3 
хил., Германия - 46.6 хил., Сърбия - 46.4 хил., Румъния - 39.9 хил., Република Северна Македония - 35.5 хил., Италия - 18.1 
хил., Австрия - 17.7 хил., Обединеното кралство - 12.1 хил., Испания - 11.8 хиляди. 
През декември 2019 г. посещенията на чужденци в България са 673.4 хил. или с 8.6% повече в сравнение с декември 2018 
година. 
Увеличение е регистрирано при пътуванията по всички наблюдавани цели: "други" (вкл. гостувания и транзитни 
преминавания) - с 9.9%, "служебна" - с 8.0%, и "почивка и екскурзия" - със 7.3%. Транзитните преминавания през страната 
са 28.8% (194.1 хил.) от всички посещения на чужденци в България. 
От общия брой чужденци, посетили България през декември 2019 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 
55.4%, или с 6.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от 
Обединеното кралство - с 37.3%, Италия - с 13.9%, Австрия - с 11.5%, Гърция - с 5.7%, Румъния - с 4.9%, и 
други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Чешката република - с 14.4%, Словакия - с 10.5%, Белгия - с 
6.1%, Германия - с 2.1%, и други. 
Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" нарастват с 11.9%, като най-голямо е увеличението на 
посещенията на граждани от Турция - с 19.3%. 
През декември 2019 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 46.9%, следвани от посещенията с цел почивка и 
екскурзия - 34.9%, и със служебна цел - 18.2%. 
 

 
Източник: НСИ 

 
Най-много посещения в България през декември 2019 г. са реализирали гражданите от: Румъния - 143.5 хил., Турция - 112.6 
хил., Гърция - 111.0 хил., Сърбия - 48.4 хил., Република Северна Македония - 47.4 хил., Германия - 22.9 хил., Обединеното 
кралство - 20.9 хил., Украйна - 18.9 хил., Италия - 13.0 хил., Израел - 11.1 хиляди.  
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БНР 
 
√ МС приема план-сметка за средствата от ЕС за ДФ "Земеделие" 
На редовното си заседание днес правителството ще приеме план-сметка за средствата от Европейския съюз, които ще 
изразходва Държавен фонд "Земеделие" през тази година. 
Ще бъде одобрен и проект на Закон за агрохранителната верига.    
С него ще се гарантира висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите, като са предвидени санкции 
за нарушения по веригата на производство на храни. 
 
√ Министърът на външните работи на Саудитска Арабия е на посещение у нас 
Министърът на външните работи на Саудитска Арабия пристига на посещение у нас. Принц Фейсал бин Фархан бин 
Абдуллах ал Сауд ще се срещне с президента Румен Радев, както и с вицепремиера и министър на външните работи 
Екатерина Захариева. 
Това е втора визита на саудитски външен министър у нас, но първа за принц Фейсал. 
Външният министър на Саудитска Арабия е роден в Германия, служил е в саудитското посолство в Германия, а преди това 
прави бизнес кариера в сферата на отбраната. 
Именно бизнес и сигурност се очаква и да бъдат основните теми на разговорите между Екатерина Захариева и принц 
Фейсал. 
Отношенията между България и Саудитска Арабия се активизират през последните около 10 години, а най-значимата 
двустранна проява е посещението на премиера Бойко Борисов през ноември 2017 година, когато заедно със Симеон 
Сакскобургготски и крал Салман изпълниха традиционния танц със саби. 
Саудитският консорциум "Аркад" е и изпълнител на строежа на "Балкански поток" у нас. Сделката между "Аркад" и 
"Булгартрансгаз" е на стойност над 1 милиарда евро. 
Саудитска Арабия е ключов съюзник на Съединените щати в противопоставянето на Иран в Близкия изток. Ситуацията в 
региона след убийството на иранския генерал Касем Солеймани, най-новата инициатива на Доналд Тръмп за уреждане на 
конфликта между палестинците и израелците вероятно също ще бъдат тема на разговорите в рамките на посещението на 
принц Фейсал в София 
 
√ ЕК и МВФ с рамково споразумение за финансово партньорство 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на МВФ Кристалина Георгиева сключиха 
ново рамково споразумение за финансово партньорство, съобщават от Комисията.  
То ще засили сътрудничеството между двете страни в борбата им срещу ключови предизвикателства като климатичните 
промени и ще е в помощ на страните за постигнат целите за устойчиво развитие. 
Според фон дер Лайен споразумението ще позволи по-доброто фокусиране върху климатичните и дигитални 
предизвикателства.  
Георгиева подчерта, че то ще задълбочи сътрудничеството между двете страни и ще им помогне да направят повече за 
страните с ниски доходи и в нестабилно положение.  
Редовната мисия на Международния валутен фонд в България ще бъде от 4 до 14 февруари. 
Това съобщиха от фонда. Всяка година експертите идват в София, за да оценят състоянието на икономиката и на 
финансовата система. В рамките на 10-дневната мисия експертите ще имат срещи с представители на правителството, 
Централната банка и неправителствения сектор. 
 
√ МВФ: Растящите нива на дълга представляват средносрочен риск за световната икономика 
Международният валутен фонд призова централните банкери да следят внимателно финансовите уязвимости като 
нарастващите нива на дълга, които биха могли да представляват средносрочен риск за световната икономика. МВФ също 
така предупреди, че по-нататъшното облекчаване на паричната и лихвена политика не е отговорът на подобни рискове. 
Най-новите икономически прогнози на МВФ залагат на леко възстановяване на световната икономическа активност през 
тази и следващата година, макар и до малко по-ниски нива от предходните прогнози, тъй като облекчаването на паричната 
и лихвена политика в глобален план допринесе за растежа през 2019 година. 
МВФ заяви, че глобалният растеж би бил с 0,5 процентни пункта по-нисък без предприетите през миналата година 
действия от страна на централните банки, които осъществиха сумарно най-сериозното намаляване на лихвените проценти 
в развитите и нововъзникващите пазарни икономики след глобалната финансова криза през 2008 година. 
По-нататъшното облекчаване на световните финансови условия в този етап на икономическия цикъл и нарастващите 
финансови уязвимости могат да застрашат икономическия растеж в средносрочен план, посочват в блога на МВФ Тобиас 
Адриан, директор на отдела за парични и капиталови пазари на фонда и неговият заместник Фабио Наталучи. 
"Погледнато в дългосрочен план, облекчаването на световните финансови условия толкова късно в икономическия цикъл 
и продължаващото натрупване на финансови уязвимости - включително нарастването на оценката на активите до 
разтегнати нива при някои пазари и държави, нарастването на дълга и големият приток на капитали към развиващите се 
пазари - всичко това може да застраши икономическия растеж в средносрочен план", отбелязват членовете на МВФ. 
Докато синхронизираното облекчаване на паричната политика през миналата година помогна за ограничаване на 
низходящите икономически рискове, сега централните банкери трябва да се стремят да разгърнат други инструменти на 
своята политиката, като например антицикличния капиталов буфер, за да "ограничават нарастващите уязвимости да 
поставят икономическия растеж под риск в средносрочен план“, посочват представителите на фонда. 
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Предупреждението идва след това, което Тобиас Адриан и Фабио Наталучи от МВФ определиха като "забележителна 
година", при която фондовите индекси на пазарите на акции се повишиха от близо 25% до 30% в Европа, Китай и 
Съединените щати, до над 15% на развиващите се пазари и на японската борса. 
В същото време суверенният и корпоративният дълг на нововъзникващите пазари и дългът на САЩ с висока доходност 
постигнаха възвръщаемост от над 12%, се казва в съобщението на членовете на МВФ. 
 
√ Германия обмисля проектозакон за намаляване на рисковете в банковия сектор  
Властите в Германия работи по проектозакон за намаляване на рисковете в банковия сектор, който да предвижда 
участието на кредитори и на акционери в случай на фалит на даден банкова институция, съобщи във вторник немското 
финансовото министерство. 
Проектозаконът предвижда големите банки в страната да заделят 8% от общия си финансов баланс като буфер по време 
на криза, посочи министерството, цитирано от Ройтерс. 
Проектозаконът има за цел да включи в националното законодателство на Германия части от по-широк пакет от банкови 
правила на Европейския съюз, одобрен от държавите членки през миналата година. 
Големите банки също така ще трябва да поставят рефинансирането си на по-дългосрочна основа, заяви финансовото 
министерство и добави, че по-малките банки ще бъдат освободени от новите изисквания за ликвидност. 
 
 
 


