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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите  

 
 
АИКБ 
 
√ ДЕКЛАРАЦИЯ НА АОБР ОТНОСНО ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА ЗА ИНДУСТРИЯТА В БЪЛГАРИЯ 
От началото на годината цената на електроенергията за индустрията в България е най-висока в цяла Европа! Това добре се 
вижда при сравняването на цените на борсовия сегмент „Ден напред“, на който се търгуват около 2/3 от количествата на 
свободния пазар и който е референтният пазар за цената на тока както за институциите, така и за търговците, 
производителите и потребителите. Единствената по-висока цена, тази в Гърция, е несъпоставима, тъй като включва и някои 
мрежови такси, освен активната енергия. Да, ние имаме най-скъпия ток, а трябва да прибавим към тази цена и 
ненотифицираните държавни помощи, които доплащаме допълнително за всеки мегават чрез таксата „Задължение към 
обществото“. И така, няма грешка, няма увъртания! Бедна България се е докарала до там, индустрията й да плаща от 20 до 
50 на сто повече за електроенергия от конкурентите си в Европа. И за това няма други причини, освен некадърно и/или 
корумпирано управление на БЕХ, ТЕЦ „Марица Изток 2“ и БНЕБ. 
БЕХ е монополист на борсата и очевидно използва монопола си като не управлява според регламента РЕМИТ 
предлагането, а управлява във вреда на българската индустрия и българската икономика. Във вреда на България! 
ТЕЦ „Марица Изток 2“ упорито не изпълнява препоръките на КЕВР да продава на цени над 93,33 лева за мегаватчас, 
престоява и трупа загуби, а индустрията внася електроенергия на значително по-високи цени. Да, при некадърното и/или 
корумпирано управление на енергетиката България от страна, изнасяща над 15% от произведената електроенергия, 
съкрати производството с тези 15% и се превърна във вносител. 
БНЕБ за 2 години така и не разбра, че трябва да предложи стандартизирани по време продукти на пазара на „Дългосрочни 
договори“ и че не е нормално да има възможност да се оферират отклонения от – 100% до +500% и т.н. и т.н. 
Поредният връх на цинизма и престъпното безгрижие бе достигнат в неделя, 9 февруари 2020 г., когато цената в България 
беше не просто най-висока в Европа, а над ДВА пъти по-висока от средната в Европа и над 40 пъти по-висока от тази в 
Германия! 
Работодателските организации многократно са посочвали пороците на системата, от които се възползват енергийните 
олигарси на прехода, прекрачвайки често Закона в свой интерес и в ущърб на цялото общество. 
Бизнесът в България казва „СТИГА ВЕЧЕ!“ 
Няма да търпим повече да се ограбва трудът на нашите работници! 
Искаме незабавни оставки! 
На ръководството на БЕХ. 
На ръководството на ТЕЦ „Марица Изток 2“. 
На ръководството на БНЕБ. 
Ние, представителните на национално равнище организации на работодателите – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, си запазваме 
правото за всички позволени от закона радикални действия с цел защита на интересите на нашите членове. 
 
Investor.bg 
 
√ АОБР поиска оставките на ръководството на БЕХ, БНЕБ и ТЕЦ „Марица Изток 2“ 
Организацията изтъква рекордно високите цени на електроенергията, които на 9 февруари са били над два пъти по-
високи от средните за Европа 
В декларация, разпространена в медиите, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), алармира, 
че от началото на тази година цената на електроенергията за индустрията в страната е най-висока за цяла Европа, като 
призова за незабавни оставки на ръководството на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ), на ТЕЦ „Марица Изток 2“ и на 
„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ).  
В АОБР влизат Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска 
търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
Във въпросната декларация от АОБР посочват, че извънредно високите цени на електроенергията се виждат особено ясно 
при пазарен сегмент „Ден напред“, на който се търгуват около две-трети от количествата енергия на свободния пазар. 
„Единствената по-висока цена, тази в Гърция, е несъпоставима, тъй като включва и някои мрежови такси, освен активната 
енергия“, подчертават от асоциацията. 
Според АОБР основната причина за това цените в България да са с между 20 и 50% по-високи от тези в останалата част на 
Европа е „некадърното и/или корумпирано управление на БЕХ, ТЕЦ „Марица Изток 2“ и БНЕБ“. 
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От АОБР са категорични, че БЕХ е „монополист на борсата и очевидно използва монопола си като не управлява според 
регламента РЕМИТ предлагането, а управлява във вреда на българската индустрия и българската икономика“. 
В същото време в декларацията се посочва, че ТЕЦ „Марица Изток 2“ упорито не изпълнява препоръките на Комисията за 
енергийно и водно регулиране (КЕВР) да продава на цени над 93,33 лв за мегаватчас, „престоява и трупа загуби“, а 
индустрията внася електроенергия на значително по-високи цени. 
„…при некадърното и/или корумпирано управление на енергетиката България от страна, изнасяща над 15% от 
произведената електроенергия, съкрати производството с тези 15% и се превърна във вносител“, подчертават от АОБР. 
Според тях БНЕБ все още не предлага стандартизирани по време продукти на пазара на „Дългосрочни договори“ и че „не 
е нормално да има възможност да се оферират отклонения от – 100% до +500% …“ 
В декларацията още се изтъква, че на 9 февруари (неделя) цената на електроенергията в България е била над два пъти по-
висока от средната за Европа и над 40 пъти по-висока от тази в Германия. 
От АОБР смятат, че „енергийните олигарси“ се възползват от слабите места на системата, нарушавайки законите в ущърб 
на обществото. 
 
√ Горанов: Ако не намерим разбиране, трябва да започнем отначало с Наредба Н-18 
Финансовият министър и бизнесът обсъждат наредбата за касовите апарати  
„Ако има желание за поддържане на определени нива на сива икономика и има неразбиране по философията на 
Наредбата за касовите апарати, то трябва да започнем изцяло наново с нея“. С тези думи министърът на финансите 
Владислав Горанов се обърна към противници на новата Наредба за касовите апарати на извънредна среща в 
Министерския съвет. 
„Иска ми се днес да очертаем принципите на рамката, но ако не намерим разбиране, трябва да започнем отначало. Ако 
всички целим по-справедлива икономическа среда, ще ни е по-лесно да продължим. Голяма част от въпросите, които се 
чуват в публичната среда, се дължат на неразбиране. Има и частна съпротива срещу Наредбата, като някои имат 
притеснения и я използват като смокинов лист за грешния модел за правене на бизнес, затова и протестират“, каза 
Горанов, цитиран от Нова телевизия. 
„Имаме необходимост справедливостта да доминира във всяка една сфера на обществения живот и трябва да се стремим 
да постигнем съгласие около философията на Наредбата. Имаме достатъчно време да започнем да ги решаваме. „Наредба 
Н-18“ касае по-справедливо отношение при правенето на бизнес – да се събират повече приходи при ниска данъчна тежест 
е единственият шанс на министъра на финансите да осигури на държавата добра финансово разпределителна роля. Тоест, 
искаме да сме солидарни в разходите, но имаме либерален подход към приходите – не е справедливо това. Упреците, че 
целим силово налагане на определени модели, не са верни, и това не е нашата цел“, допълни Горанов.  
Директорът на НАП Галя Димитрова обясни, че хиляди бизнеси вече работят по новите изисквания на Наредба Н-18. "Над 
10 000 търговци вече работят по новите изисквания", каза тя. 
„Подкрепяме наредбата, подкрепяме принципът на наредбата", каза Ричард Алибегов, председател на Българската 
асоциация на заведенията. 
Станислав Попдончев от Българската стопанска камара подчерта, че трябва да се обезпечи киберсигурността на данните, 
които търговците изпращат към НАП посредством мобилните оператори." Няма предприятие, което Наредба Н-18 не го 
касае", категоричен бе той и допълни, че всеки един търговец трябва да се информира за това как тя го засяга.  
За проблем с връзката между софтуерите за продажби и сървърите на приходната агенция сигнализира и Михаил Петров, 
финансово-административен директор на голяма търговска верига. Според него трябва да има 24-часова поддръжка в 
НАП, за да не се губи време при решаването на проблемите. Според него фактът, че има такива, е притеснителен. 
А министър Горанов обясни, че след хакерската атака в НАП от средата на миналата година върви проект за подмяна на 
техническата обезпеченост на агенцията на стойност милиони левове. 
От АИКБ пък поискаха по-добра дефиниция и разграничаване на производствения процес от другите процеси. 
Срещата на финансовия министър с бизнеса е провокирана от острото несъгласие с текстове в наредбата. 
В края на януари протестиращи от цялата страна, представители на малкия и среден бизнес се събраха пред сградата на 
НС в знак на протест срещу наредба Н-18 за касовите апарати. 
Според недоволните бизнесът им е заплашен, „а той е гръбнакът на икономиката“. 
Недоволството бе породено от влизащите в сила промени в подзаконовия нормативен акт, които силно затрудняват 
работата на бизнеса. 
В крайна сметка се взе решение наредбата да бъде отложена с 6 месеца. 
 
Manager.bg 
 
√ Бизнесът иска незабавни оставки заради скъпия ток 
Бизнесът иска незабавни оставки заради високата цена на тока за индустрията. Работодателите ще предприемат 
радикални действия, ако не бъдат сменени ръководствата на БЕХ, ТЕЦ „Марица Изток 2“ и енергийната борса, става ясно 
от остра декларация на представителните на национално равнище организации на работодателите - Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата 
(БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), разпространена до медиите. 
„Ние, представителните на национално равнище организации на работодателите - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, си запазваме 
правото за всички позволени от закона радикални действия с цел защита на интересите на нашите членове. Няма други 
причини родната индустрия да плаща от 20 до 50 на сто повече за електроенергия от конкурентите си в Европа, освен 
некадърно и/или корумпирано управление на БЕХ, ТЕЦ „Марица Изток 2“ и БНЕБ“, се казва още в документа. 
Публикуваме пълния текст на декларацията: 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/otlagat-vlizaneto-v-sila-na-naredbata-za-kasovite-aparati-s-shest-meseca-297590/


3 

 

„От началото на годината цената на електроенергията за индустрията в България е най-висока в цяла Европа! Това добре 
се вижда при сравняването на цените на борсовия сегмент „Ден напред“, на който се търгуват около 2/3 от количествата 
на свободния пазар и който е референтният пазар за цената на тока както за институциите, така и за търговците, 
производителите и потребителите. Единствената по-висока цена, тази в Гърция, е несъпоставима, тъй като включва и някои 
мрежови такси, освен активната енергия. Да, ние имаме най-скъпия ток, а трябва да прибавим към тази цена и 
ненотифицираните държавни помощи, които доплащаме допълнително за всеки мегават чрез таксата „Задължение към 
обществото“. И така, няма грешка, няма увъртания! Бедна България се е докарала до там, индустрията й да плаща от 20 до 
50 на сто повече за електроенергия от конкурентите си в Европа. И за това няма други причини, освен некадърно и/или 
корумпирано управление на БЕХ, ТЕЦ „Марица Изток 2“ и БНЕБ. 
БЕХ е монополист на борсата и очевидно използва монопола си като не управлява според регламента РЕМИТ 
предлагането, а управлява във вреда на българската индустрия и българската икономика. Във вреда на България! 
ТЕЦ „Марица Изток 2“ упорито не изпълнява препоръките на КЕВР да продава на цени над 93,33 лева за мегаватчас, 
престоява и трупа загуби, а индустрията внася електроенергия на значително по-високи цени. Да, при некадърното и/или 
корумпирано управление на енергетиката България от страна, изнасяща над 15% от произведената електроенергия, 
съкрати производството с тези 15% и се превърна във вносител. 
БНЕБ за 2 години така и не разбра, че трябва да предложи стандартизирани по време продукти на пазара на „Дългосрочни 
договори“ и че не е нормално да има възможност да се оферират отклонения от – 100% до +500% и т.н. и т.н. 
Поредният връх на цинизма и престъпното безгрижие бе достигнат в неделя, 9 февруари 2020 г., когато цената в България 
беше не просто най-висока в Европа, а над ДВА пъти по-висока от средната в Европа и над 40 пъти по-висока от тази в 
Германия! 
Работодателските организации многократно са посочвали пороците на системата, от които се възползват енергийните 
олигарси на прехода, прекрачвайки често Закона в свой интерес и в ущърб на цялото общество. 
Бизнесът в България казва „СТИГА ВЕЧЕ!“ 
Няма да търпим повече да се ограбва трудът на нашите работници! 
Искаме незабавни оставки! 
На ръководството на БЕХ. 
На ръководството на ТЕЦ „Марица Изток 2“. 
На ръководството на БНЕБ. 
Ние, представителните на национално равнище организации на работодателите - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, си запазваме 
правото за всички позволени от закона радикални действия с цел защита на интересите на нашите членове.“ 
 
В. Сега 
 
√ Бизнесът иска оставки в БЕХ заради скъпия ток 
Цените у нас са най-високи в Европа и причината е „некадърното и/или корумпирано управление на държавния енергиен 
холдинг, ТЕЦ „Марица Изток 2“ и енергийната борса, твърди АОБР  
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) призова за незабавни оставки на директорите на 
„Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ), на ТЕЦ „Марица Изток 2“ и на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД 
(БНЕБ).  Бизнесът обвинява трите държавни предприятия за безумно високите цени на електроенергията за фирмите в 
България. 
От началото на годината България е печален рекордьор - цените на тока в България са с между 20 и 50% по-високи от тези 
в останалата част на Европа, и основната причина за това е „некадърното и/или корумпирано управление на БЕХ, ТЕЦ 
„Марица Изток 2“ и БНЕБ“, се посочва в декларация, изпратена от АОБР до медиите (в обединението участват най-големите 
работдателски ортанизации - Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), 
Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
 БЕХ е „монополист на борсата и използва монопола си, като не управлява според правилата, а във вреда на българската 
индустрия и българската икономика, ТЕЦ „Марица Изток 2“ упорито не изпълнява препоръките на Комисията за енергийно 
и водно регулиране (КЕВР, „престоява и трупа загуби“, а индустрията внася електроенергия на значително по-високи 
цени, България от страна, изнасяща над 15% от произведената електроенергия, съкрати производството с тези 15% и се 
превърна във вносител“, подчертават от АОБР. Във въпросната декларация от АОБР посочват, че извънредно високите цени 
на електроенергията се виждат особено ясно при пазарен сегмент „Ден напред“, на който се търгуват около две-трети от 
количествата енергия, предлагани на свободния пазар. 
Бизнесът критикува енергийната борса, че не предлага стандартизирани по време продукти на пазара на „Дългосрочни 
договори“ и че допуска да се оферират количества с  отклонения в цените от порядъка минус 100% - плюс 500 процента.  
"Енергийните олигарси“ се възползват от слабите места на системата, нарушавайки законите в ущърб на обществото, се 
казва още в декларацията. В документа се посочва още, че в неделя, на 9 февруари, цената на тока у нас е била  два пъти 
по-висока от средната за Европа и над 40 пъти по-висока от тази в Германия. 
Засега реакция от Министерството на енергетиката и от трите държавни дружества няма 
 
БНР 
 
√ Работодатели искат оставки в БЕХ и енергийната борса заради скъпия ток 
Работодателски организации настояват за незабавни оставки на ръководството на Българския енергиен холдинг, ТЕЦ 
„Марица Изток-2“ и Българската независима енергийна борса. 
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От Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТТП) и Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) заявяват, че от началото на годината цената на електроенергията за индустрията в страната е 
най-висока в цяла Европа. 
Те определят като връх на цинизма постигнатия връх в неделя – 9 февруари, когато цената в България е била над два пъти 
по-висока от следната за Европа и над 40 пъти по-висока от тази в Германия. 
Работодателски организации заявяват, че ТЕЦ „Марица изток-2“ не изпълнява препоръките на КЕВР, трупа загуби, а 
българската независима енергийна борса не предлага дългосрочни договори на енергийния пазар. 
Организациите на работодателите декларират, че могат да пристъпят и към радикални действия. 
КНСБ и КТ „Подкрепа“ подкрепиха решението на Народното събрание да продължи работата на въглищните 
топлоелектрически централи в България и в частност на ТЕЦ „Марица изток-2“. 
Ръководствата на двата синдиката заявяват, че трябва да се даде шанс за изпълнение на ангажиментите за гарантиране на 
енергийната сигурност на страната. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Бизнесът иска незабавни оставки заради скъпия ток  
Работодателите ще предприемат радикални действия, ако не бъдат сменени ръководствата на БЕХ, ТЕЦ Марица 
Изток 2 и енергийната борса 
Бизнесът иска незабавни оставки заради високата цена на тока за индустрията. Работодателите ще предприемат 
радикални действия, ако не бъдат сменени ръководствата на БЕХ, ТЕЦ Марица Изток 2 и енергийната борса, става ясно от 
остра декларация на педставителните на национално равнище организации на работодателите - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, 
разпространена до медиите. 
Бизнесът в България казва „СТИГА ВЕЧЕ!“, няма да търпим повече да се ограбва трудът на нашите работници! Искаме 
незабавни оставки! На ръководството на БЕХ. На ръководството на ТЕЦ „Марица Изток 2“.На ръководството на БНЕБ, се 
казва в официалната позиция. 
И се добавя: "Ние, представителните на национално равнище организации на работодателите - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, 
си запазваме правото за всички позволени от закона радикални действия с цел защита на интересите на нашите членове.“ 
Няма други причини родната индустрия да плаща от 20 до 50 на сто повече за електроенергия от конкурентите си в Европа, 
освен некадърно и/или корумпирано управление на БЕХ, ТЕЦ „Марица Изток 2“ и БНЕБ, се казва още в документа. 
"Поредният връх на цинизма и престъпното безгрижие бе достигнат в неделя, 9 февруари 2020 г., когато цената в България 
беше не просто най-висока в Европа, а над ДВА пъти по-висока от средната в Европа и над 40 пъти по-висока от тази в 
Германия!", се посочва в декларацията. 
Ето и пълният текст на декларацията: 
„От началото на годината цената на електроенергията за индустрията в България е най-висока в цяла Европа! Това добре 
се вижда при сравняването на цените на борсовия сегмент „Ден напред“, на който се търгуват около 2/3 от количествата 
на свободния пазар и който е референтният пазар за цената на тока както за институциите, така и за търговците, 
производителите и потребителите. Единствената по-висока цена, тази в Гърция, е несъпоставима, тъй като включва и някои 
мрежови такси, освен активната енергия. Да, ние имаме най-скъпия ток, а трябва да прибавим към тази цена и 
ненотифицираните държавни помощи, които доплащаме допълнително за всеки мегават чрез таксата „Задължение към 
обществото“. И така, няма грешка, няма увъртания! Бедна България се е докарала до там, индустрията й да плаща от 20 до 
50 на сто повече за електроенергия от конкурентите си в Европа. И за това няма други причини, освен некадърно и/или 
корумпирано управление на БЕХ, ТЕЦ „Марица Изток 2“ и БНЕБ. 
БЕХ е монополист на борсата и очевидно използва монопола си като не управлява според регламента РЕМИТ 
предлагането, а управлява във вреда на българската индустрия и българската икономика. Във вреда на България! 
ТЕЦ „Марица Изток 2“ упорито не изпълнява препоръките на КЕВР да продава на цени над 93,33 лева за мегаватчас, 
престоява и трупа загуби, а индустрията внася електроенергия на значително по-високи цени. Да, при некадърното и/или 
корумпирано управление на енергетиката България от страна, изнасяща над 15% от произведената електроенергия, 
съкрати производството с тези 15% и се превърна във вносител. 
БНЕБ за 2 години така и не разбра, че трябва да предложи стандартизирани по време продукти на пазара на „Дългосрочни 
договори“ и че не е нормално да има възможност да се оферират отклонения от – 100% до +500% и т.н. и т.н. 
Поредният връх на цинизма и престъпното безгрижие бе достигнат в неделя, 9 февруари 2020 г., когато цената в България 
беше не просто най-висока в Европа, а над ДВА пъти по-висока от средната в Европа и над 40 пъти по-висока от тази в 
Германия! 
Работодателските организации многократно са посочвали пороците на системата, от които се възползват енергийните 
олигарси на прехода, прекрачвайки често Закона в свой интерес и в ущърб на цялото общество. 
Бизнесът в България казва „СТИГА ВЕЧЕ!“ 
Няма да търпим повече да се ограбва трудът на нашите работници! 
Искаме незабавни оставки! 
На ръководството на БЕХ 
На ръководството на ТЕЦ „Марица Изток 2“. 
На ръководството на БНЕБ. 
Ние, представителните на национално равнище организации на работодателите - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, си запазваме 
правото за всички позволени от закона радикални действия с цел защита на интересите на нашите членове.“ 
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√ ЦЕНАТА НА ТОКА: Защо бизнесът иска сигурност и предвидимост? 
Темата коментира изп. директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов 
„Трудно е да се обясни накратко какво се случва в българската енергетика. Проблеми в нея има от няколко години. Още 
през 2016 г. беше първият в историята протест на работодателите. Той беше именно заради цената на тока. Оттогава насам 
имаме пазарни аномалии на енергийната борса, защото тя на практика не работи”. Това заяви изп. директор на 
Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов в студиото на „Плюс-Минус. Коментарът след новините”. 
„Цената на тока се определя съобразно търсенето и предлагането, но с тази особеност, че от страната на предлагането има 
един монополист, какъвто е БЕХ, който предлага голямата част от електроенергията на пазара и много лесно цената може 
да бъде манипулирана. Именно заради това се постигат тези високи ценови нива”,  посочи още той. 
Според него проблемът е именно крайната цена на тока, на която електроенергията достига до българските предприятия. 
„Те са високо енергоинтензивни, тъй като цяло българската индустрия потребява повече електроенергия и съответно 
високата цена удря директно върху конкурентноспособността на продуктите, които тя предлага на световния пазар”, 
категоричен бе Добрин Иванов. 
„В неделя ударихме дъното. В България електроенергията беше 40 пъти по-скъпа, отколкото в Германия. 1 и половина 
евро в Германия, 63 евро в България. 15 евро във Франция, 63 евро в България. Средната цена в Европа – 30 евро, у нас - 
63. Това е два пъти по-скъпо”, коментира той.   
Иванов обясни, че по принцип в неделя предлагането винаги надвишава търсенето, тъй като енергийните производители 
не могат да намалят ударно производството, когато няма голямо потребление. „Обикновено цената в събота и неделя е 
по-ниска, защото се произвежда повече електроенергия, отколкото се предлага. Това важи най-вече за Германия, защото 
има случаи, в които те плащат, за да изнасят елекроенергия. Причината за това е, че правят свръхпроизводство, а енергията 
не може да се складира и трябва да се потреби веднага, след като се произведе”, посочи още изп. директор на Асоциацията 
на индустриалния капитал. 
Запитан как може процесите да се оптимизират, той отговори: „Цената, която се определя на българската енергийна борса 
е определяща, тъй като през нея се търгуват около 2/3 от енергията. Тя е ценоопределяща и за цената, на която търговците 
продават на българските предприятия. Затова е важно каква е цената, която се постига там, а там тя е висока, защото 
предлагането е ограничено”. И допълни: „Това е така, защото имаме един монополист, който решава кога и какви пакети 
да продава на енергийната борса. На моменти се ограничава предлагането, въпреки големите производствени капацитети, 
които има България”. 
Според Иванов у нас има инсталирани мощности, които многократно надвишават нуждата от произведена 
електроенергия. „Тези мощности обаче не работят, произвеждат по-малко електроенергия и съответно цената се 
увеличава. Най-неефективното управление в случая е на ТЕЦ „Марица Изток 2”, които при инсталирана мощност 1 620 
мегавата, от година и половина те работят с 1/3 от възможностите си”, коментира Добрин Иванов. 
Запитан дали бизнесът подготвя протести, Иванов отговори категорично: „Ние сме предложили много решения. Най-
ефективното според нас е повишаване на предлагането. Смятаме, че Българският енергиен холдинг се управлява 
неефективно. Най-вероятно ще поискаме оставката на неговото ръководство. Ще поискаме и оставката на ръководството 
на ТЕЦ „Марица Изток 2”. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
В. Монитор 
 
√ Близо 10 000 хиляди са безработните под 25 години 
Само за месец 500 млади хора са се регистрирали в бюрата по труда 
Увеличение на безработните млади хора у нас на възраст до 24 години отчитат от Агенция по заетостта. Това става ясно от 
статистическите данни на Агенцията за месец декември 2019 спрямо месец януари 2020. Общо регистрираните безработни 
млади мъже и жени през последния месец на 2019 са били 9329, с близо 500 по – малко спрямо тези през януари 2020 – 
когато са се увеличили до 9759. 
Нарастването е характерно за този период на годината, разясняват от агенцията. Аналогични са данните през последните 
две години, през януари спрямо декември. Тези стойности са в резултат от интензивните действия на Агенцията по 
заетостта за активиране на неработещите и неучещи младежи. 
Само за месец в бюрата по труда са се регистрирали точно 436 нови безработни мъже и жени на възраст до 24 години. 
Според данните на Агенцията по заетостта най – много и за двата отчетни периода са безработните без специалност и 
професия - през декември миналата година са били 5996 човека, а в началото на тази 6375. Според тези данни 
преобладаващите безработни са нито образовани, нито квалифицирани. 
Останалата част пък са младежи намиращи затруднения да си намерят работа в областите на услугите, транспорта и 
правото. Във всички области на страната има безработни в сферата на образованието, икономиката и правото, сочат още 
статистическите данни на АЗ. Оказва се, че има млади мъже и жени затруднени да си намерят работа в цялата страна и в 
сферата на техниката и технологиите. 
Всеки млад човек най-късно до 4-ия месец от престоя си в бюрото по труда получава оферта за работа или обучение, 
отговарящи на неговите индивидиуални образователно-квалификационни характеристики, уверяват от АЗ. 
Делът на безработните младежи на възраст до 24 г. в общата структура на безработните е 4.8%, като отбелязва спад от 0.2 
процентни пункта, показват анализите на АЗ. Годишното сравнение пък показва намаление с 9.4% в броя безработни 
младежи. В образователната структура най-съществени са дяловете на младите със средно, с основно и по-ниско 
образование, съответно - 50.5% и 42.1%. Професионалната структура в най-голяма степен се формира от младежи без 
квалификация и специалност те са 64.3%. През декември 2019 г. от регистрираните безработни до 24 г., 11.6% са 
продължително безработни. 

https://nova.bg/news/view/2020/02/10/277566/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82/
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Намаляването на безработните млади е политика на държавата и бизнеса. По различните оперативни програми на 
социалното министерство през последните няколко години се провеждат активни политики за намаляване на 
безработните млади хора. Различните операции по ОПРЧР привличат младежи в заетост или обучение, което е добре и за 
бизнеса, коментира пред „Монитор“ Добрин Иванов от АИКБ по повод данните на Агенция по заетостта. Според експерта 
една не малка част от тези определени, като безработни хора са „фрийленсъри“, които упражняват временна работа по 
проект, и след това за някакъв период от време са без работа и доходи. Не малко са и младите, които пък са избрали да 
работят на свободна практика или да упражняват свободна професия, поради различни причини, като най-честите са 
разминаване на очакванията за заплащане и работно време за определен вид труд, коментира още експертът. 
 
БЛИЦ 
 
√ Изпълнителният директор на АИКБ: Има пазарни аномалии на енергийната борса  
Трудно е да се обясни какво се случва в българската енергетика, заяви Добрин Иванов 
„Трудно е да се обясни накратко какво се случва в българската енергетика. Проблеми в нея има от няколко години. Още 
през 2016 г. беше първият в историята протест на работодателите. 
Той беше именно заради цената на тока. Оттогава насам имаме пазарни аномалии на енергийната борса, защото тя на 
практика не работи”. 
Това заяви изп. директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов в студиото на „Плюс-Минус. След 
новините” по Нова тв. 
„Цената на тока се определя съобразно търсенето и предлагането, но с тази особеност, че от страната на предлагането има 
един монополист, какъвто е БЕХ, който предлага голямата част от електроенергията на пазара и много лесно цената може 
да бъде манипулирана. Именно заради това се постигат тези високи ценови нива”, посочи още той. 
Според него проблемът е именно крайната цена на тока, на която електроенергията достига до българските предприятия. 
„Те са високо енергоинтензивни, тъй като цяло българската индустрия потребява повече електроенергия и съответно 
високата цена удря директно върху конкурентноспособността на продуктите, които те предлагат на световния пазар”, 
категоричен бе Добрин Иванов. 
 
Novini.bg 
 
√ Бизнесът: БЕХ е монополист при предлагането на електроенергия и затова в България се плаща най-висока цена за ток 
Трудно е да се обясни какво се случва с енергетиката в България. Енергийната борса не работи, а Българският енергиен 
холдинг (БЕХ) е пълен монополист и предлага голямата част от електроенергията. По този начин много лесно може да се 
манипулира цената на тока, която се предлага на индустрията в България. 
Това заяви в предаването "Плюс минус" по Нова телевизия Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). Той коментира рекордните цени на тока за бизнеса в България. Припомняме, 
вчра председателят на КРИБ Кирил Домусчиев разкри в свой пост в социалните мрежи, че цената на електроенергията за 
бизнеса е 1 евро в Германия и 63 евро в България + 10 евро такса ЗКО (Задължение към обществото). "Проблемът е в това 
- цената на електроенергията. Високата цена ни удря пряко и влияе директно върху конкуретноспособността ни. Вчера 
ударихме върха - в Германия цената на тока бе 1 евро, а в България 63. В Германия има случаи да се плаща, за да се изнася 
електроенергия, защото има свръхпроизводство и това води до цена от 1 евро. В България тези пазарни методи не работят 
и затова цената е 63 евро", категоричен бе Иванов.  
"Цената на Енергийната борса е определяща за цената на тока, която се предоставя на българските предприятия от 
търговците. БЕХ е монополист и това води до тази най-висока цена. Най-големият длъжник е ТЕЦ Марица Изток 2. Този 
ТЕЦ работи с 1/3 от възможностите си, а държавата иска да го спасява. С повече произведен ток е съвсем нормално да 
падне цената на тока. Бизнесът е предложил много решения, но най-важното е повишаване на производството на 
електроенергия. В декларация от днес вече поискахме оставките на на ръководството на БЕХ, на ръководството на ТЕЦ 
Марица Изток 2 и на ръководството на Енергийната борса", обяви Добрин Иванов.  
"Малките и средните предприятия са гръбнака на икономиката и в България, и в Европа. В 21 век много трудно могат тези 
малки предприятия да бъдат конкуретноспособни. Причините са цифровизацията, трудовия пазар и липсата на кадри, 
демографската криза, борбата с монополите, трудностите при намиране на финансиране. Ние нееднократно сме 
призовавали за промени, включително сме се обръщали и към Европейската комисия, но засега няма решение на тези 
проблеми", разкри Иванов. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Investor.bg 
 
√ Промишленото производство продължава да се свива през декември 
Производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е намаляло с 9,3% за година  
Промишленото производство се свива с 1,8% през декември 2019 г. спрямо ноември и с 1,5% на годишна база. Това 
показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). 
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През ноември 2019 г. промишленото производство отчете сериозен спад от 1% спрямо предишния месец и с 0,4% за 
година, след значителния растеж през октомври. 
За една година ръст на индекса на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в 
добивната промишленост - с 4,6%, а спад - при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - 
с 9,3%, и в преработващата промишленост - с 0,1%. 

 
По-значително намаление в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се 
наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 32,4%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - със 
17,1%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 16,1%, на машини и оборудване с общо и специално 
предназначение - с 14,1%. 
Най-голямо увеличение е отчетено при производството на превозни средства, без автомобили - с 41,0%, на компютърна и 
комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 32,2%, производството, некласифицирано другаде - с 29,0%, 
производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 10,4%. 
На месечна база увеличение е регистрирано в добивната промишленост - с 4.1%, и при производството и разпределението 
на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,4%, а намаление - в преработващата промишленост - с 2,3%. 
По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и 
полуремаркета - със 17,1%, на тютюневи изделия - с 16,2%, на метални изделия, без машини и оборудване - с 14,4%, 
печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 13,1%. 
Съществено увеличение е регистрирано при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и 
оптични продукти - с 11,8%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.6%, производството 
на изделия от други неметални минерални суровини - с 6,4%, производството на химични продукти - с 5,5%. 
 
√ Финансираните от държавата болници ще се отчитат публично 
Целта е постигане на по-добро управление на публичните средства за здравеопазване и по-голяма прозрачност на 
дейността 
Болниците, финансирани с обществени средства, вече ще отчитат медцинските и финансовите си показатели на всеки три 
месеца, а данните ще се обявяват на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. 
Това предвижда проект за промени в Наредба 1, който е публикуван за обществено обсъждане. Срокът на общественото 
обсъждане е до 7 март 2020 г. 
Новото правило ще важи за лечебни заведения, които се финансират от бюджета на НЗОК или от Министерството на 
здравеопазването. „Разпоредбата касае всички лечебни заведения от посочените групи, независимо от тяхната форма на 
собственост, които се финансират, съответно разходват публичен ресурс", допълват от министерството. 
Мярката е необходима, за да се засили контролът в системата, смятат от ведомството. 
"Очакван резултат от въвеждането на промяната е с публикуването на медико-статистическите и финансови показатели на 
съответните лечебни заведения за всяко тримесечие да се осигури постигане на по-добро управление на публичните 
средства за здравеопазване и по-голяма прозрачност на дейността, капацитета и ефективността на изпълнителите на 
болнична медицинска помощ и комплексните онкологични центрове", посомва се в мотивите на вносителя – 
Министерството на здравеопазването.  
На базата на данните могат да се проследят във времето закономерности, произтичащи от еднаквите отговорности на 
лечебните заведения при усвояването на публични средства за здравеопазване, посочва се в мотивите към проекта. Освен 
това показателите ще дават обективна и достатъчна информация за ключови аспекти от дейността, капацитета и 
ефективността на лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове, независимо от тяхната 
специфика, смятат от ведомството. 
„По този начин ще се осигури съпоставимост между лечебните заведения от съответния вид, ще се повиши нивото на 
информираност и ще се осигури обществен достъп до медико-статистическа и финансова информация за всички лечебни 
заведения от определените от закона групи, независимо от тяхната форма на собственост. Това ще предостави възможност 
за ръководствата на отделните лечебни заведения да направят оценка на собствените си резултати, като повиши тяхната 
отговорност и стремеж да ги подобрят и направят съизмерими с най-добрите. Същевременно ще се повиши нивото на 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/promishlenoto-proizvodstvo-otchita-lek-spad-prez-noemvri--296438/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/promishlenoto-proizvodstvo-narastva-s-17-na-godishna-baza-294629/
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информираност на потребителите на медицинска помощ и ще се подпомогне тяхната преценка за вземане на решение за 
избор на изпълнител на медицинска помощ", пише още в мотивите. 
Промените предвиждат лечебните заведения да предоставят информацията на Министерството на здравеопазването до 
25-о число на месеца, следващ съответното тримесечие, да поддържат счетоводни книги, записи, първични и други 
документи, достатъчни да удостоверят при запитвания или проверки без ограничение предоставената информация. 
Счетоводните записи и документацията пък трябва да се съхраняват от лечебните заведения не по-малко от пет години 
след датата на предоставяне на информацията. 
Информацията ще се предоставя чрез електронна форма, утвърдена със заповед на министъра на здравеопазването, чрез 
уеб базирана информационна система по начин, удостоверяващ надлежното й получаване на съответната дата. 
За прилагането на наредбата ще се изисква само въвеждане на по-прецизна вътрешна уредба на лечебните заведения. 
Показателите се генерират и понастоящем от лечебните заведения, а в по-голямата си част те се представят и анализират 
от органите на управление и принципалите на лечебните заведения. Поради това в организационно и финансово 
отношение проектът не въвежда тежест за лечебните заведения. 
 
БНТ 
 
√ Ратифицират Протокола за присъединяване на Северна Македония към НАТО 
Събранието на Република Северна Македония ще ратифицира Протокола за присъединяване на страната към НАТО. На 
заседанието ще присъства и българска делегация, водена от председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. 
След ратификацията председателят на българския парламент и народните представители ще присъстват на церемонията 
по издигане на знамето на НАТО пред сградата на Събранието. Цвета Караянчева ще се срещне с президента на Република 
Северна Македония Стево Пендаровски и с председателя на Събранието Талат Джафери. 
В състава на делегацията са Борис Вангелов, председател на Групата за приятелство България – Северна Македония, Тома 
Биков, заместник-председател на Групата за приятелство и членовете на групата Жельо Бойчев, Велислава Кръстева и 
Полина Цанкова-Христова. 
 
√ Колко струва трудовият стаж? 
Все повече хора в предпенсионна възраст у нас се възползват от правото си да си купят трудов стаж, за да се пенсионират. 
В област Велико Търново миналата година за осигурителен стаж са около 200 души, което е с 20% повече от предходната. 
Според експертите обаче, се запазва тенденцията младите хора в трудоспособна възраст да не се интересуват от 
възможностите за ранно и изгодно пенсиониране. 
Марияна Митова от Велико Търново има 36-годишен непрекъснат стаж като продавачка в различни магазини на Старата 
столица. Интересува се от условията, при които ще се пенсионира и от възможността да си купи стаж, ако отработеното 
време не й достига. 
Марияна Митова, продавач-консултант: Бих се възползвала ако ми се наложи! Много хора са пропуснали тази 
възможност, може би пет години или десет години във времето на прехода да не са били осигурявани. Но им се дава такава 
прекрасна възможност. 
Доста работещи обаче не знаят и не се интересуват от начина и условията на пенсиониране. Пенка Петкова работи от три 
години като маникюрист в козметично студио. Пет години от тях без трудови договори, но не би платила за трудов стаж, 
защото не вярва на държавното осигуряване. 
Пенка Петкова, маникюрист: Отдавна съм започнала да работя. Преди време в сивата икономика - без договор, така че 
ми се губят доста години, в които би трябвало да съм се осигурявала. Партидите, които са в частните фондове или така 
наречената доброволна задължителна осигуровка, допълнително пенсионно осигуряване, се онаследява от детето ми 
примерно, а другата която е към НОИ, тя някъде потъва. Ако случайно почине въпросния човек... тоест не бих си купила. 
Липсващ осигурителен стаж може да се закупи, но за не повече от пет години, като месечната вноска от 120 лева вече е 
по-висока заради ръста на минималната работна заплата. 
Петя Йорданова, директор на ТД на НОИ- Велико Търново: Закупуват максимален стаж, това се случва рядко, когато 
лицата не са работили дълго време след 90-та година поради икономическите условия в страната или има хора, които са 
работили дълго време в чужбина, но България няма спогодба с тези държави и не попадат в европейските регламенти и 
хората не могат да се пенсионират и стажът не може да бъде зачетен. 
Възможността да закупят трудов стаж е шанс за българска пенсия за всички наши сънародници, работили извън ЕС. 
 
√ Експерт: Технически сме подготвени от 1 март тол системата да заработи 
Стационарните рамки за контрол на Агенция "Пътна инфраструктура" вече заработиха и следят за нарушители, които 
шофират без винетки. Нарушителите ще получават електронни фишове. Вчера беше официално представена и тол 
системата. Повече подробности за нея вижте в разговора с доц. Георги Балабанов, експерт в Национално тол управление, 
който беше гост в Сутрешния блок на БНТ. 
Абсолютно всичко е подготвено, технически сме подготвени от 1 март тол системата да заработи, категоричен е доц. 
Балабанов. 
В тол системата ще се включат общо 3115 км пътища, от тях 804 км магистрали и 2311 км първокласни пътища, като тол 
такси ще бъдат начислявани на всички ППС с техническа допустима маса над 3,5 тона. 
Камионите и автобусите ще бъдат таксувани на база изминато разстояние, като ще има два начина за таксуване, обясни 
доц. Балабанов. 
Доц. Георги Балабанов, експерт в Национално тол управление: Единият начин е предплатен метод - предварително се 
задава маршрутът на превозното средство, който може да бъде активиран до 23:59 ч на следващия ден, ако потребителят 
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не е регистриран на сайта и до 7 дни предварително, ако е регистриран. Задават се начална и крайна точка на пътуването, 
като има и опция за 4 междинни точки. Другият вариант е чрез бордови устройства или т.нар. джипиес тракери - 
превозвачът трябва да има сключен договор с някой от националните доставчици на услуги, като ние имаме уверение от 
тях, че от средата на месеца ще започне активирането на тези устройства и съответно браншът ще може да сключи договор 
с тях. 
Експертът обясни и какви са критериите за таксуване от тол системата. 
Доц. Георги Балабанов, експерт в Национално тол управление: Тарифите ще се изчисляват в зависимост от тяхната 
максимално допустима техническа маса - от 3,5 т до 12 т и над 12 т. Освен това, има разделение в зависимост от това колко 
оси притежават, какъв е техният емисионен клас, както и по какъв път от пътната мрежа преминават. Тарифите варират от 
3 до 20 ст на километър за ППС в най-високия клас с най-голям брой оси, съответно с най-нисък емисионен клас. 
Според доц. Балабанов, тол таксите няма да се отразят на обикновения потребител, а очакването за повишение на цените 
на базовите стоки е в рамките на няколко стотинки, което няма да е нещо значимо. 
 
√ ЕП обсъжда график на преговорите за бъдещите отношения Лондон - Брюксел  
На пленарната сесия в Страсбург Европарламентът ще обсъди резолюция относно предстоящите преговори с британското 
правителство за новото партньорство след Брекзит. 
Първоначалната информация и график на разговорите ще представи главният преговарящ от страна на ЕС - Мишел Барние. 
Това е рамката, която установява целите и обхвата на дискусиите. 
Указанията за водене на преговорите трябва да бъдат одобрени от представителите на държавите членки в Съвета на ЕС. 
Своята позиция ще обяви и председателят на ЕК - Урсула Фон дер Лайен. 
Утре резолюцията ще бъде гласувана. Очакванията са след приемането на насоките, Комисията да получи зелена светлина 
за водене на преговорите на 25 февруари, което ще позволи Брюксел и Лондон да започнат диалог за бъдещите си 
отношения в началото на март. 
 
БНР 
 
√ Още 200 млн. лева нов дълг бе поет от финансовото министерство  
Още 200 милиона лева нов дълг бе поет от финансовото министерство. 
От ведомството на Владислав Горанов избраха отново да предложат държавни ценни книжа с 5-годишен матуритет, като 
доходността достигна рекордно ниско отрицателно ниво от минус 0,14%. 
За втори път от началото на годината този сегмент постига отрицателна доходност, но при първото предлагане на 5-
годишните книжа през януари тя бе минус 0,11%. 
Така от началото на годината е поет общо 600 милиона лева нов дълг чрез ценни книжа. 
Ограничението в бюджета за новите задължения през годината е до два милиарда и 200 милиона лева. 
 
√ Експерти обсъждат Националния план за енергетика и климат 
Енергийни експерти ще обсъждат Националния план за енергетика и климат и предвидените в него мерки за устойчиво 
използване на енергията, както и влиянието им върху мощностния и енергиен баланс на страната.  
В хода на дискусията ще бъдат анализирани възможностите за реализация на предложения преход в контекста на Новата 
зелена сделка на ЕС и обществената цена за България. Ще бъдат представени резултатите от национални проучвания по 
теми, свързани с енергийната ефективност и енергийната бедност. 
Дискусията ще се позове на опита на други европейски страни. Участие в нея ще вземат регулаторни органи, консултантски 
компании, производители, търговци и снабдители са електроенергия, държавни и неправителствени организации, 
клиентски организации в областта на енергийната ефективност. 
 
√ КЕВР провежда обществено обсъждане за увеличаване цената на водата в Търговищко 
Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане за увеличаване цената на водата в област 
Търговище. Предложението на ВиК-дружеството в региона е един кубик вода от 2,64 да поскъпне на 3,20 лв., с ДДС. 
Цената на водата за битовите потребители в област Търговище не е променяна от 2015 година. Според представен на 
регулатора доклад на местното ВиК дружество, новата цена се иска заради инвестиционни разходи и разходи след 
присъединяването към водоснабдителното предприятие на общините Попово и Опака. 
В същото време жителите на Търговище, Попово, Опака, Омуртаг и Антоново не знаят, че предстои увеличение на цената 
на водата, се твърди в сигнал до лидера на гражданската платформа "Изправи се БГ" на Мая Манолова. 
Именно по настояване на гражданите Манолова ще участва в общественото обсъждане, съобщават от офиса на 
движението. Новата по-висока цена на водата трябва да влезе в сила от 1 март тази година и, ако бъде одобрена, областта 
ще се нареди сред 12-те, в които цената на кубик вода прехвърля 3 лева. 
 
√ Влошаване на инвеститорските икономически нагласи в еврозоната и в света заради коронавируса 
Нагласите на инвеститори и анализатори относно икономическото развитие в еврозоната и в глобален план се влошават 
през февруари за пръв път от четири месеца насам с оглед на опасенията, че Китай няма да може да овладее заразата от 
коронавирус, показват резултати от последно проучване на компанията за пазарни изследвания Sentix. 
Индексът на инвеститорските нагласи на компанията Sentix, определен от проучване сред 1086 инвеститори и проведено 
между 6-и и 8-ти февруари, се понижава до 5,2 пункта от 7,6 пункта през януари, когато достигна най-високо ниво от 
ноември 2018-а година. Това представлява първо, макар и за сега сдържано понижаване на индекса от четири месеца 
насам. 
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Индексът Sentix, измерващ текущата икономическа ситуация в еврозоната, се влошава през февруари до 4,0 пункта от 5,5 
пункта през януари (най-високо ниво от юни 2019-а година), докато индексът на бъдещите инвеститорски нагласи спада 
до 6,5 от 9,8 пункта (най-високо ниво от февруари 2018-а година). 
Лекият спад отразява факта, че на този етап инвеститорите смятат, че икономическите щети от новия коронавирус са били 
ограничени най-вече в рамките на Китай, заяви шефът на Sentix Манфред Хюбнер и добави, че в същото време глобалната 
икономика получава тласък от представянето на САЩ. 
"Епидемията от коронавирус и последвалите драстични мерки, предприети от китайското правителство, хвърлят сянка 
върху икономическите перспективи", посочи Хюбнер, отбелязвайки: "За щастие, засега негативният ефект е ограничен". 
"Дори в Германия, въпреки че страната е силно зависима от глобалната търговия и азиатската икономика, инвеститорите 
все още са относително спокойни", каза той, но добави: "Въпреки това, с оглед на значителният спад на китайските 
икономически данни е ясно, че отрицателният ефект ще бъде много по-голям, ако през следващите дни не стане очевидно, 
че разпространението на вируса е ограничено". 
Общият Sentix индекс на Германия също се понижава слабо през февруари до 4,5 от 6,9 пункта през януари (най-високо 
ниво от май 2019-а година). Индексът Sentix, измерващ текущата икономическа ситуация в Германия, се понижава до 4,3 
от 6,0 пункта (най-високо ниво от юли 2019-а), докато индексът на бъдещите инвеститорски нагласи спада до 4,8 от 7,8 
пункта (най-високо ниво от януари 2018-а година). 
Коронавирусът е в значителна тежест за икономиката на Китай, която доскоро беше един от двигателите на световната 
икономика. Тук негативните ефекти са много по-силно изразени, като съответният Sentix индекс за Азия, изключвайки 
Япония, спада рязко през февруари до 7,1 пункта от 18,4 пункта месец по-рано. 
Инвеститорите обаче все още не очакват някакви по-продължителни негативни ефекти, което се дължи и на силата на 
американската икономика. Според анкетираните инвеститори сега остава да се види колко бързо ще може да бъде 
овладяна епидемията от коронавирус. Поради инкубационния период (до 14 дни) се очаква да има признаци за известно 
отслабване в следващите няколко дни. Ако това обаче не се случи, от Sentix подчертават, че ще трябва да преосмислят 
перспективите пред глобалната икономика. 
Аналогичното проучване за САЩ обаче показва сериозен подем на инвеститорските нагласи относно американската 
икономика. Съответният общ Sentix индекс на САЩ нараства през февруари до най-високо ниво от ноември 2018-а година 
от 20,3 пункта спрямо 15,9 пункта през януари. Индексът на текущата оценка се повишава от 31,0 до 38,3 пункта (най-
високо ниво от май 2019-а), докато Sentix индексът на икономическите очаквания в бъдеще нараства от 1,8 до 3,8 пункта, 
достигайки най-високо ниво от февруари 2018-а година. 
Аналогичното Sentix проучване показва известна стабилизация на инвеститорските нагласи и в рамките на страните от 
Източна Европа, като общият индекс се повиши от 5,4 до 5,5 пункта през февруари (най-високо ниво от май 2019-а), 
индексът на текущата икономическа ситуация - от 3,8 до 5,3 пункта (най-високо ниво от юни 2019-а), докато индексът на 
бъдещите икономически нагласи се понижи леко до 5,8 от 7,0 пункта през януари (най-високо ниво от месец март 2018-а 
година). 
Глобалният Sentix индекс на икономическите нагласи на инвеститорите пък се понижи през февруари до 8,1 от 12,1 пункта 
през януари (най-високо ниво от май 2019-а), като индексът на текущата икономическа оценка спадна до 10,5 от 14,5 
пункта (най-високо ниво от юни 2019-а), а индексът на бъдещите очаквания - до 5,8 от 9,8 пункта (най-високо ниво от 
февруари 2018-а година). 
 
В Сега 
 
√ Социалният министър иска ревизия на формулата за втора пенсия  
Пенсията от НОИ да не бъде автоматично намалена с 20%, както е предвидено сега, а с по-малко. Това предлага 
Министерството на труда и социалната политика, съобщи ресорният министър Деница Сачева. 
Според Кодекса за социално осигуряване при изчисляване на пенсията за родените след 1959 г. осигурителният доход се 
намалява с коефициент, представляващ среднопретеглено съотношение между размерите на осигурителните вноски за 
универсален пенсионен фонд и за фонд "Пенсии" за трета категория труд за хората, родени преди 1 януари 1960 г. Този 
коефициент се движи около 20-28% през годините и, така определен, според мнозинството експерти силно ощетява 
хората, които ще получават две пенсии. Според повечето специалисти при тази редукция трябва да се включи участието 
на държавата в осигуряването, с което намалението на първата пенсия ще е наполовина по-малко - около 12%. Това обаче 
означава по-големи разходи за държавата, поради което управляващите докорор не даваха и дума да се издума за 
подобно решение. Не е ясно дали идеите на Сачева ще бъдат подкрепени от управляващото мнозинство и най-вече 
финансовия министър Владислав Горанов. 
Сачева ще внесе предложенията си до края на този месец. “Следващата седмица имаме среща с Асоциацията на 
пенсионните фондове. Изчакваме в момента да се даде и едно становище-законопроект за изменение на Кодекса за 
социално осигуряване, така че се надявам най-късно в началото на март да можем да го сложим за обществено 
обсъждане”, допълни министърът. 
 
Маnager.bg 
 
√ България, втора в ЕС по дял на жените, заети в сферата на науката и технологиите 
България е втора в ЕС по най-голям дял на жените, които работят в сферата на науката и техниката, сочат данни на 
Европейската статистическа служба Евростат. 
Водещата страна по този показател е Литва, където делът на жените в сектора е 57%. В България и Латвия този процент е 
52, а в Дания и Португалия – 51% и 50%. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20200210-2?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
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Най-нисък е делът на жените, заети с наука и технологии, във Финландия (29%) Унгария (30%), Люксембург (31%), Германия 
(33%). 
В ЕС работят общо 15 млн. учени и техници, като от тях 59% са мъже, а 41% жени. 
Мъжете са особено силно представени в производствената индустрия (79%), докато нивата са най-балансирани в сектора 
на услугите (54% мъже, срещу 46% жени). 
 

 
√ Европейските фондови борси започват седмицата със спад 
Oсновните индекси на водещите фондови борси в Европа започнаха първата търговска сесия за седмицата със спад, след 
като опасенията от ефекта на коронавируса върху световната икономика отново натежаха върху пазарите, предаде 
Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи 0,85 пункта, или 0,2%, до 423,51 пункта, след като миналата седмица 
отчете най-доброто си седмично представяне от три месеца насам. Немският DAX отчете спад от 33,1 пункта, или 0,24%, до 
13 480,71 пункта, следвайки слаби резултати в технологичния сектор. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 
изтри 24,32 пункта от стойността си, или 0,33%, достигайки ниво от 7 442,38 пункта. Френският CAC 40 се понижи с 16,81 
пункта, или 0,28%, до 6 012,94 пункта. 
Миналата седмица някои китайските бизнеси се върнаха на работа след дългата ваканция за Лунната нова година, след 
като властите в страната премахнаха част от ограниченията, свързани с борбата срещу разпространението на 
коронавируса. Растящият брой на заразените и жертвите от опасния вирус обаче разклати увереността на инвеститорите. 
„Пазарите очакваха нещо по-позитивно тази сутрин, но не получиха подобна информация. Вместо това, те бяха залят с още 
по-голяма несигурност“, коменитра Конър Кембъл от Spreadex. 
Туристическият подиндекс SXTP бе сред най-засегнатите в ранната търговия. Той се понижи с 0,36%, след като акциите на 
оператора на хотели Whitbread поевтиняха с 1,52% на фона на ниското ръсене от страна на китайски туристи. 
Общият индекс на европейските петролни и газови компании SXEP се понижи с 1,05%, след като ниското търсене на петрол 
в Китай удължи поевтиняването на черното злато. 
Спад на американските борси в петък 
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Основните борсови индекси на Уолстрийт записаха понижения в петък, след като притесненията около ефекта от 
коронавируса върху китайската икономика засенчиха силните данни за заетостта в САЩ, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 277,26 пункта, или 0,94%, до 29 102,51 пукта. Широкообхватният Standard 
& Poor's 500 изтри 18,07 пункта от стойността си, или 0,54%, завършвайки сесията при ниво от 3 327,71 пункта. 
В рамките на седмицата S&P 500 e напреднал с повече от 3%, което е най-доброто му седмично представяне от юни насам. 
Dow е нараснал с 3%, а Nasdaq – с 4%. 
„Китай наистина забавя темпото и това тревожи много хора“, коментира Ед Хейман, председател на Evercore ISI. „Хората 
не излизат навън. Никой не пазарува и това вреди много на Китай“, добавя той, като подчертава, че очаква китайската 
икономика да не отчете ръст през първото тримесечие. 
Хайбин Джу, инвестиционен стратег на Китай в JPMorgan, понижи прогнозата си за растеж на БВП на Китай до 1% за първото 
тримесечие. 
В петък американският президент Доналд Тръмп написа в Twitter, че китайският му колега Си Цзинпин е „фокусиран върху 
провеждането на контраатака срещу коронавируса“. 
Акциите на Boeing и Caterpillar, считани за индикатори на международната търговия, поевтиняха съответно с 1,37% и 2,83%. 
Книжата на Disney и Goldman Sachs поевтиняха с 1,18% и 1,58%. 
Междувременно бяха публикувани данните за новите работни места в САЩ. Американската икономика е добавила 225 
хил. нови работни места през януари, което е значително над прогнозата от 158 хил. работни места на икономистите, 
анкетирани от Dow Jones. Ръстът на заплатите също надмина очакванията на анализаторите, отчитайки скок с 3,1% на 
годишна основа. 
„Най-важното заключение за инвеститорите от този доклад е, че данните за новите работни места няма да се отразят на 
паричната политика на Федералния резерв“, коментира Джейсън Томас, главен икономист в AssetMark. „Американската 
икономика генерира достатъчно работни места, за да държи потребителското доверие на високи нива, а ръстът на 
заплатите е достатъчно силен, за да върне безработните на пазара на труда”, добавя той. 
S&P 500 спечели повече от 3% досега и най-доброто си седмично представяне от началото на юни. Dow се покачи с 3% за 
седмицата, докато Nasdaq спечели 4%. 
Смесени резултати в Азия 
Водещите индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион не успяха да намерят единна посока в началото на 
седмицата, след като анализаторите предупредиха, че оптимизма около твърденията, че разпространението на 
коронавируса е под контрол, може да е бил преждевременен, пише Маркетоуч. 
Спадът на новите случаи на заразени от коронавируса в Китай през миналата седмица даде надежда на инвеститорите, че 
икономическата активност в страната в скоро време ще възстанови нормалното си темпо. Много икономисти и 
анализатори обаче предупреждават, че епидемията все още се отразява негативно на множество сектор, след които 
туризъм, продажби на дребно и технологии. 
На този фон континенталният бенчмарк Shanghai Composite се повиши с 14,52 пункта, или 0,51%, до 2 890,49 пункта, докато 
по-малкият Shenzhen Composite напредна с 21,09 пункта, или 1,22%, до 1 757,26 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng 
отчете спад от 162,93 пункта, или 0,59%, до 27 241,34 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 изтри 142 пункта от стойността си, или 0,6%, достигайки ниво от 
23 685,98 пункта. 
Южнокорейският измерител Kospi се понижи с 10,88 пункта, или 0,49%, до 2 201,07 пункта, докато в Австралия индексът 
ASX 200 записа спад от 10,1 пункта, или 0,14%, до 7 012,50 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 1,33 пункта, или 0,23%, до 570,95 пункта. BGBX40 се повиши с 0,17  пункта, или 0,23%, до 112,92 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,33 пункта, или 0,06%, до 521,37 пункта. BGREIT се понижи с 0,12 пункта, или 0,09%, до 134,07 пункта. 
 


