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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите  

 
 
БНР 
 
√ Проблемите в енергийния сектор - заради некадърност?  
„Напрежението в енергийния сектор не е от вчера. Още през 2016 година беше организиран безпрецедентният в историята 
протест на работодателите и на предприемачите във връзка с високите цени на електроенергията. Оттогава до днес има 
дисбаланси и необосновано високи цени на електроенергията за бизнеса. През това време пишехме декларации, отворени 
писма, за да посочим проблемите, предлагаме и решения. Но такива не се постигнаха“. Това подчерта пред БНР Добрин 
Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал. 
Това е причината от Асоциацията да поискат оставките на ръководството на Българския енергиен холдинг, на „ТЕЦ Марица 
изток 2“ и на Българската независима енергийна борса. 
„Ръководството е некадърно и затова се постигат тези високи цени на Българската независима енергийна борса“, каза 
Иванов и допълни: 
„Но това не е независима енергийна борса. На борсата обикновено се постига равновесие между търсенето и предлагането 
и това равновесие определя борсовата цена. Когато има повишаване на предлагането, цената пада, когато има 
повишаване на търсенето, цената се увеличава. Когато имаме един продавач, той може по всяко време да манипулира 
предлагането така, че да постига по-високи борсови цени... Това и в комбинация с това, че при Българската енергийна 
борса липсва прозрачност на офертите, които се подават от продавачите и от купувачите. Липсват и продукти, които да 
осигурят електроенергията на едно предприятие в цялата му пълнота“. 
Промените на парчета не отразяват динамиката на пазара на електроенерги 
С коментар в предаването „12+3“ се включи и Соня Николова – Кадиева от Асоциация „Свободен енергиен пазар“. Тя 
посочи, че оставките не решават нищо, защото проблемите са много по-дълбоки, а „промените на парчета не отразяват 
динамиката на пазара на електроенергия“. 
„Случаят в неделя, заради който ескалира напрежението, тъй като цената в България беше в пъти по-висока от съседните 
енергийни пазари, е технически проблем, но показва недостатъците на нашия пазар“. 
Според Николова Законът за енергетика трябва да бъде променен в частта за ликвидността – „искаме ли да имаме 
достатъчно ликвидност и на кой сегмент от пазара на борсата искаме да има ликвидност“. 
В много от случаите става дума за некадърност 
По думите на енергийния експерт Еленко Божков, когато искаме да направим детайлен анализ (водени от правилото, че 
цената се вдига, когато предлагането е малко, а търсенето е по-голямо), то той трябва да се прави от места, където има 
достатъчно много информация, а такава има в един сайт за прозрачност на Обединената енергийна система на Европа, на 
която сме член 
„Винаги е точното време да се иска оставката на министър Петкова и на Иван Иванов от КЕВР, но винаги е много късно за 
това“. 
На въпрос какво би открил главният прокурор, ако влезе в енергетиката, призив, който вече беше направен, Божков 
отговори: 
 „Много интересни факти ще открие. Достатъчно е да влезе в „Топлофикация – София“, за да види далаверите на Ковачки 
и на ръководството при търговията с електрическата енергия. Със същата скрупульозност трябва да се провери и КЕВР, и 
борсата“. 
Според експерта в много от случаите става дума за некадърност: 
„В една част от случаите става въпрос за некадърност, не толкова за злонамереност и използване на влияние“. 
Повече по темата можете да чуете в звуковия файл. 
 
3e-news.net 
 
√ АИКБ: На БНЕБ трябва да се предлагат повече продукти, нужни за работата на едно предприятие 
„Напрежението в енергийния сектор не е от вчера. Още през 2016 година беше организиран безпрецедентният в историята 
протест на работодателите и на предприемачите във връзка с високите цени на електроенергията. Оттогава до днес има 
дисбаланси и необосновано високи цени на електроенергията за бизнеса. През това време пишехме декларации, отворени 
писма, за да посочим проблемите, предлагаме и решения. Но такива не се постигнаха“. Това заяви пред БНР Добрин 
Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал. Това е причината от АИКБ да поискат оставките 
на ръководството на Българския енергиен холдинг, на „ТЕЦ Марица изток 2“ и на Българската независима енергийна борса. 

https://bnr.bg/horizont/post/101226538/nekadarnostta-li-sazdava-problemite-v-energiinia-sektor
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„Ръководството е некадърно и затова се постигат тези високи цени на Българската независима енергийна борса“, каза 
Иванов и допълни: „Но това не е независима енергийна борса. На борсата обикновено се постига равновесие между 
търсенето и предлагането и това равновесие определя борсовата цена. Когато има повишаване на предлагането, цената 
пада, когато има повишаване на търсенето, цената се увеличава. Когато имаме един продавач, той може по всяко време 
да манипулира предлагането така, че да постига по-високи борсови цени... Това и в комбинация с това, че при Българската 
енергийна борса липсва прозрачност на офертите, които се подават от продавачите и от купувачите. Липсват и продукти, 
които да осигурят електроенергията на едно предприятие в цялата му пълнота“. 
Промените на парчета не отразяват динамиката на пазара на електроенергия 
С коментар в дискусията се включи и Соня Николова – Кадиева от Асоциация „Свободен енергиен пазар“. Тя посочи, че 
оставките не решават нищо, защото проблемите са много по-дълбоки, а „промените на парчета не отразяват динамиката 
на пазара на електроенергия“. „Случаят в неделя, заради който ескалира напрежението, тъй като цената в България беше 
в пъти по-висока от съседните енергийни пазари, е технически проблем, но показва недостатъците на нашия пазар“. 
Според Кадиева Законът за енергетика трябва да бъде променен в частта за ликвидността – „искаме ли да имаме 
достатъчно ликвидност и на кой сегмент от пазара на борсата искаме да има ликвидност“. 
В много от случаите става дума за некадърност 
Според енергийния експерт Еленко Божков, когато искаме да направим детайлен анализ (водени от правилото, че цената 
се вдига, когато предлагането е малко, а търсенето е по-голямо), то той трябва да се прави от места, където има достатъчно 
много информация, а такава има в един сайт за прозрачност на Обединената енергийна система на Европа, на която сме 
член. 
„Винаги е точното време да се иска оставката на министър Петкова и на Иван Иванов от КЕВР, но винаги е много късно за 
това“. Според експерта в енергетиката при много от случаите става дума за некадърност: „В една част от случаите става 
въпрос за некадърност, не толкова за злонамереност и използване на влияние“. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Off News 
 
√ Премиерът спира и Наредба Н-18, докато не се стигне до консенсус 
Докато не се постигне консенсус, Наредба Н-18 няма да съществува, заяви Бойко Борисов в Министерския съвет. Когато 
постигнете консенсус, тогава ще ме поканите и ще я има, добави Борисов.  
Има още много работа по Наредба Н-18, но искам да уверя всички, които са заинтересовани от темата, че докато не 
достигнем пълно съгласие с отделните организации, няма да продължим напред, каза и министърът на финансите 
Владислав Горанов. 
Той обясни, че сега се започват интензивните разговори за това къде и как трябва да бъде оптимизиран процесът така, че 
да не се затруднява работата на малкия и средния бизнес. Създадени са множество работни групи, които отчитат 
спецификата на отделните бизнес процеси. 
Министър-председателят уточни, че интензивни разговори всяка седмица ще се водят с по една съсловна организация, за 
да се премахват проблемите и притесненията им. 
Всичко трябва да е насочено към премахването на сивия сектор, но това в никакъв случай не трябва да се отрази на малките 
и средните съсловни организации, коментира премиерът. 
 
Investor.bg 
 
√ С над 15 млн. лева се увеличава бюджетът по пет мерки за сектор „Рибарство“ 
Заради високия интерес на потенциалните кандидати към преработване на продуктите от риболов и аквакултури 
там ще се пренасочват най-много средства  
С над 15 млн. лева ще бъде увеличен бюджетът по пет мерки от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 
(ПМДР), към които има засилен интерес от бенефициентите. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и 
горите д-р Лозана Василева по време на деветото заседание на Комитета за наблюдение на програмата, съобщи 
пресцентърът на МЗХГ. 
Целта е да се окаже съдействие на бенефициентите при изпълнението на проектите, което да бъде още по-ефективно и 
улеснено, като одобрената промяна в програмата ще бъде изпратена за нотификация от Европейската комисия. 
Предвижда се към мярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” да се 
пренасочат над 3,788 млн. лева. 
Бюджетът на мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ ще се 
увеличи с повече от 3, 626 млн. лева, тъй като към нея има доказан висок праг на получаване на бюджетни средства в 
размер на 61% ангажирананото финансиране. 
Третата мярка, към която ще се прехвърлят средства в размер на 1,564 млн. лева, е 3.1 „Контрол и изпълнение“. 
Поради високия интерес на потенциалните кандидати към мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и 
аквакултури“ ще се пренасочват над 6,220 млн. лева. 
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В мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда “ ще бъде направена релокация на средства в 
размер на 1,515 млн. лева от мярка 6.2 „Насърчаване на опазването на морската среда и устойчиво използване на морските 
и крайбрежните ресурси“, която към настоящия момент не може да бъде започната. 
Очаква се до средата на тази година да бъдат отворени и 15 приема по мерки от Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г. 
По време на заседанието беше представен и напредъкът на програмата. Към момента договорените средства са в размер 
на 136 млн. лева, а изплатените възлизат на близо 49 млн. лева.  
Д-р Лозана Василева съобщи, че за 2019 г. няма загубени средства, а продължава и откриването на приемите към Местните 
инициативни рибарски групи (МИРГ). Към момента са обявени приеми по 31 процедури, а подадените проектни 
предложения по тях са 40. 
„Работим в тясно сътрудничество с Националната рибарска мрежа. През следващата седмица съвместно с тях ще 
стартираме и кампания за обучения на бенефициенти по програмата във връзка с прилагането на процедурите по избор 
на изпълнители по мерките и за популяризиране на предстоящите приеми. По време на обученията бенефициентите ще 
бъдат запознати с най-често срещаните грешки и да им дадем съвети как да ги избегнат с оглед на успешното изпълнение 
на проектите“, посочи зам.-министърът. 
По думите на д-р Василева предстои да се одобри тематичната работна група, която ще подготвя новата програма за 
следващия програмен период. 
„Предстои да се направи анализ за състоянието на сектор „Рибарство“ и да се разработи Многогодишен национален 
стратегически план за аквакултурите в България“, каза още заместник-министърът на земеделието, храните и горите. 
 
√ ББР ще кредитира проекти по Механизма за свързване на Европа 
С бюджет от 196 млн. евро ще се модернизира жп инфраструктура и фирми, които въвеждат алтернативни горива 
Българската банка за развитие ще отпуска финансиране на български фирми, които имат одобрени проекти по Механизма 
за свързване на Европа (Connecting Europe Facility или МСЕ), съобщи пресцентърът на държавната банка. 
МСЕ е многогодишна европейска инициатива, част от стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж на политиките в областта на енергетиката и климата. В края на 2019 г. ББР подписа споразумение с 
Европейската комисия като прилагащ партньор по инициативата. 
Целта на механизма е да подпомага с безвъзмездна помощ инвестициите при създаване на мрежа от транспортни връзки 
във всички региони на Евросъюза. България е бенефициент на тази помощ и до края на 2019 г. получи одобрение за 20 
проекта, които включват проучвателни дейности, модернизация и рехабилитация на транспорта – общо 417,5 млн. евро. 
Размерът на подкрепените инвестиции е 604,8 млн. евро. 
Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) е създаден с регламент на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 
2013 г., и обхваща секторите „Транспорт“, „Телекомуникации“ и „Енергетика“. Проектите от общ интерес за сектор 
„Телекомуникации” са определени в друг европейски регламент с насоки за транс-европейските мрежи в областта на 
телекомуникационната инфраструктура. 
Работната програма на МСЕ за 2019 г. и 2020 г. е разделена на два пакета с общ бюджет 196 млн. евро. Първият от тях е за 
модернизация на системи за управление на железопътна инфраструктура, а вторият се отнася за въвеждане на 
алтернативни горива. 
За да бъде полезна на българските фирми, които имат интерес към механизма, Българската банка за развитие ще осигури 
финансиране за различните етапи от изпълнението на проекта, допълвайки безвъзмездната помощ с кредитен ресурс. 
ББР ще разглежда постъпилите искания за финансиране и след одобрение проектите ще могат да кандидатстват и за 
безвъзмездна помощ от ЕК (чрез европейската агенция INEA, която администрира програмата). 
Срокът за кандидатстване по поканата за набиране на проектни предложения е 14 февруари. След този срок приемът ще 
се осъществява на тримесечна база до края на март 2021 г. 
Минималният размер на безвъзмездната помощ по проект е 1 млн. евро, а минималното финансиране от страна на 
Българска банка за развитие е 5 млн. евро.  
До момента партньори по механизма са: Европейската инвестиционна банка и национални банки за развитие като CDC 
(Франция), ИКО (Испания), BGK (Полша), SID (Словения) и MFB (Унгария). 
 
√ България e сред водещите страни в света по одобрение към ЕС 
Тенденцията на разколебаване на оценката на световните лидери обаче личи и у нас, показва проучване  
България е в световния топ пет по одобрение на Европейския съюз и водената от него външна политика. Пред нас са 
единствено Косово, Румъния, Виетнам и Албания. Сред изследваните страни на Балканите еврооптимизмът е по-голям от 
евроскептицизма. Босна и Херцеговина и Сърбия обаче имат отрицателно отношение към политиката на ЕС. Това става 
ясно от данните от изследване на световната асоциация „Галъп интернешънъл“, коeто обхваща 50 държави (и 
приблизително две трети от световното население).  
Положителното ни отношение към ЕС е с високи стойности както на глобален, така и на регионален фон, показва 
проучването. Гражданите на България дори допълнително възвръщат своя еврооптимизъм в последните две години. 
Българите продължават да смятат, че ролята на САЩ в международните отношения е дестабилизираща, а тази на Русия – 
стабилизираща. Наблюдава се и повишаване на одобрението сред българите за руската външна политика спрямо 
предходната година. Действията на САЩ продължават да се възприемат отрицателно, но в малко по-малка степен. 
Повишение на одобрението у нас има към Китай, но все още много българи като че ли не са достатъчно запознати с тази 
страна – почти половината от интервюираните все още не знаят или не могат да отговорят. 
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Тенденцията на разколебаване на оценката на световните лидери личи и в България. Френският президент Еманюел 
Макрон най-осезаемо губи популярност сред българите – 42% имат неблагопроятна оценка към него. Британският премиер 
Борис Джонсън също получава отрицателна оценка – 44% не го одобряват, за разлика от неговия предшественик Тереза 
Мей. 
Според проучването на Галъп папа Франциск остава най-харесваният световен лидер у нас (65%). Високо остава доверието 
и във Владимир Путин. Руският президент получава даже още благоразположение от страна на българите спрямо 
предходната година и е вторият най-одобряван световен лидер в България (59%). Обратно, Доналд Тръмп продължава да 
поддържа високо неодобрение сред сънародниците ни (54%), което е сравнимо с глобалните тенденции, както и с 
отношението към него в САЩ. Може би и затова българите по-скоро са скиптични към преизбирането на американския 
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президент – 13% казват, че ще бъде преизбран, а 33% са на обратното мнение. Все пак трябва да се отбележи, че огромната 
част от обществото ни не показва подготвеност по тази тема – 49% не могат да преценят, а 5% изобщо не са отговорили. 
Традиционно най-малко харесваният световен лидер в България е президентът на Турция, като 67% имат неблагоприятна 
оценка за Реджеп Ердоган. 
България, заедно с Румъния, остават и единствените две страни от изследваните в ЕС с положително отношение към Путин. 
 

 
 
Германия е водеща в ЕС по недоверие към Доналд Тръмп, следвана от Финландия, Испания и Австрия. Обратно, 
положително отношение към американския президент има в Полша и Румъния. 
И на Балканите разделението по оста Русия-САЩ ясно личи. Най-високо одобрение за руския президент има в Сърбия, 
следвана от България и Албания. Обратно, Косово е сред най-малко одобряващите го. По отношение на Тръмп Албания и 
Косово в най-голяма степен показват положителни оценки, а Сърбия и Босна и Херцеговина са на обратния полюс. 
Папа Франциск продължава да бъде най-благосклонно приеманата сред хората по света глобална фигура. За втора 
поредна година пък германският канцлер Ангела Меркел е най-добре приета сред политическите лидери. Меркел е 
следвана от френския президент Еманюел Макрон. Това са единствените политически лидери, при които положителните 
оценки са повече от отрицателните. Кризата на лидерството в света явно продължава. Продължава и кризата в 
международния ред. 
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И президентът на САЩ, и президентът на Русия отбелязват сходна негативна тенденция. Израелският премиер Бенямин 
Нетаняху също продължава да губи подкрепа. 
Попитани дали оценяват като стабилизираща или като дестабилизираща политиката на САЩ, Русия, Китай и Европейския 
съюз, гражданите в глобален мащаб продължават да оценяват положително най-вече водената от ЕС международна 
политика. ЕС е и единствената глобална сила, която създава сред хората по света усещането, че действа стабилизиращо. В 
сравнение с преди година ЕС дори набира скорост. Междувременно международната политика както на САЩ, така и на 
Русия продължава да изглеждат дестабилизираща за повечето хора по света (въпреки че оценките показват леко 
подобрение в сравнение с предишното изследване). Китай поддържа малко по-добра позиция, но също все още е с 
отрицателна оценка. 
Мнозинството от хората по целия свят не очакват президентът Тръмп да бъде преизбран през ноември, но тук мненията 
се различават твърде много в отделните страни. Очакванията вероятно отразяват и преобладаващото национално 
отношение към самия Тръмп. Проучването беше проведено преди края на процеса по импийчмънт, който може да 
промени възприятията, твърдят от Галъп. 
  
БНТ 
 
√ НС прие облекчен режим за онлайн отдаването под наем на стаи и апартаменти 
ГЕРБ се отказаха от идеята отдаването под наем на стаи и апартаменти в онлайн платформи да става само при съгласието 
на поне половината собственици на имоти в сградата. При гласуването на промените в Закона за туризма на второ четене, 
управляващите сами предложиха спорния текст да отпадне. Собствениците на жилища, които ги предлагат под наем в 
сайтовете ще трябва да ги регистрират в съответната община. 
Министърът на туризма Николина Ангелкова обясни, че се търси баланс между интересите на всички заинтересовани 
страни. И че изискването за 50% съгласие би затруднило регистрацията. 
Николина Ангелкова, министър на туризма: Всъщност това допълнително би утежнило това изискване и благодаря на 
народните представители, които го оттеглиха. За нас е важно секторът да бъде работещ и да има устойчивост. Режимът 
трябва да бъде облекчен, тук говорим за подаване на заявление-декларация от страна на собствениците на тези 
апартаменти за гости или стаи за гости, които искат да продават, да предлагат своята услуга в електронните платформи. 
 
√ Кристалина Георгиева: Китайската икономика ще се възстанови бързо и ефективно 
Отражението на коронавируса върху световната икономика коментира управляващият директор на МВФ Кристалина 
Георгиева. Тя взе участие в събитие във Вашингтон, посветено на икономическата независимост на жените. 
Китайската икономика ще се възстанови бързо и ефективно, след като беше изправена пред сериозни изпитания заради  
коронавируса. Това прогнозира управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. 
Кристалина Георгиева, управляващ директор на МВФ: Най-вероятният сценарий е рязък спад на икономическите 
дейности, а след това бързо и ефективно възстановяване. 
Много китайски предприятия вече са подновили работата си, за да гарантират стабилни икономически резултати. По 
думите на Кристалина Георгиева китайското правителство е положило големи усилия за контрол над епидемията, както и 
навременни мерки във финансовия сектор. 
Кристалина Георгиева, управляващ директор на МВФ: Първо, Китайската народна банка взе спешни мерки по отношение 
на ликвидността, инжектирайки 115 милиарда долара в икономиката. Намали лихвените проценти и окуражи банките, 
особено в най-засегнатите райони. 
Все още е трудно да се предвиди какво ще е влиянието на новия коронавирус върху световната икономика. Китай е 
различен и светът също, посочва Георгиева. 
По време на предходната епидемия Китай е с дял от едва 8%, а днес той е 28 на сто. 
 
√ Борис Джонсън ще направи промени в британския парламент 
Днес се очаква британският министър-председател Борис Джонсън да направи промени в правителството си. 
Не е ясно колко и кои министри ще бъдат сменени, както и дали промените ще бъдат "революционни". 
Неназован правителствен източник е заявил пред Би Би Си, че цари голяма параноя, въпреки привидното спокойствие, 
демонстрирано от министрите. 
Това ще са първите сериозни размествания след изборите през декември, спечелени от Консервативната партия. 
 
БНР 
 
√ НС разглежда промените в Закона за безопасно използване на ядрената енергия 
Парламентът ще разгледа окончателно промени в Закона за безопасното използване на ядрена енергия. 
Част от текстовете срещат недоволството на екоактивисти. Природозащитници се организират за протест с аргумента, че 
поправките позволяват строежи на водноелектрически централи в защитените зони от еко мрежата “Натура 2000“, 
въпреки  действащите забрани. 
Някои от промените в Закона могат да доведат до отпадане на ограниченията за строежи на водноелектрически 
централи  в защитени територии. Такова според еко активисти е предложението на Валери Симеонов от НФСБ. 
Новите текстове също така позволяват специален орган да осъществява техническия надзор на съоръженията с повишена 
опасност на територията на ядрена централа. 
В проектозакона се дефинират и понятията инцидент, площадка и ядрен материал. 
Депутатите ще разгледат и промените в Закона за висшето образование на второ четене. 
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След окончателното гласуване трябва да се промени механизмът за акредитация на висшите училища. Ще бъде въведена 
и минимална заплата за младите университетски преподаватели. 
 
√ КЗП и БАБХ: Няма двоен стандарт при храните у нас и в Западна Европа  
Няма двоен стандарт при храните, закупени в България и в страни от Западна Европа - това сочат резултатите от проучване 
на Комисията за защита на потребителите и Агенцията по храните. 
Изследвани са 6 групи стоки - макаронени и шоколадови изделия, млечни продукти, консерви, зехтин и спиртни напитки 
от една и съща марка, които са разпространени в по-голямата част от пазара на ЕС. Председателят на Комисията за защита 
на потребителите Димитър Маргаритов обобщи: 
"Сериозно трябва да бъде преосмислено понятието „двоен стандарт". Резултатите показват че такъв не съществува. В два 
продукта, от общо 11 изследвани, се установяват съществени разлики, но те в никакъв случай не могат да бъдат 
коментирани като по-лошо качество на продукта, който се продава в България“. 
 
√ България е заплашена от високи санкции заради недоброто управление на отпадъците 
България може да понесе санкции от европейските институции в размер от над 500 милиона евро заради недоброто 
управление на отпадъците в страната. Това съобщи в интервю за „Хоризонт“ евродепутатът от ДПС и бивш министър на 
екологията Искра Михайлова. Тя коментира случая с откритите на пристанище Варна тонове италиански боклук. По думите 
на Михайлова към момента страната ни е поставена под наблюдение от Брюксел и трябва спешно да предприеме мерки, 
за да бъдат избегнати евентуалните последствия: 
"Санкциите могат да бъдат от всякакво естество - като се започне от специална проверка за инвестициите, направени с 
европейски ресурси в управлението на отпадъци, а те не са малко. Мине се през спирането на финансиране на такива 
дейности за управление на отпадъците. И се стигне до общи механизми за това, че ние не прилагаме европейското 
законодателство на територията на България", коментира за предаването "Преди всички" Искра Михайлова. 
Вносът на отпадъци в България е надхвърлил възможностите на компаниите да преработват отпадък. "Това се случи и това 
е в резултат на липсата на контрол", допълни евродепутатът. 
През 2013-2014 година България имаше проблеми с оползотворяването на отпадъци и беше повдигната наказателна 
процедура от Европейската комисия за това, че не бяха затворени нерегламентирани сметища. В страната все още има 
незаконни сметища. 
Необходими са ясни категорични решения кои отпадъци могат да се използват като суровина в икономиката, смята 
Михайлова. 
"България получава подкрепа от Европейския съюз за управление на отпадъци по линия на оперативната програма 
"Околна среда". Те са по европейския Кохезионен фонд и европейския Фонд за регионално развитие частично. Тези пари 
не са някакви фантастични пари, но са от порядъка на между 500 и 600 милиона, до 700 са достигали, може и малко повече, 
евро за 7-годишен период. Не са фантастични суми, затова се е налагало през годините България да предприема 
национални действия", изтъкна Искра Михайлова. 
 
√ Мартин Минков получи голямата награда на БНР „Сирак Скитник“ за 2019 г.  
Голямата награда на БНР „Сирак Скитник“ за 2019 г. за значим принос в развитието на Българското национално радио бе 
присъдена тази вечер на Мартин Минков, програмен директор на БНР. 
Той получава наградата за дългогодишен принос за изграждането на БНР като модерно радио, за неговата ръководна роля 
в организирането и форматирането на програмите „Хоризонт“ и РРС Бургас, работата му като дългогодишен кореспондент 
на БНР в Скопие и външнополитическите му коментари, допринесли за престижа на националната медия като достоверен 
и компетентен източник на информация. 
"Радиото е моят живот. Но трябва да гледаме напред. Искам да погледнем напред и да пожелая на вас -  колегите, с които 
сме работили години назад, и тези, които вие продължавате напред, пазете най-ценното, което имаме - доверието на 
слушателите. Тази стара къща, която обичаме, нека бъде крепост на свободното слово, на плурализма; да бъде кръстопът 
на многопосочните гледни точки в нашето общество. Желая ви с много здраве да имате успешна работа през следващите 
85 години, а след тях - и до хоризонта на времето", каза той при получаването на наградата. 
Минков получи и наградата "Златен глас", учредена от Кеворк Кеворкян в памет на неговата съпруга Надежда Дженева. 
Марин Данев, Чавдар Каришев, Даниела Късовска, Мартин Минков, Стефка Бакърджиева 
Специална награда взе програма „Хоризонт“ за нейния принос за утвърждаване на свободната и отговорна журналистика 
в България, за последователно отстояване на истината и свободата на изразяване, за принципната позиция в защита на 
правото на обществото да получава вярна и обективна информация и за честен пример за ролята и силата на обществените 
медии. 
Награда за радиожурналистика - индивидуална награда за открояващо се присъствие пред микрофона, за отстояване на 
идеи и позиции, които утвърждават авторитета на БНР като обществена медия бе присъдена на Стефка Бакърджиева - РРС 
Бургас, за реализиране на предавания и социални кампании в помощ на хората в неравностойно положение, 
предизвикали широк обществен отзвук. 
Награда за радиопредаване, радиопроект, мултимедиен проект - колективна награда за професионализъм и оригинални 
идеи през изминалата година получава „Мечтата и реалността - #ЗАЕДНО“ - поредица предавания на Радио Пловдив, 
посветени на домакинството на града като европейска столица на културата 2019. 
 
√ Рекордни върхове на европейските борси след отслабване на коронавирус страховете  
В сряда европейските фондови борси достигат рекордни върхове за втора поредна сесия на търговия, тъй като 
инвеститорите изглеждат по-малко притеснени от негативното икономическо влияние на коронавируса с оглед 
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на намаляващия брой на нови заразени в Китай и надеждите, че пикът на епидемията може да бъде достигнат до края на 
месеца. 
Подкрепа за инвеститорския риск-апетит на борсите в Европа оказва и днешното стабилно нарастване на китайската 
фондови пазари за седма поредна сесия на търговия, като основният индекс Shanghai Composite се повиши с 0,87% на фона 
на агресивните стимулиращи мерки, предприети в последно време от Народната банка на Китай. 
Общият индекс Stoxx Europe 600 нараства с 0,52% към нов исторически връх от 430,90 пункта, след като във вторник 
индексът се повиши с 0,9%. Немският индекс DAX -30 пък нараства до нов рекорден връх към 13 474,58 пункта, поскъпвайки 
за втора поредна сесия с близо 1%. 
Френският CAC 40 се повишава с 0,42%, задържайки малко под неговия пик от 17-и януари, а британският FTSE100 се 
повишава с 0,36%, но все още остава доста далеч от рекордния му връх от май 2018-а година. 
Възходящото движение на европейските борси е факт въпреки представени от Евростат много слаби данни за 
индустриалното производство в еврозоната и в целия ЕС през последния месец на 2019 година. 
На този етап участниците на финансови пазари омаловажат и потенциалния негативен ефект на епидемията от 
коронавирус върху китайската и глобалната икономика. 
Силен ръст с над 6% бележат акциите на Heineken Holding, след като голямата пивоварна компания, базирана в Амстердам, 
отчете скок на нетната печалба с 14% през миналата година. 
След ръст на продажбите с 11% на най-известната си марка Gucci, акциите на френската компания за луксозни стоки Kering 
поскъпват с 2,9%. 
През днешната търговия доста добре се представят и автомобилните и добивни компании, чиито износ е силно зависим 
от китайското потребление. Индексът STOXX Europe 600 Basic Resources се повишава с 2%, а индексът STOXX Europe 600 
Automobiles & Parts - с 2,45%. 
На обратния полюс са акциите на ABN AMRO, като те поевтиняват с цели 6,7%, след като холандската банка представи 
слаби финансови резултати за последното тримесечие на миналата година. Въпреки слабото представяне на ABN AMRO, 
общият банков индекс STOXX Europe 600 Banks нараства с 1,2%. 
Повишение с 0,67% бележи и индексът STOXX Europe 600 Oil & Gas с оглед на днешното поскъпване на петрола на фона на 
сигналите за намаляване на нивото на заразени с коронавирус в Китай. Фючърсите на петрола Брент с доставка през април 
нараства с 2% обратно над 55,0 долара за барел, а тези на американския лек суров петрол с доставка през март - с 1,55% 
към 50,80 долара за барел. 
 
Economic.bg 
 
√ ВАП нареди на екоминистъра да провериТЕЦ-ове, свързани с Ковачки 
Причината е нерегламентирано изгаряне на отпадъци, внесени от ЕС  
Върховната административна прокуратура (ВАП) възложи на министъра на околната среда и водите Емил Димитров 
извършването на незабавна проверка за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, внесени от страни от Европейския съюз 
(ЕС). Това става ясно от съобщение на прокуратурата.  
От съобщението става ясно, че обект на проверката трябва да бъдат ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Брикел“, ТЕЦ „Сливен“ и ТЕЦ 
„Перник“, свързвани с бизнесмена Христо Ковачки. Преди дни по бТВ той обясни, че няма общо с ТЕЦ-овете и работи за 
тях като консултант.  
"Извършването на проверката се налага предвид голямата обществена значимост на проблема и възможните 
неблагоприятни последици за живота и здравето на хората в населените места в непосредствена близост до визираните 
инсталации", пишат от прокуратурата.  
Предмет на проверката следва да бъдат издадените разрешителни по реда на Закон за опазване на околната среда (ЗООС) 
и Закон за управление на отпадъците (ЗУО), включващи изгаряне на отпадъци; съответства ли към настоящия момент 
дейността на ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Брикел“, ТЕЦ „Сливен“ и ТЕЦ „Перник“ по обезвреждане или оползотворяване на 
отпадъци в пълна степен на разрешената им такава по реда на ЗООС и ЗУО. 
МОСВ следва да установи налично ли е изискуемото оборудване (филтри и др.) в посочените дружества съгласно 
издадените разрешителни, както и да се установят лицата, които извършват идентична дейност с резултат замърсяване 
или увреждане на околната среда, като незабавно се провери цялостната им дейност в гореизброените аспекти. 
При непосредствено установяване на данни за извършено престъпление да се уведомят незабавно органите на МВР, 
съответната компетентна прокуратура, а обобщен доклад с пълните данни за резултатите от проверката да се изпрати на 
ВАП. 
Припомняме, че през януари екип от прокурори и следователи, съвместно с представители на РИОСВ-Перник, извършваха 
обиски в ТЕЦ „Бобов дол“. Държавното обвинение съобщи, че се води разследване за престъпление против народното 
здраве и против околната среда. Има съмнение, че се изгарят опасни отпадъци не по установения ред и горене на същите 
без комплексно разрешително от РИОСВ-Перник. Сигналът е подаден от ТД „Национална сигурност“ и икономическа 
полиция при ОД МВР на гр. Кюстендил. 
 
В. Монитор 
 
√ До края на годината тръгва доброволен фонд за обезщетение от градушки  
Радар от Шумен ще насочва самолетите над Добруджа  
Създават доброволен взаимно-спомагателен фонд за обезщетения от градушки. Това каза в ефира на БТВ министърът на 
земеделието Десислава Танева. 

https://bnr.bg/post/101227028
https://bnr.bg/post/101227028
https://bnr.bg/post/101227059
https://bnr.bg/post/101227059
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По думите й, помощи ще получават само фермерите, които са внесли вноски във въпросния фонд. Чрез него ще се 
изплащат и държавните помощи на земеделските стопани за поразените от градушка селскостопански площи. Министърът 
обясни, че подобен фонд има в Унгария и той работи успешно повече от 10 години, като в скоро време там ще направят и 
фонд за обезщетения при суша. 
„От 2016 г. тръгна идеята за национална противоградова защита. ИА за борба с градушките започна реализацията на проект 
в две посоки - в Южна България с разширяване на обхвата на защитата с противоградови ракети, като има отворени нови 
пунктове. В резултат защитената територия се увеличи с близо 5 млн. дка от 13 на 18 млн. дка“, информира тя. 
По думите й, обаче самолетният способ е по-ефективен, защото опасните градоносни облаци се обработват в самото 
начало на зараждането му и не само при попадането им в обхвата на ракетната площадка. 
„Всичко това можеше да функционира от тази година, но не постигнахме консенсус със земеделските производители, 
които трябваше задължително да внасят вноски, за да получават компенсации. Националната асоциация на 
зърнопроизводителите на практика обяви стачна готовност, ако това се приеме. Те отказаха да плащат и продължихме 
разговорите”, обясни тя. 
Относно думите на министър Танева, Костадин Костадинов, председател на асоциацията на зърнопроизводителите обясни 
за „Монитор“, че не може да се карат фермерите в Добруджа, където много рядко пада градушка да плащат задължителни 
вноски. По думите му, освен това страната сега е обхваната на 30% с противоградова защита, а в Северна България на изток 
от Плевен, където е голяма част от обработваемата земя - не е. „За мен най-правилно е фондът да е доброволен. Всеки 
стопанин, който иска може да участва с вноски в него. 
Във всички страни зсатрахователите правят вноска към държавата в такъв фонд за превенция, защото така се намаляват 
щетите по застрахованите имоти“, каза той. 
Според Танева с доброволния фонд ще може да се ползват и евросредства и за това се планира да бъде нотифициран, 
защото има преходен период. „Със средствата от Европа ще компенсираме земеделските производители. Само този обаче, 
който участва доброволно”, каза още тя. 
Шефът на изпълнителната агенция за борба с градушките инж. Ваньо Славеев, съобщи за „Монитор“, че радарът край 
Шумен ще бъде готов до края на годината. По думите му, мястото, където ще се монтира е природен парк, но процедурите 
вече били пред завършване. 
Той обясни, че радарът е доставен и се пази във военното училище в Шумен и остава да се достави металната кула, на 
която ще бъде монтиран в местността Илчов баир. „С него ще може да се получава радарна информация за 
метеорологичната обстановка в цяла Североизточна България. От него ще се ръководят полетите на самолетите, които 
бъдеще ще обработват при необходимост градоносните облаци в тази част на страната. По принцип се знае къде ще са 
пистите, от където ще излитат те, но преди да е стартирала процедурата, не трябва да се говори“, допълни инж. Славеев. 
 
Маnager.bg 
 
√ Приходите от данъци за 2019-а - над 100% 
Над 100% преизпълнение на заложените приходи от данъци отчете финансовото министерство, което представи вчера на 
редовното правителствено заседание информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните 
показатели на консолидираната фискална програма за 2019 г. 
На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет 
приходите, помощите и даренията по КФП за 2019 г. са в размер на 44 048,5 млн. лв. или 100,4 % спрямо годишните разчети. 
Съпоставени с предходната година те нарастват номинално с 4 397,7 млн. лв., в т.ч. данъчните и неданъчните приходи - с 
4 047,1 млн. лв. (10,8 %) и постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) - с 
350,6 млн. лв. (16,6 %). 
Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 35 279,8 млн. лв., което 
представлява 102,1 % спрямо планираните за годината данъчни приходи. 
Приходите от преки данъци са в размер на 6 714,8 млн. лв. или 102,4 % спрямо предвидените в разчетите за годината. 
Приходите от косвени данъци са в размер на 16 847,7 млн. лв., което е 102,5 % спрямо разчетите за годината. 
Постъпленията от ДДС са в размер на 11 086,1 млн. лв. или 102,4 % спрямо планираните. Приходите от акцизи възлизат на 
5 486,0 млн. лв. (102,9 % спрямо разчетените за годината). Постъпленията от мита са 230,9 млн. лв. или 97,5 % от годишните 
разчети. 
Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 1 170,9 млн. лв. или 100,1 % 
изпълнение на годишните разчети. 
Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 10 546,3 млн. лв., което представлява 101,6 % спрямо 
разчетените за годината. 
Неданъчните приходи са в размер на 6 305,1 млн. лв., което представлява 95,1 % от годишните разчети. 
Приходите от помощи и дарения са в размер на 2 463,6 млн. лева. 
Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2019 г. възлизат на 45 196,9 млн. лв., което е 
97,6 % от годишните разчети. Номиналното нарастване на разходите спрямо същия период на предходната година се 
дължи на по-високия размер на капиталовите разходи (поради по-високите разходи по националния бюджет, вкл. 
разходите, свързани с реализирането на инвестиционния проект за придобиване на нов тип боен самолет за българските 
ВВС. както и по сметките за средства от ЕС), разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, 
възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на 
възнагражденията в сектор „Образование“), по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от 
увеличението на пенсиите от юли 2018 г., индексирането на пенсиите от юли 2019 г. и увеличение на 
здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 г.), увеличение на разходите за субсидии и други. 
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Нелихвените разходи са в размер на 43 354,7 млн. лв., което представлява 98,2 % от годишните разчети. Текущите 
нелихвени разходи за 2019 г. са в размер на 35 743,7 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния 
резерв) възлизат на 7 567,2 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 43,7 
млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 649,1 млн. лв. или 97,0 % от планираните за 2019 година. 
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена през 2019 г. от централния бюджет, възлиза на 1 
193,1 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на 
ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент 
(ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените 
ресурси на ЕС и Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за 
предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за 
удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (ЕС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 
2016 година. 
Бюджетното салдо по КФП на касова основа за 2019 г. е отрицателно в размер на 1 148,3 млн. лв. (0,97 % от прогнозния 
БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 1 040,8 млн. лв. и дефицит по европейските средства 
в размер на 107,5 млн. лева. Съпоставено с разчетите към Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2019 г. се отчита 
номинално подобрение на бюджетното салдо с около 1,3 млрд. лева. Отчетеният за годината дефицит се дължи на 
извършените еднократни разходи във връзка с реализирането на инвестиционния проект за придобиване на нов тип 
многофункционален боен самолет за българските военновъздушни сили. 
Размерът на фискалния резерв към 31.12.2019 г. е 8,8 млрд. лв., в т.ч. 8,6 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и 
банки и 0,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. 
 
√ Доверието на руснаците в Путин е спаднало до най-ниското ниво от шест години насам 
Руското обществено доверие в президента Владимир Путин е паднало миналия месец до най-ниското си ниво за 
последните шест години, показва проучване на социологическия център Левада, предаде Ройтерс. Въпреки това рейтингът 
на одобрение на президента си остава висок, допълва агенцията. 
Одобрението за Путин рязко спадна след непопулярните постъпки за увеличаване на пенсионната възраст през 2018 г. и 
след години на спадащи доходи. През последните месеци обаче то се стабилизира и дори се повиши до 68 процента. 
Въпреки това възстановяване на рейтинга на одобрение, доверието на обществото в Путин продължава да отстъпва и през 
януари е достигнало 35 процента, което е рязък спад от 59-те процента, регистрирани през ноември 2017 г., посочва 
Левада. 
Денис Волков, социолог в социологическия център, каза, че нивото на обществено доверие в Путин е най-ниското от шест 
години насам, дори отпреди руската анексия на Крим през 2014 г., довела до скок в рейтинга на Путин. 
Путин доминира руския политически пейзаж като президент или премиер, откакто дойде на власт през 1999 г. Неговият 
настоящ президентски мандат приключва през 2024 г., но той обяви конституционни промени миналия месец, които са 
широко възприемани като замислени да му помогнат да запази хватката си около властта, след като напусне 
президентския офис. 
Анализаторът Волков каза, че смесените резултати от допитването показват, че руснаците одобряват Путин като цяло, но 
че има известно чувство на умора от него като политическа фигура, предаде БТА. 
"Това е ситуация, в която те го одобряват, но значението на Путин като фигура спада. Той не е възприеман като незаменим 
и така нататък, но те одобряват неговата работа", казва анализаторът. 
 
√ Световните борси отново са на зелено 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа достигнаха нови рекордни върхове за втора поредна сесия вчера, 
след като спада на новите случаи на заразени с коронавируса в Китай подкрепи световните пазари, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 1,52 пункта, или 0,35%, до 430 пункта. Немският DAX отчете ръст от 84,77 
пункта, или 0,62%, до 13 712,61 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 20,69 пункта, или 
0,28%, до 7 520,13 пункта. Френският CAC 40 се повиши с 19,11 пункта, или 0,32%, до 6 073,87 пункта. 
Днес китайските власти обявиха за 1638 нови случаи на заразени с коронавирус, което е най-ниското ниво на нови 
инфекции от 31 януари насам. Това забавяне на разпространението на заразата накара много анализатори да се запитат, 
дали най-лошият период не е приключил. 
 „В момента на пазарите се наблюдава позитивно настроение по отношение на риска. Те като че ли преодоляха опасенията 
от коронавируса. Всички продължават да купуват“, коментира Тийве Мевисен, старши пазарен икономист от Rabobank. 
„Тези резултати може да накарат човек да си мисли, че корекцията на фондовите пазари е зад ъгъла. Не виждам как те 
могат да продължат да растат с това темпо“, добавя той. 
Силно зависими от търсенето в Китай подиндекси на минно-добивните компании - SXPP и автомобилните фирми - SXAP се 
повишиха съответно с 1,72% и 3,08%. 
Акциите на шведската компания за разработване на софтуер за онлайн казината Evolution Gaming достигнаха до върха на 
STOXX600, поскъпвайки с 14,26%, след като фирмата отчете по-добри от очакваното приходи и печалба за четвъртото 
тримесечие. 
На противоположния полюс е представянето на Холандската банка ABN Amro, чиито книжа поевтиняха с 5,51%, след като 
тя отчет по-слаба от очакваното нетна печалба за последното тримесечие. 
Нови рекорди за S&P 500 и Nasdaq 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха минимални ръстове във вторник на фона на изказването на 
управителя на Федералния резерв Джером Пауъл относно потенциалния икономически ефект на епидемията от 
коронавирус, предаде Си Ен Би Си. 
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Промишленият индекс Dow Jones на практика остана непроменен, записвайки незначителен спад от 0,48% до 29 276,34 
пункта, след като по-рано бе напреднал с 138 пункта. Широкообхватният Standard & Poor's 500 се повиши с 5,66 пункта, 
или 0,17%, до 3 357,75 пункта, докато индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 10,55 пункта, 
или 0,11%, до 9 638,94 пункта. И двата индекса достигнаха нови рекордни върхове. 
Резултатите на борсите дойдоха на фона на изказването на гуверньора на Фед Джером Пауъл пред Комисията за 
финансови услуги в Камарата на представителите, в което той подчерта, че централната банка „следи отблизо“ ситуацията 
около коронавируса и потенциалните щети, които епидемията може да нанесе върху китайската и световната икономика. 
Той обаче допълни, че все още е твърде рано да се каже какъв ще бъде ефектът от епидемията върху икономиката на САЩ.  
„Коронавирусът очевидно представлява риск за глобалната икономика“, коменитра Даниел Димартино Буут, главен 
изпълнителен директор на Quill Intelligence. „Китайската икономика е четири пъти по-голяма от времето, когато страната 
бе засегната от епидемията от ТОРС. Освен това Китай се позиционира като най-важната връзка в световната верига на 
доставки“, добавя тя. 
През изминалите няколко седмици инвеститорите бяха постоянно на нокти заради опасенията, че епидемията от 
короновирус в Китай може да навреди на световния икономически растеж. Тези страхове обаче бяха овладени в някаква 
степен от предприетите от Пекин мерки за стимулиране на икономиката и добрите икономически данни в САЩ, сред които 
силният ръст на работните места и сигналите за подобряване на производствената активност в страната. 
Въпреки това компании като Under Armour обявиха, че очакват да понесат щети от епидемията. Фирмата за спортни стоки 
предупреди вчера, че ситуацията с коронавируса може да доведе до спад на продажбите с 50 до 60 млн. долара. Акциите 
на Under Armour поевтиняха с 18,88%, след като компанията представи разочароващ финансов отчет за последното 
тримесечие. 
На корпоративния фронт, федерален съдя в САЩ одобри сделката за сливане между мобилните оператори T-Mobile и 
Sprint, отхвърляйки иск от няколко щата, според които сделката ще наруши антитръстови закони. За да бъде завършена, 
сделката трябва да бъде одобрена и от калифорнийската Комисия за обществени услуги. На този фон акциите на Spring 
скочиха с цели 77,50%, докато тези на T-Mobile напреднаха с 11,78%. 
Ръст в Азия 
Основните индекси на фондовите борси в азиатско-тихоокеанския регион приключиха днешната търговска сесия с 
повишения, след като инвеститорите игнорираха опасенията от продължаващото разпространение на коронавируса в 
Китай. 
„От гледна точка на коронавируса, смятам, че опасенията вече достигнаха своя пик“, коментира Стив Брайс, главен 
инвестиционен стратег в Standard Chartered Private Bank. „Изглежда, че сериозните мерки, предприети от властите, вече 
започват да дават плодове“, добавя той. 
Борсите в континентален Китай са сред най-големите печеливши днес, като бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 
25,22 пункта, или 0,87%, до 2 926,9 пункта, докато по-малкият Shenzhen Composite се повиши с 27,32 пункта, или 1,55%, до 
1 785,33 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng отчете ръст от 239,78 пункта, или 0,87%, до 27 823,66 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 175,23 пункта, или 0,74%, до 23 861,21 пункта, след 
като акциите на технологичния конгломерат Softbank скочиха с 11,89% на фона на новината, че щатски съд е одобрил 
сливането между T-Mobile и Sprint. Softbank притежава мажоритарен дял в Sprint. 
В Южна Корея индексът Kospi отчете ръст от 15,26 пункта, или 0,69%, до 2 238,38 пункта, след като акциите на Samsung 
поскъпнаха с 1% на фона на представянето на новите смартфони от премиум серията Galaxy S20 и сгъваемия Galaxy Z Flip. 
Австралийският индекс ASX 200 напредна с 32,9 пункта, или 0,47%, до 7 088,2 пункта, следвайки поскъпването на книжата 
на Commonwealth Bank of Australia с 4,08%. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
ръст от 0,96 пункта, или 0,17%, до 571,63 пункта. BGBX40 напредна с 0,06 пункта, или 0,05%, до 112,68 пункта. BGTR30 
добави 0,32 пункта към стойността си, или 0,06%, достигайки ниво от 520,18 пункта. BGREIT се повиши с 0,52 пункта, или 
0,39%, до 133,94 пункта. 
 


