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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите  

 
 
 
Меdiabricks.bg 
 
√ Фондация „Еврика“ връчи годишните си награди за постижения в науката, най-добър млад мениджър, изобретател и 
фермер  
На 29 януари Фондация „Еврика“ навърши 30 години. Прекрасният юбилей бе отпразнуван с връчването на големите 
годишни награди „ЕВРИКА“ за 2019 г. за постижения в науката и за най-добър млад мениджър, изобретател и фермер. Те 
се присъждат на млади хора за техните значими постижения в науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за 
постижения в управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати в развитието на селскостопански 
дейности. 
Тази година лауреатите са: 

- за постижения в науката – Иванка Петрова-Дойчева от Института по механика на БАН 
- за млад мениджър – Дарин Маджаров, основател на онлайн платформата Уча.се 
- за млад изобретател – Николай Стоименов от Институт по информационни и комуникационни технологии на БАН. 
- за млад фермер Иван Иванов– собственик и управител на „Агротайм“ ЕООД – водеща българска селскостопанска 

компания.  
Наградите, оригинална метална статуетка и диплом, бяха връчени от Илияна Йотова – вицепрезидент на Република 
България, Карина Ангелиева – зам. министър на образованието и науката, Васил Велев – председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, Валентина Танева – съветник на Президента на Република България по образование, 
наука и иновации, Диана Петкова – председател на СУБ. 
Наградите са ежегодни и чрез тях се цели стимулиране на най-добрите постижения в съответната област и широко 
популяризиране сред обществеността на най-талантливите и способни млади хора, на тяхната дейност и успехи, за 
налагане на техния пример сред младото поколение. Ограничителното условие е кандидатите за наградите „ЕВРИКА” да 
не бъдат по-възрастни от 35 години. Кандидатите за носители на наградите са излъчени от обществени и стопански 
организации, научни звена и университети, от неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва 
от специализирани комисии във всяка област. 
Церемонията бе открита от Боряна Кадмонова – изпълнителен директор на Фондация „Еврика“, която представи 
постигнатите резултати от фондацията през изминалите 30 години и с акцент през последната година. 
Наградата ЕВРИКА за 2019 г. за постижения в науката получи Иванка Петрова-Дойчева от Института по механика на БАН за 
отлична защита на дисертационен труд на тема „Реология, механични и термични свойства на трифазни полимерни 
нанокомпозити“. Наградата се присъжда на млад изследовател, определен сред всички, защитили докторска дисертация 
през последните години. Конкурсът се провежда съвместно от Фондация „Еврика“ и Съюзът на учените в България. 
Наградата ЕВРИКА за 2019 г. за млад изобретател получи Николай Стоименов от Институт по информационни и 
комуникационни технологии на БАН. Той е съавтор на изобретението „Абразивно тяло“, регистрирано като полезен модел 
в Патентното ведомство на Република България. 
Наградата ЕВРИКА за 2019 г. за млад мениджър получи Дарин Маджаров – основател на онлайн платформата Уча.се. 
Наградата му беше присъдена за: създаване и развитие на значим и устойчив бизнес проект с много голямо обществено 
значение; създаване на продукт с висока добавена стойност и изграждане на работещ бизнес модел; развитие на бизнес 
с кауза в полза на образованието и обществото. 
С диплом за отлично представяне в конкурса за тази награда бяха отличени: 
Петър Дяксов – управляващ съдружник и маркетингов директор на дигитална агенция SEOMAX – за развитие на успешен 
бизнес в сферата на е-търговията и дигиталния маркетинг; за убедително пазарно присъствие и целенасочено следване на 
работещи бизнес стратегии. 
Христомир Витанов–Мъро – креативен директор на „Аномали“ ООД – за творческа ориентация, изобретателност и 
иновативност в развитието на рекламния бизнес; за висок професионализъм в развитието на избраните бизнес проекти. 
Носител на наградата ЕВРИКА за 2019 за млад фермер Иван Иванов– собственик и управител на „Агротайм“ ЕООД – водеща 
българска селскостопанска компания. 
С диплом за отлично представяне в този конкурс беше отличена Десислава Кръстанова – земеделски производител от село 
Мирянци, община Пазарджик. 
След връчване на наградите, акад. Кирил Боянов с кратко слово поздрави лауреатите, честити им отличията и пожела 
бъдещи успехи на всички. Той благодари на всички учени, държавници, общественици и приятели на фондацията, които 
са я подпомогнали активно за осъществяване на мисията й. Приветствия отправиха: Илияна Йотова – Вицепрезидент на 
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Република България; Петър Кънев – председател на комисията по икономическа политика и туризъм в 44 Народно 
събрание, Карина Ангелиева – зам. министър на образованието и науката, Васил Велев – председател на АИКБ, проф. 
Диана Петкова- председател на Съюза на учените в България, съорганизатор на конкурса за наградата „Еврика“ за 
постижения в науката. 
 
ХИ&Т 
 
√ Университетът по хранителни технологии – Пловдив ще насърчава дипломирани студенти за български предприятия 
Водени от убеждението, че завършващите студенти трябва да бъдат насърчавани да изберат реализация в български 
компании, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Университетът по хранителни технологии – 
Пловдив сключиха споразумение за сътрудничество. То бе подписано от председателя на АИКБ Васил Велев и ректора на 
университета проф. Пламен Моллов. 
Целта е да се подобри взаимодействието между бизнеса и висшето образование, като се осигури необходимата основа от 
знания и умения на студентите, която българските компании търсят. Така студентите ще получат по-добър достъп до 
стажантски програми и свободни работни места, а също и представители на членовете на АИКБ ще участват в лекции, 
семинари и конференции, организирани от Университета по хранителни технологии – Пловдив. 
„Ние сме работодателската организация, която най-активно работи в областта на образованието и реформите, които се 
случват в него в последните години. АИКБ е инициатор на промяната в план-приема в професионалните училища, чиято 
основна цел е от учебните заведения да излизат така необходимите кадри на българската икономика и бизнес. Подобна 
реформа трябва да бъде извършена и във висшето образование, за което успяхме да обединим всички работодателски и 
синдикални организации“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
По време на събитието ректорът на Университета по хранителни технологии – Пловдив проф. Пламен Моллов представи 
идеите си за развитие на учебното заведение. „Българската индустрия изпитва сериозен глад за наши кадри и затова 
считам, че университетът трябва да работи в тясно сътрудничество с бизнеса и да организира обучението на студентите по 
един по-практично насочен начин. Желанието ми е още като първокурсници да запознаваме младите хора с българските 
предприятия от хранително-вкусовата промишленост, в които да получават така необходимата им за по-нататъшно 
развитие подготовка. Сигурен съм, че във ваше лице ще намерим един дългогодишен и отговорен партньор“, допълни 
проф. Моллов. 
Това е още едно висше учебно заведение, с което работодателската организация подписва споразумение за партньорство. 
АИКБ работи в тясно сътрудничество и със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Техническия университет - 
София и Университета за национално и световно стопанство. 
 
BG Predpriemach 
 
√ АИКБ и Университетът по хранителни технологии – Пловдив сключиха споразумение за сътрудничество 
То бе подписано от председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и от ректора на 
университета проф. Пламен Моллов. 
Целта на споразумението е да се подобри взаимодействието между бизнеса и висшето образование, да се подпомогне 
развитието на учебните програми, за да отговарят по-тясно на потребностите на бизнеса. 
Сътрудничеството ще даде възможност на студентите да получат по-добър достъп до стажантски програми и свободни 
работни места. а представители на членовете на АИКБ да участват в лекции, семинари и конференции, организирани от 
Университета по хранителни технологии – Пловдив. 
В изказванията си Васил Велев и проф. Моллов подчертаха необходимостта от реформа във висшето образование, при 
която университетът трябва да работи в тясно сътрудничество с бизнеса и да организира обучението на студентите по един 
по-практично насочен начин. 
АИКБ работи в тясно сътрудничество и със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Техническия университет - 
София и Университета за национално и световно стопанство. 
 
Novo Plovdiv 
 
√ УХТ и АИКБ подписаха за динамично партньорство  
Споразумение за сътрудничество сключиха Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Университетът по 
хранителни технологии. Парафираното партньорство е резултат от позицията, че завършващите студенти трябва да бъдат 
насърчавани да изберат реализация в български компании. Споразумението подписаха ректорът проф. д-р Пламен 
Моллов и Васил Велев, председател на АИКБ. 
Споразумението цели да бъде подобрено взаимодействието между бизнеса и висшето образование, като се осигури 
необходимата основа от знания и умения на студентите, която българските компании търсят. Сътрудничеството ще даде 
възможност на студентите да получат по-добър достъп до стажантски програми и свободни работни места. Представители 
на членовете на АИКБ да участват в лекции, семинари и конференции, организирани от Университета по хранителни 
технологии. От друга страна, споразумението ще подпомогне за развитие на учебните програми, и то да отговарят в 
значителна степен на потребностите на бизнеса. 
Ние сме работодателската организация, която най-активно работи в областта на образованието и реформите, които се 
случват в него в последните години. АИКБ е инициатор на промяната в план-приема в професионалните училища, чиято 
основна цел е от учебните заведения да излизат така необходимите кадри на българската икономика и бизнес. Подобна 
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реформа трябва да бъде извършена и във висшето образование, за което успяхме да обединим всички работодателски и 
синдикални организации“,заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
Идеите си за развитие на университета презенитра проф. д-р Пламен Моллов по време на събитието.. „Българската 
индустрия изпитва сериозна необходимост за наши кадри и затова смятам, че университетът трябва да работи в тясно 
сътрудничество с бизнеса и да организира обучението на студентите по по-практично насочен начин. Желанието ми е още 
като първокурсници да запознаваме младите хора с българските предприятия от хранително-вкусовата индустрия, където 
да получават необходимата им за по-нататъшно развитие подготовка. Сигурен съм, че във ваше лице ще намерим един 
дългогодишен и отговорен партньор, каза проф. Моллов. 
Това е още едно висше учебно заведение, с което работодателската организация подписва споразумение за партньорство. 
АИКБ работи в тясно сътрудничество и със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Техническия университет – 
София и Университета за национално и световно стопанство. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България е организацията на работодателите в България с най-широка 
представителност. В нея членуват над 90 браншови камари, представляващи 3/4 от икономическите дейности в страната, 
и над 10 000 компании, които осигуряват работа на близо 500 000 души. 
 
Agrozona.bg 
 
√ Университетът по хранителни технологии и Асоциацията на индустриалния капитал в България подписаха 
споразумение 
Завършващите студенти трябва да бъдат насърчавани да изберат реализация в български компании, тази идея е в основата 
на подписаното споразумение между Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Университетa по 
хранителни технологии – Пловдив. То бе подписано от председателя на АИКБ Васил Велев и ректора на университета проф. 
Пламен Моллов. 
Целта на споразумението е да се подобри взаимодействието между бизнеса и висшето образование, като се осигури 
необходимата основа от знания и умения на студентите, която българските компании търсят. Сътрудничеството ще даде 
възможност на студентите да получат по-добър достъп до стажантски програми и свободни работни места, а също и 
представители на членовете на АИКБ да участват в лекции, семинари и конференции, организирани от Университета по 
хранителни технологии – Пловдив, както и ще подпомогне развитието на учебните програми, за да отговарят те по-тясно 
на потребностите на бизнеса. 
„Ние сме работодателската организация, която най-активно работи в областта на образованието и реформите, които се 
случват в него в последните години. АИКБ е инициатор на промяната в план-приема в професионалните училища, чиято 
основна цел е от учебните заведения да излизат така необходимите кадри на българската икономика и бизнес. Подобна 
реформа трябва да бъде извършена и във висшето образование, за което успяхме да обединим всички работодателски и 
синдикални организации“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
По време на събитието ректорът на Университета по хранителни технологии – Пловдив проф. Пламен Моллов представи 
идеите си за развитие на учебното заведение. „Българската индустрия изпитва сериозен глад за наши кадри и затова 
считам, че университетът трябва да работи в тясно сътрудничество с бизнеса и да организира обучението на студентите по 
един по-практично насочен начин. Желанието ми е още като първокурсници да запознаваме младите хора с българските 
предприятия от хранително-вкусовата промишленост, в които да получават така необходимата им за по-нататъшно 
развитие подготовка. Сигурен съм, че във ваше лице ще намерим един дългогодишен и отговорен партньор“, допълни 
проф. Моллов. 
 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Дарик 
 
√ Ангелкова: Прави се задълбочен анализ как ще се отрази намаляването на ДДС-то 
Зимният сезон не протича съгласно очакванията, свързани най-вече със зимните спортове. Това, което мога да коментирам 
като данни, е че декември 2019 г. имаме над 480 000 чуждестранни туристи - това са 9% повече в сравнение с предходната 
година. Това на практика ни помогна да завършим 2019 година, която беше изключително трудна и с песимистични 
прогнози, с положително число. 
Над 9 300 000 туристи са посетили страната ни миналата година, което е ръст от 0.4%. Това заяви министърът на туризма 
Николина Ангелкова в ефира на предаването "Неделята на NOVA". 
"Януари протича по-трудно за зимните ни курорти, основно разчитайки на изкуствен сняг, което прави почти невъзможно 
да се използва целия капацитет на ски пистите. Това се наблюдава в трите ни зимни курорта", разкри тя. 
"Нямаме индикации за отказали се туристи. В годините се опитваме да предлагаме комбинирани туристически продукти. 
Не случайно министерството се фокусира върху културния туризъм, балнео и спа туризма, вино и кулинария. Когато 
комбинираме туристическия продукт, макар и трудно, успяваме да адресираме това предизвикателство. Надяваме се да 
постигнем миналогодишните резултати, но определено ще бъде изключително трудно", смята министърът. 
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"Непрекъснато следим какво се случва по зимните курорти. По отношение на лифтовете, ски пистите и другите 
съоръжения, през 2015 година приехме наредба за информационната обезпеченост, за да може да се контролира 
максимално тяхното използване. Заедно с КЗП следим дали операторите спазват тези изисквания. Изключително е важно 
всички, които ползват тези съоръжения, да слушат какво им се казва", предупреди Ангелкова. 
Според нея 6 месеца са достатъчни, за да се изчистят спорните точки в Наредба Н-18 и да се намерят решения, за да 
функционира правилно сектора. 
"За да може да се вземе решение "за" или "против" и необходимо да бъде направен задълбочен анализ. Това са поели 
като ангажимент да направят експертите. В Гърция ДДС-то е 28% и вървят към намаляване. Това е другият пример и го 
давам, за да стане ясно, че е важно да се правят анализи на купуването и предлагането. 9% имаме ДДС в туризма. Ние ще 
съдействаме на сектора, за да се направят необходимите анализи", заяви Ангелкова. 
Тя обясни, че ако сега пътуваме до Великобритания, не ни е нужен паспорт. Ангелкова добави, че дори има ръст на 
британски туристи. 
По отношение на заразата с коронавируса от Китай, министърът на туризма увери, че са взети всички необходими мерки. 
 
Investor.bg 
 
√ България повиши до ІV степен нивото на риск заради коронавируса 
Настоятелно препоръчваме на българите, където и да се намират в света, да не пътуват до Китай, призова 
външният министър Екатерина Захариева  
България ще повиши степента на предупреждение за опасност заради новия коронавирус до предпоследната 4-а степен, 
се разбра на среща при премиера Бойко Борисов с министрите на здравеопазването, на външните и вътрешните работи 
по темата. Премиерът излъчваше част от заседанието във Facebook. 
„Най-високият код е 5 степен, предлагам да преминем в 4-а степен, което е силна препоръка, да кажем почти забрана, за 
пътуване до Китай на български граждани", каза министърът на външните работи Екатерина Захариева. 
„Имаме готовност да вдигнем и до максимална пета степен, но това ще се случи в понеделник или във вторник. 
Наблюдаваме ситуацията“. 
През следващата седмица в Брюксел здравните министри на Европейския съюз ще се срещнат, за да бъдат набелязани 
допълнителни мерки за действие. 
Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев увери, че властите у нас вземат всички необходими мерки. Формират се 
лекарски екипи на три летища в страната, които ще проверяват всички пътници, идващи от страни, в които са регистрирани 
случаи на коронавируса. 
Пристигащите в България китайски граждани или чужденците, които са били в Китай или в територии с установени случаи 
на новия коронавирус, ще преминават през щателна медицинска проверка още при кацането на самолета на българска 
територия, съобщи Ананиев, цитиран от БНР. 
„При установена висока температура или друго здравословно неразположение, те веднага ще бъдат настанени във 
Военномедицинска академия в София или в съответното лечебно заведение в градовете Варна и Бургас“, поясни той. 
Издадени са указания към болниците да осигурят необходими за целта легла. 
Останалите хора, които пристигат от засегнатите страни и не проявяват признаци на заболяване, ще бъдат поставяни под 
домашна карантина, където в продължение на 14 дни ще ги наблюдава общопрактикуващ лекар, каза Ананиев. 
„Умолявам, предупреждавам, настоявам и аз се надявам всеки български гражданин, който е там или иска да пътува за 
Китай, да осъзнава, че ние не можем да забраним да отиват там, или да се върнат - както виждате, харчим много пари, за 
да си ги прибираме. Но в следващите седмици (...) умоляваме ги и настояваме да не пътуват, ако не е нещо жизненоважно", 
призова премиерът Бойко Борисов. „Ние не забраняваме, но умоляваме, настояваме" да не се пътува към Китай, уточни 
той и добави, че така заплахата за близките им в страната става по-голяма. 
„Обяснявате най-внимателно, възпитано, че това е огромен риск за близките, за приятелите. Много внимателно 
проследете китайските граждани, които са били в Китай по Нова година, всички трябва да минат през карантинен период", 
обърна се премиерът към министрите. „Това не е срещу Китай, просто страховете в света вече са големи и ние сме длъжни, 
докато се намери решение, максимално да ограничим движението", изтъкна още Борисов. 
Същевременно министърът на външните работи Екатерина Захариева съобщи, че в Китай има около 270 български 
граждани. До момента никой, освен тримата студенти в блокирания гр. Ухан, откъдето тръгна вирусът, не е потърсил 
контакт с българското посолство. От тримата български студенти, които пожелаха да бъдат евакуирани от Китай единият е 
момиче с двойно гражданство - българско и германско. Днес тя ще излети към Германия и ще остане там под карантина, 
обясни Захариева. 
Другите двама ще се приберат с френски самолет до Франция, а от там правителственият самолет "Спартан" ще ги прибере 
в страната. Те вече са във френското консулство в Ухан и утре сутринта е полетът им за Франция. 
„Ще ги приберем и ще бъдат във военномедицинска академия под карантина за 14 дни", каза Захариева. Тя добави, че 
ако междувременно двамата проявят признаци на здравословно неразположение, ще останат под карантина във Франция. 
  
√ Сиренето и кашкавалът поскъпват, зеленчуците поевтиняват в края на януари 
Индексът на тръжните цени скочи през последната седмица на януари с 0,5%  
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява цените на хранителните стоки на едро, скочи през последната 
седмица на януари с 0,5 на сто, до 1,605 пункта, съобщава Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). 
От началото на годината ИТЦ се е повишил с 8,01 процента, съобщава БНР. 
Цената на оранжерийните домати се понижи тази седмица с 3 процента до до 2,60 лева за килограм, а цената на 
оранжерийните краставици се увеличи с 24 на сто до 4,28 лева за килограм. Картофите поевтиняват с 2,7 на сто и се 
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продават по 0,72 лева за килограм. Морковите поевтиняват с 18,8 на сто и се търгуват по 0,65 лева за килограм. Цената на 
зелето пада с 5,2 на сто до 0,55 лв./кг. Червените чушки поевтиняват с 5,6 на сто, средно до 2,72 лева. 
Ябълките поевтиняват с 6,7 на сто, до 1,12 лв./кг. Лимоните поскъпват с 1% и се продават по 2,12 лева за килограм. Бананите 
се предлагат по 2,15 лева за килограм; портокалите - по 1,30 лв./кг; мандарините поевтиняват с 1,2 на сто - до 1,69 лева за 
килограм. 
Кравето сирене поскъпва с 0,6 на сто и се търгува по 6,39 лв./кг; кашкавалът, тип "Витоша", се купува по 10,49 лв./кг. Олиото 
поскъпва с 2,0 на сто и се продава по 2,05 лева за литър. Пакетче краве масло от 125 грама се продава по 2,19 лева. 
Пилешкото се търгува по 4,10 лева за килограм на едро в края на седмицата. Захарта поскъпва с 1,6 на сто до 1,30 лв./кг. 
Брашното, тип "500", поскъпва с 3,3 на сто, до 0,95 лева/кг. Цената на ориза пада с една стотинка до 1,97 лева за килограм. 
Яйцата се продават средно по 0,21 лева за брой. 
 
В. Монитор 
 
√ Вносителите на нелегалния боклук плащат, за да го върнат в Италия 
Обвинител №1: Или ще спрат да тровят гражданите, или ще се срещнат със съда, Ревизоро: Първите 28 контейнера 
са готови за експорт  
Вносителите на нелегалния боклук от Италия, който бе открит у нас, ще платят сметката по реекспорта му към ботуша. Това 
съобщи в неделя екоминистърът Емил Димитров – Ревизоро. Той бе на посещение в морската столица заедно с главния 
прокурор Иван Гешев. Двамата направиха инспекция на пристанище „Варна“, където от 3 месеца стоят непотърсени общо 
127 контейнера с боклук, пристигнали по море. Пред журналисти Гешев бе категоричен, че тази практика ще бъде 
пресечена. 
"Или ще спрат да тровят гражданите, или ще се срещнат със съда", заяви главният прокурор. „Цялата държава са решени 
да решат проблема“, допълни обвинител №1. 
"Ще бъдат затворени вносители на отпадъци“, каза министърът на околната среда и водите. Всички отпадъци да се върнат 
в Италия за сметка на вносителите", допълни министър Емил Димитров. По думите му трябва да има квота от 50% горене 
на български отпадъци и после да се приемат чужди. 
Екоминистърът допълни, че първите 28 контейнера вече са готови за реекспорт. Те ще тръгнат обратно във вторник или 
сряда, в зависимост от трафика на корабите, уточни министърът на околната среда и водите Емил Димитров. Той посочи, 
че централата в която е трябвало да горят отпадъците, е затворена, защото няма разрешение за филтри. 
„Ще се върнат всички контейнери, които не отговарят на кодовете, с които са внесени“, каза Димитров. Изготвен е списък 
за митническо разузнаване и при най-малко съмнение за трите най-рискове кодове, вносът ще бъде върнат обратно. Ще 
се минава и през ограничен брой пунктове. Част от товара, който пристигнал на пристанището от 9 октомври до 25 ноември 
2019 година, получи разрешение за реекспорт след работно съвещание в прокуратурата. 
По вноса на контейнерите с отпадъци от Италия се води досъдебно производство в Районната прокуратура във Варна по 
член 353г, ал. 1 от Наказателния кодекс. Смесеният боклук, който е деклариран като пластмасови отпадъци и каучук, а 
съдържа текстилни, стъклени и дървени отпадъци, ще бъде върнат на изпращача – италианската фирма „Дентиче 
пантелоне“ от град Салерно. Получател на 127 контейнера е фирма „Блацион“ ООД, която е регистрирана в София. 
Отпадъците от Италия са били предназначени за „Trash Universe“ ЕООД в град Гълъбово, където е трябвало да бъдат 
изгорени, посочиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура. Реекспортът ще бъде осъществен от контейнерния 
превозвач „Maersk“. 40-футовите контейнери с италиански боклук са в режим временно съхранение до 90 дни, чийто срок 
е изтекъл за по-голямата част от тях. 
 
БНР 
 
√ Близо 3 млрд. лева ще получат земеделците като помощ през 2020 година 
Близо 3 млрд. лева подпомагане ще получат земеделските производители през 2020 г., през следващата седмица започва 
информационната кампания за директните плащания. 
Срещите с фермерите ще се проведат във всички областни градове на страната като ще се обсъждат новите условия по 
схемите за директни плащания и подаването на заявления. Ще се дискутират и предстоящите приеми по програмата за 
развитие на селските райони, както и актуани въпроси по държавните помощи. Преди дни правителството одобри 
годишните разчети на фонд "Земеделие". Планирани са общо два милиарда и деветстотин милиона лева за финансиране 
на директните плащания на площ, пазарните мерки, програмата за селските райони и програмата за морско дело и 
рибарство. 
От тях два милиарда и шестотин милиона са за сметка на ЕС, а 266 милиона лева от националния бюджет. Повече от 
половината от всички средства, 1,5 милиарда лева, ще бъдат разплатени по схемата за единно плащане на площ и за 
обвързани с производството плащания за животни, плодове, зеленчуци и други култури. 
 
√ България и Гърция ще си сътрудничат като обща туристическа дестинация 
България и Гърция започват работа по съвместно представяне като обща туристическа дестинация на далечни пазари. 
Първата цел е САЩ. Това бе съобщено на съвместна пресконференция на министрите на туризма на двете страни Николина 
Ангелкова и Харис Теохарис в София, които днес подписаха Програма за съвместни действия в областта на туризма, 
предаде БТА. 
За пазар САЩ нямаме ограничение по отношение на визите, тъй като има директни полети от Атина и от Солун, първата 
дестинация ще бъде Гърция, след което ще обсъдим колко дни ще е престоят в България, обясни министър Ангелкова. Тя 
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съобщи още, че в понеделник ще бъдат уточнени експертите от двете министерства, които ще участват в работната група, 
която се създава по споразумението, за да се обсъдят всички детайли на съвместния продукт. 
Започваме с културно-историческия, балнео- и спа туризма, за да може да се тестват тези туристически продукти, след 
което експертите ще дадат предложения за общи маркетингови дейности, за да рекламираме този съвместен продукт, 
допълни Ангекова. 
Тя уточни, че следваща стъпка е свързана с интеграцията на туристическия сектор, който ще осъществява този продукт. 
Министърът изтъкна, че след другите обсъждани пазари са Китай, Япония и Южна Корея. 
Ангелкова напомни, че за миналата година, въпреки големите трудности, страната са посетили над 9,3 млн. чуждестранни 
туристи, което „е опровергало негативизма“. Гърция традиционно е в топ 3 на важните за България пазари, а за миналата 
година е била на второ място по брой посещения на чуждестранни туристи, като над 1,13 млн. гърци са посетили България 
за целогодишен туризъм. Само за последните четири години 12 на сто е отчетеният ръст на гръцките туристи, които 
посещават България, допълни министър Ангелкова. Българите, които посещават Гърция, са над 1,4 млн. По думите на 
министъра това показва изключително сходни цифри във взаимните посещение на двете страни и дава основание за 
фокусиране върху усилията за предлагане на България и Гърция като съвместна туристическа дестинация за далечни 
пазари. 
 
√ Ройтерс: Източна Европа обмисля съдебен иск срещу пакет „Мобилност“ 
Полша, България и други източноевропейски членки на ЕС обмислят да заведат дело срещу новите транспортни правила, 
известни като пакет „Мобилност“, които ще принудят техните ТИР-ове да се връщат у дома на всеки 8 седмици – промяна, 
за която заявяват, че ще нанесе щети на компаниите им, заявяват дипломати, цитирани от Ройтерс. 
По-богатите страни членки, включително Франция и Холандия, настояват за реформата и спорът раздели по линия изток-
запад блока, който и без това понесе щети заради Брекзит. 
По-бедните страни от източния фланг на ЕС искат да се облагодетелстват от предлагането на по-евтини услуги, за да 
разширят своите икономики и да наваксат с растежа след десетилетия зад Желязната завеса. 
Техните камиони и шофьори пътуват в ЕС, а Франция и други страни се притесняват, че тази практика ощетява собствените 
им шофьори. 
Мнозинството страни от ЕС се споразумяха миналия декември да реформират транспортния сектор на общността, 
включително да дадат задължат шофьорите, работещи в чужбина, да се връщат у дома на всеки три или четири седмици. 
Заложено е и седмичната почивка от поне 45 часа да се прекарва извън превозното средство, но не на паркинг, като 
работодателите трябва да плащат за настаняването. 
Новите правила ще принудят международните ТИР-ове да се връщат в страната на компанията си на всеки осем месеци в 
стъпка, която има за цел борба с практиката да се регистрират фирми в държави с по-ниски данъци, без да оперират реално 
там. 
Но България, Румъния, Полша, Унгария, Латвия, Литва, Естония, Малта и Кипър са против тези реформи, заявяват 
дипломатически източници. 
Тези страни искат промени в новите правила, които се очаква да бъдат дискутирани от Европарламента идните месеци. 
„Група страни искат да видят промени в 8-седмичното правило. Ще видим докъде ще стигнат разговорите, нещата може 
да стигнат до съдилища“, заяви високопоставен евродипломат пред Ройтерс тази седмица. 
„Това ощетява сериозно нашите компании. Ако нямаме друг избор, ще подадем съдебен иск в Европейския съд“, заяви 
втори дипломат от въпросните страни. 
Според източноевропейците връщането на празни камиони носи икономически вреди и оставя сериозен въглероден 
отпечатък в момент, в който блокът се стреми да ограничи вредните емисии с цел борба с климатичните промени. 
Западът, от друга страна, вижда в настоящите практики в транспортния сектор социален дъмпинг – практиката на 
прехвърляне на операции в страни с по-ниски данъци, заплати или по-слаби права на работниците.  
 
√ Том Уайт: Борис Джонсън ще използва тактиката на Тръмп, но няма икономическата мощ на САЩ 
Възможно е налагането на мита за внос в Обединеното кралство, смята британският анализатор 
„Меденият месец на Тръмп и Джонсън“ приключи - с това заглавие „Вашингтон пост“ анализира бъдещите отношения 
между американския президент Доналд Тръмп и британския премиер Борис Джонсън. 
Със сигурност Обединеното кралство ще търси подкрепата на Вашингтон, след като вече няма икономическата мощ на 
Европейския съюз зад себе си, заяви в интервю за „Събота 150“ Том Уайт, бивш съветник в британското правителство и 
един от най-изявените анализатори в компанията „Глобален съвет“, чийто офис се намира в Брюксел. 
Уайт вижда ясен паралел в поведението на Тръмп и Джонсън, които водят агресивна външна политика и обещават 
грандиозни победи на своите избиратели. 
Сега обаче Джонсън, който си спечели прозвището „Британския Тръмп“, е изправен пред предизвикателството да се 
договаря и с Вашингтон, и с Брюксел. И в двата случая „Тактиката Тръмп“ няма да бъде толкова ефективна, прогнозира 
още пред Марта Младенова анализаторът. Според Том Уайт - преходният пост-Брекзит период няма да е достатъчен за 
изясняването на отношенията между Обединеното кралство и Европейския съюз. 
„През преходния период ще има няколко теми, по които ще има много трудни преговори. Една от тях е правата за риболов 
във водите между Обединеното кралство, Дания, Нидерландия и Белгия. Също така ще трябва да започнат разговорите за 
дългосрочните търговски отношения, което е изключително предизвикателство. Ние нямаме абсолютно никаква яснота 
каква част от правата, следователно - задълженията и европейските стандарти, Лондон би искал да запази“, казва Уайт в 
интервюто. 

- Вярвате ли, че 11 месеца ще са достатъчни поне да се очертаят основните рамки? 
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Отговорът на този въпрос зависи от това колко изобретателни са двете страни по време на преговорите. Ако Брюксел 
използва натрупания досега опит в търговските отношения с Канада и Япония например, ще бъде сравнително лесно поне 
на техническо ниво. Разбира се, че ще бъде изключително голямо предизвикателство да се „продаде“ постигнатото на 
електоратите от двете страни на Ламанша, но все пак е постижимо. 
Обаче всички сигнали, които получаваме до момента, ме навеждат на мисълта, че Обединеното кралство и Европейският 
съюз ще опитат да договорят нещо безпрецедентно, което ще изисква много повече техническа работа и време. И ако се 
върнем към крайния срок - 31 декември, не може да го определим като 11 месеца. Трябва да остане време договореното 
да бъде ратифицирано от парламента в Лондон и от парламентите на 27-те държави - членки на Европейския съюз. Казано 
по друг начин, споразумението трябва да е постигнато до октомври. 
Разбира се - ако искаме да направим нещо абсолютно ново и безпрецедентно, не можем да очакваме да го направим до 
октомври. Ето защо аз по-скоро бих очаквал постигане на частично споразумение, което обхваща определени сектори и 
остава заварено положение за други, при които е невъзможно да се стигне до разбирателство в толкова кратки срокове. 
Търговията ще е един от тези сектори. 

- Можем ли да очакваме Борис Джонсън да се превърне в новия Доналд Тръмп в търговските преговори - да 
заплашва с мита или да обещава грандиозни неща? 

Напълно сте права да поставите този въпрос. Ако си спомняте, докато Тереза Мей беше премиер, Джонсън беше заснет на 
една вечеря, на която ѝ казва, че трябва да бъде като Доналд Тръмп - да стреля директно в сърцето, иначе няма да успее. 
Сега той прави точно това. Освен това миналата седмица той каза, че Обединеното кралство няма да бъде толкова 
отворено за внос, колкото преди даваше гаранции, че ще бъде. Той трябва да действа по начин, по който ще демонстрира 
независимостта на Обединеното кралство от Европейския съюз и позитивите, които ще има Лондон от Брекзит. Джонсън 
ще демонстрира, че тези позитиви не бяха постигнати от неговата предшественичка Тереза Мей. От друга страна, и във 
вътрешен, и във външнополитически план той ще се опита да покаже, че позитивите са за Обединеното кралство, а 
негативите - за Европейския съюз.  
Има една много важна разлика - Борис Джонсън няма тежестта на американската икономическа и военната мощ, която 
Доналд Тръмп има зад гърба си. Джонсън ще използва същата тактика, но тя няма да бъде толкова успешна, защото ще се 
прилага от по-малкия партньор в които и да е преговори, а не както Тръмп го прави - като по-големия преговарящ. 

- Т.е. да очакваме налагането на мита за внос в Обединеното кралство? 
Много е възможно. И - за да бъда честен, ако не се постигне споразумение, това ще бъде позицията и на двете страни, 
които ще си наложат взаимно мита върху вноса на стоки. Предишният кабинет в Лондон обеща да не налага тарифи, ако 
не бъде постигната сделка, но настоящият - отказа да потвърди това обещание. Затова съм напълно убеден, че ако не се 
стигне до сделка, ще бъдат наложени мита, а това веднага ще бъде усетено от потребителите в Обединеното кралство и 
държавите от континентална Европа. 

- Не мислите ли, че „Британският Тръмп“, както понякога наричат Борис Джонсън, все пак би обмислил вариант 
включване в единния пазар по норвежкия модел - те плащат определена вноска към европейския бюджет, но 
се ползват с правата на страна - членка при търговията? 

Тази възможност беше отворена пред Лондон преди около година - да се ползва от икономическите права, каквито има 
Норвегия и от участието си в митническия съюз по начина, по който го прави Турция. Оттогава обаче мина доста време. 
Условията и червените линии, които Обединеното кралство постави, направиха подобен сценарий почти невъзможен. Те 
категорично заявиха, че няма да спазват европейските регулации и стандарти, което е ключов елемент в норвежкия модел. 
Свободното движение на хора и собствената политика в сферата на миграцията са сред най-горещите теми в Лондон и със 
сигурност ще бъдат един от най-важните елементи в каквато и да е пост - Брекзит уредба. 
Там, където бих допуснал, че ще се постигне лесно споразумение, е участието на Обединеното кралство в европейските 
образователни програми. Затова Лондон би осигурил пари, защото има съвсем явен интерес. 

- Виждате ли Шотландия и желанието ѝ за нов референдум като възможност за Европейския съюз да окаже 
натиск на Джонсън - в смисъл, да използва шотландците като близки партньори във воденето на преговори 
с Лондон? 

Мисля, че ще има някои политици, които да насърчават подобен вид комуникация. Истината е обаче, че преговори могат 
да се водят суверени правителства. И ако Европейският съюз опита да води преговори само с Шотландия на каквото и да 
е ниво, това веднага ще се отрази и в Испания, където има автономни области и също така - на някои региони в Централна 
Европа. Не виждам вариант подобен сценарий да се осъществи, освен ако Шотландия наистина не проведе референдум 
за независимост и отговорът този път е положителен. 

- Ние говорим досега за Борис Джонсън, но да не забравяме, че от другата страна на масата за преговори също 
сяда нов човек. Урсула фон дер Лайен има много по-различен почерк от Жан-Клод Юнкер.  

Мисля, че това със сигурност променя динамиката и ще даде свежо начало на преговорите, които няма да носят отпечатъка 
на трудностите от последните години. Мисля, че основната трудност ще дойде от факта, че има Европейска комисия в 
началото на своя мандат и с много по-различни приоритети. Брекзит остава в миналото заедно с предишната комисия. 
Всъщност топ приоритет на новата Комисия е политиката в борба с климатичните промени. Очаквате ли да има 
„зелени“ условия, които Фон дер Лайен ще постави на Лондон за сключването на търговско споразумение? 
Мисля, че „зелените“ въпроси са много важна сфера, в която Обединеното кралство и Европейския съюз биха могли да си 
сътрудничат. Същото се отнася и в политиката по отбраната. Със сигурност в тези две сфери Лондон и Брюксел имат много 
повече общи неща, отколкото с която и да е друга юрисдикция по света. Следващата климатична среща ще бъде в Глазгоу, 
където Европейският съюз се очаква да представи подробно плана си за намаляване на въглеродните емисии. Именно 
заради това виждам възможност за добро сътрудничество.  
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Но не съм сигурен, че това задължително ще се превърне в търговско споразумение или потвърждаване за сътрудничество 
в други сфери, където допирните точки са по-малко. Дори и на техническо ниво преговорите в различните сфери се водят 
по различен начин. 

- И накрая - как виждате ролята на Доналд Тръмп в отношенията между Обединеното кралство и Европейския 
съюз? Възможно ли е той да подкрепи своя приятел Борис Джонсън, което да доведе до повече увереност и 
твърдост на Лондон в преговорите с Брюксел? 

Това със сигурност променя баланса на силите във всички преговори. След като сега Обединеното кралство е извън 
Европейския съюз, той е по-малък. Обединеното кралство също може да бъде определено като „по-малко“, защото губи 
силата на останалите 27 държави зад гърба си. Вече видяхме, как Япония и Австралия използваха несигурността около 
Брекзит и успяха да договорят по-благоприятни условия за търговия за тях и с Лондон, и с Брюксел. Най-вероятно 
Съединените щати също ще използват тази тактика. 
Но мисля, че в момента най-важното в отношенията между Вашингтон и Брюксел е да се избегне ново влошаване на 
отношенията и да се запази позитивния тон на разговорите. Затова може би Съединените щати ще бъдат по-предпазливи 
в намесата в преговорите между Лондон и Брюксел. В същото време Брюксел ще се опита да докаже силата на Европейския 
съюз в глобалната търговия, независимо че вече е без икономическата мощ на Обединеното кралство. 
 
√ Забавяне на икономическия растеж на еврозоната в края на 2019 година 
Слабо ускоряване на потребителските цени през януари, но при забавяне на основната инфлация 
Икономическият растеж в еврозоната и в рамките на целия ЕС се забави по-силно от очакваното през четвъртото 
тримесечие на изминалата година, показва оповестената в петък експресна оценка на Евростат. 
Според предварителни данни на европейската статистика, комбинираният брутен вътрешен продукт на 19-те страни - 
членки на еврозоната се увеличи с 0,1% през последното тримесечие спрямо третото тримесечие, когато нарасна с 0,3% 
(възходяща ревизия от предишна оценка за повишение с 0,2%), докато очакванията бяха за експанзия от 0,2 на сто. 
Спрямо година по-рано БВП в еврозоната нарасна през периода октомври - декември 2019-а с 1,0% след повишение с 1,2% 
през третото тримесечие (възходяща ревизия от 1,1%), но при очаквания за растеж от 1,1 на сто. 
По-слаби данни за еврозоната не представляват голяма изненада, след като по-рано в петък Франция и Италия отчетоха 
изненадващо свиване на техните икономики в края на изминалата година. БВП на Франция се понижи през четвъртото 
тримесечие с 0,1% (след растеж с 0,3% през предходните три месеца), а БВП на Италия се сви с 0,3% след стагнация (нулев 
растеж) през третото тримесечие. 
Евростат също така представи и данни, показващи забавяне на икономическия растеж и в рамките на целия Европейския 
съюз. 
Според експресна оценка на европейската статистика БВП на ЕС нарасна през четвъртото тримесечие на миналата година 
с 0,1% спрямо предходните три месеца, когато беше отчетен икономически растеж от 0,3% (ревизиран от 0,2%), докато 
растежът на годишна база се забави рязко до 1,1% от 1,4% три месеца по-рано. 
Въз основна на тези данни Евростат оцени, че за цялата 2019-а година БВП на еврозоната нарасна с 1,2%, а на Европейския 
съюз - с 1,4%. 
Европейската статистика представи и данни за известно повишаване на инфлацията в еврозоната в началото на новата 
година. 
Според Евростат индексът на потребителски цени (CPI) се понижи през януари с 1,0% спрямо декември, но нарасна на 
годишна база с 1,4% след повишение с 1,3% през последния месец на 2019-а година. Това представлява най-силно 
нарастване на инфлация в региона на единната валута от април 2019-а година, но тя все още остава далеч под 
средносрочното целево ниво на ЕЦБ за малко под 2 на сто. 
Нарастването на инфлацията през януари на годишна база се дължи в най-голям степен на скок на цените на храните, 
алкохола и тютюневите изделия с 0,8% спрямо декември и с цели 2,2% спрямо година по-рано (след повишение с 2,0% в 
края на миналата година), както и на повишаване на енергийните цени с 0,7% на месечна и с 1,8% на годишна база (след 
анемично повишение с 0,2% през декември). 
Цените на услугите обаче се понижиха с 0,7% на месечна база, което доведе до рязко забавяне на техния растеж на 
годишна база до 1,5% през януари от 1,8% през декември 2019-а. 
С оглед на това основния индекс на потребителските цени (изключвайки волатилните цени на храните, тютюневите 
изделия и на енергията) се понижи през януари с цели 1,7% на месечна база, като на годишна база основната инфлация се 
забави до едва 1,1% от 1,3% в края на миналата година. Трябва да се има предвид, че именно основният индекс на 
потребителските цени се следи внимателно от ЕЦБ като индикатор за текущото и бъдещото поведение на инфлацията в 
регион. Въпреки слабото ускоряване на цялостната потребителска инфлация, рязкото забавяне на основната инфлация не 
е добра новина за инфлационните цели на централната банка. 
 
В. Дума 
 
√ Държавата спасява ТЕЦ "Марица изток 2 
Парламентът задължи правителството да спаси финансово затъващата държавна ТЕЦ "Марица изток 2", както и да 
предотврати на всяка цена бързото затваряне на българските въглищни електроцентрали, което вероятно ще последва 
след приемането на т.нар. Европейски зелен пакт. Решението беше гласуване с пълно единодушие от депутатите. 
Европейският зелен пакт е инициатива на Европейската комисия на Урсула фон дер Лайен, която предвижда превръщането 
на Европа в първия неутрален по отношение на климата континент. Пактът ще обхване всички сектори на икономиките на 
страните-членки на ЕС и силно ще удари по замърсяващите индустрии като производството на ток от въглища. 
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Проектът на решението беше представен от БСП и подкрепен с някои редакции от ГЕРБ. С него се задължава 
правителството чрез енергийния министър Теменужка Петкова да предприеме до 29 февруари т.г.  "всички необходими 
мерки за нормалното функциониране на ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, в т.ч. и чрез увеличаване на капитала на дружеството 
от страна на "Български енергиен Холдинг" ЕАД с цел гарантиране на енергийната сигурност на страната, като елемент от 
националната сигурностУ. Това трябва да стане независимо от становището на Европейската комисия по този въпрос. 
Кабинетът не трябва да не допуска в дългосрочен план спирането или дори ограничаването на въглищните ТЕЦ-ове, 
влизащи в групата на БЕХ. Възлага му се и да направи нужното за присъединяването на България към платформата 
"Въглищни региони в преход". Това е инициатива на ЕК, която цели да помогне на въгледобивните райони в Евросъюза да 
преодолеят зависимостта си от изкопаеми горива. Депутатът от БСП Таско Ерменков, който представи проекта на 
решението, посочи, че ТЕЦ "Марица изток 2" е изправена пред фалит вече втора година и разчита за оцеляването си на 
финансовата помощ на своя собственик БЕХ. Ако не се намеси държавата, със сигурност можем да твърдим, че тази година 
ще бъде последната на държавната ТЕЦ, каза Ерменков.  
 
News.bg 
 
√ Имунитетът на президента не е абсолютен 
Имунитетът на президента не е абсолютен. Това каза пред БиТиВи бившият председателстващ ВСС Димитър Узунов. 
По думите му президентът не може да бъде подслушван. Нито президентът, нито КС имат право да искат от главния 
прокурор мотиви за сезирането на Конституционния съд, подчерта той. 
Иван Гешев е имал законовото право да оповести СРС-та с президента. Сега се отклонявало вниманието от пряката реч в 
СРС-тата с президента. Размотава се държавен орган, категоричен е Димитър Узунов. 
Той припомни, че политиците у нас са искали румънския модел на Лаура Кьовеши, която разсякла властта в северната ни 
съседка. Сега у нас недоволстваме, че се проверява президентът. Узунов предположи, че на КПКОНПИ, когато е проверяван 
Румен Радев за конфликт на интереси, не са дадени всички документи. Той попита дали президентът е искал да назначава 
шефа на Антикорупционната комисия, за да укрие тази проверка. И друг въпрос зададе Узунов - дали държавният глава е 
върнал указа за назначаването на Иван Гешев за главен прокурор, за да не бъде проверяван. 
 
БНТ 
 
√ Предстоят засилени проверки на всички кораби, пристигащи в Бургас и Варна 
Пристанище Варна-Изток е с важно национално и международно значение, защото приема кораби от цял свят. 
Във връзка с ограничението на разпространението на коронавируса се предвиждат засилени проверки на екипажите на 
всички кораби, които идват на пристанищата във Варна и Бургас. 
Д-р Галина Кокошарова, Регионална здравна инспекция-Варна: Изпратили сме информация към всички заинтересовани 
институции. Тя може да бъде открита на сайтовете на СЗО, на Министерството на здравеопазването и на РЗИ. 
Препоръките са хората да избягват пътуване до Китай. 
Д-р Галина Кокошарова: Трябва да избягват контакт със заразени болни или със съмнителни заразени животни. Домашните 
любимци са безопасни, не пренасят вируса. Никой да не си изхвърля домашния любимец. 
Най-важно е да се спазват елементарни хигиенни правила - измиване на ръце със сапун и вода, използване на 
дезинфектанти за ръце, каза експертът. Може да се носят маски, ръкавици при контакт с болен, като маската трябва да 
покрива хубаво носа и устата. Носи се максимум до два часа, след което трябва да я сложим в торбичка и да я изхвърлим, 
добави тя. 
В страните, където пътуваме, трябва да избягваме храненето на пазари и открити места със съмнителна хигиена. 
Д-р Галина Кокошарова: Имаме готовност за работа с такива условия. За посрещане например на кораб със заболял. 
Ако пристигне кораб с болен, ние първо получаваме информация по информационна система./.../ Тогава корабът ще бъде 
изолиран, дори може да остане на рейд. Това сме го правили по-рано в морето. Няма контакт с други транспортни средства. 
Качва се наш екип, преценяваме на място ситуацията. Ние сме оборудвани с лични предпазни средства, облекла, за да 
няма опасност ние да се заразим. Преценяваме на място състоянието на болния - дали се касае за заразно заболяване. 
Може да бъде оставен в изолатора на кораба, може да е и в Инфекциозна болница във Варна. 
 
√ Започва плащането на местните данъци и такси в столицата  
От днес местните данъци и такси в столицата могат да се плащат на място в районните отдели и по банков път. 
Заплатилите цялата сума наведнъж до 30 април ще ползват 5% отстъпка от данъка за имот или за моторно превозно 
средство. 
В края на април изтича и крайният срок за плащане на първата вноска на такса битови отпадъци. Столичани ще получат 
съобщенията за дължимите суми през следващите дни по пощата или на предоставен от тях имейл адрес. 
 
√ Емил Димитров: Засега няма опасност от безводие във Варна  
Засега няма опасност от безводие във Варна. Това коментира при посещението си пристанище „Варна- Запад“ министърът 
на околната среда и водите Емил Димитров. По думите му, от язовир Камчия се взима вода и не стига, но успоредно с това 
се работи върху това туризмът да е целогодишен. 
Но Камчия дава и на Южна България, там и Ясна поляна ги захранва, но не може един язовир. При положение, че в Девня 
има, ама било ви скъпо, дълбоко било. Цонево е дългогодишен уравнител, докато Камчия е едногодишен. Какво ви 
пречеше да не го обръщате за други цели? 

https://news.bg/crime/geshev-iska-da-darzhi-prezidenta-na-kasa-kaishka-ubeden-ekimdzhiev.html
https://news.bg/politics/sas-srs-ta-sreshtu-prezidenta-se-tarsi-medien-efekt.html
https://news.bg/politics/sas-srs-ta-sreshtu-prezidenta-se-tarsi-medien-efekt.html
https://news.bg/crime/rumen-radev-varna-izbora-na-ivan-geshev-vav-vss.html
https://news.bg/crime/rumen-radev-varna-izbora-na-ivan-geshev-vav-vss.html
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Проверки вървят навсякъде в страната, спрели сме потреблението на питейна вода за промишлени цели и изобщо не е 
лесно. Заводи се сърдят, от 2000 г. са си сложили водомери, било им трудно. Проблемът е, че ние имаме малко вода, 
трябва да я пестим. Трябва да се замисли този регион, има собствени водоизточници, не да разчита само на Камчия. Не 
разчитате на карстовите извори в Девня в тази степен, в която би трябвало. Засега вода има, ще ви стигне за това лято, 
надяваме се дядо Боже да ни погледне с едното око и да намигне. Но трябва да пестим водата и трябва да мислим и за 
собствените водоизточници, независимо, че са малко-по скъпи с помпи“, допълни еко министърът. 
По думите му, сега се строят денонощно хотели и те се захранват от Камчия. 
„Подчертавам, че тук принудителни мерки не се налагат. Опасност няма, но това не означава, че трябва да разчитаме 
непрекъснато на един язовир. Ако дойде много вода в Камчия, какво пречи да я изпуснем в Цонево? Имате много хубав 
язовир, ще го ползвате за стопански цели. След време ще се сетите, че трябва да е друг. Трябва да поддържаме всичките 
си водоизточници, защото Черноморието разчита на тях. Взел съм мярка навсякъде да огранича заводите и 
предприятията", каза още министър Емил Димитров. 
 
√ Кирил Ананиев инспектира работата на термокамерата на софийското летище 
Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев инспектира работата на термокамерата на Терминал 2 на Летище 
София. На Терминал 1 камерата е монтирана и още днес ще заработи, но там се прилага безконтактно измерване на 
температурата с т.нар. "пистолети", каза той. На летището във Варна се очаква също термокамерата да заработи днес, а до 
петък ще получат такава и на летището в Бургас, където към момента температурата на пристигащите пасажери се мери с 
"пистолет". 
Кирил Ананиев, министър на здравеопазването: Във връзка със създалата се ситуация и притеснения сред българските 
граждани относно разпространението на новия коронавирус реших лично да дойда тук на летището и да се запозная с 
организацията и координацията на органите, които имат отношение по опазване здравето на гражданите, които пристигат 
на територията на Република България. 
Организацията и координацията е създадена изключително добре. На терен са най-малко 10 души от здравните служби 
на Министерството на здравеопазването, а също така и съответните екипи на Гранична полиция, летищните власти и 
Агенция "Митници". 
Всяка една от тези институции знае в какъв момент се намесва в пропусквателния процес на Летище София, каза той. 
Кирил Ананиев: Всички пътници, както сега пристигнаха пътниците от Тел Авив, минавайки по този коридор и отивайки 
към гишетата... тази термокамера засича всички пътници от разстояние и определя точната температура, която имат 
пасажерите. 
Когато е над 37 градуса, на екрана цветът позеленява и става тъмнозелен. Когато се установи, че пасажерът има висока 
температура, той се отвежда в стаичка и попълва анкетен лист за неговото състояние включително дали има някои болки 
и неразположения. Към анкетния лист има брошура на български и английски, в която е описано какви са действията, които 
той трябва да предприеме след това. 
"Тези с температура се извеждат от летището, като това не става през коридора, през който вървят останалите пътници, а 
пред друга врата. Там чака санитарен автомобил и го отвежда в съответното лечебно заведение, което сме определили", 
обясни министърът. 
За София това е ВМА, за Варна - "Св. Марина", за Бургас - областната болница. 
Тестът, който беше направен в късните часове на евакуираните от Ухан български студенти във ВМА, излезе отрицателен 
за новия коронавирус, така че моми... 
Кирил Ананиев: Не позволяваме да има контакт между тези, които са заподозрени, че имат нещо и здравите хора, които 
се прибират от своите дестинации. 
Най-критичните полети са от Истанбул, Москва и Доха донякъде, добави той. 
Кирил Ананиев: Във Варна от шестимата граждани, които кацнаха от Китай, има един човек с много ниска температура 
37,1, но това ни даде основание да го изолираме под наблюдение в университетската болница "Св. Марина". 
Всеки пътник, който има висока температура, ще бъде задържан, за да се установи източникът ѝ, каза още министърът. 
Кирил Ананиев: На Терминал 1 камерата е монтирана и още днес ще заработи, но ние имаме безконтактно измерване на 
температурата с т.нар. "пистолети". 
Във Варна се синхронизира хардуера със софтуера и днес ще заработи. В Бургас работим с камера тип "пистолет", но до 
петък ще получим камери - една за Варна, една за Бургас и една резервна за София. 
 
√ Китай инжектира милиарди в икономиката си заради коронавируса  
Един трилион и 200 милиарда юана ще се влеят в икономиката на Китай. 
Финансовата подкрепа, отпусната от Народната банка на страната, е във връзка с предизвикателствата пред китайската 
икономика заради новия коронавирус. 
Инжектирането на сумата се случва в първия работен ден след ваканцията по повод Лунната нова година. Тя беше 
удължена с няколко дни именно заради епидемията от вирусна пневмония вследствие на която починаха 360 души. 
Паника обхвана и китайските борси, които се сринаха с почти 9 процента в първата си сесия след дългата ваканция. 
А броят на потвърдените смъртни случаи от новия коронавирус в Китай вече надвишава тези от тежкия остър респираторен 
синдром, засегнал Китай през 2002 и 2003 година. 
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√ Пуснаха шефа на Комисията по хазарта срещу 40 000 лв. гаранция 
Председателят на Комисията по хазарта Александър Георгиев е освободен срещу парична гаранция в размер на 40 000 
лева, информира 
По-рано стана ясно, че Георгиев е направил самопризнания, че е покровителствал бизнеса на Васил Божков. За 
обвинението съобщи и главният прокурор Иван Гешев, който говори за хазартната сага в столичния квартал "Христо Ботев". 
Специализираният съд остави в ареста бившия председател на Държавната комисия по хазарта Огнемир Митев като взе 
за него най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража”, допълва БГНЕС. 
Прокурор Венцислав Фердинандов съобщи, че освен Георгиев още един служител на Комисията по хазарта е привлечен 
към наказателна отговорност. 
Главният прокурор Гешев потвърди по-рано за ареста във Виена на Борис Бекяров. Лицето, задържано в Австрия е част от 
организираната престъпна група на Божков 
На 29 януари спецпрокурори и полицаи влязоха в Комисията по хазарта и в централата на "Нове холдинг", която е 
собственост на Васил Божков. Полицейската акция имаше и в офис на Националната лотария на улица „Фритьоф Нансен“ 
в столицата. Беше претърсена и бившата резиденция в парк „Витоша“, за която също се смята, че е свързана с бизнесмена. 
  
√ Нетаняху отмени заседанието за анексията на части от Западния бряг 
Заседание на израелското правителство, предвидено за днес и по време на което израелският премиер Бенямин Нетаняху 
трябваше да поиска одобрението на кабинета за анексиране на части от Западния бряг, беше анулирано, съобщи 
канцеларията на премиера, предаде Франс прес. 
След като във вторник американският президент Доналд Тръмп представи плана си за разрешаване на израело-
палестинския конфликт, израелски представители казаха, че проектът за анексиране на долината на река Йордан и 
израелските селища на Западния бряг, предвиден в плана на Тръмп, ще бъде представен още тази неделя на израелското 
правителство. 
Но сега представител на канцеларията на премиера каза, че заседанието няма да се състои, без да уточнява защо. 
В петък Лондон предупреди Израел срещу всякакво анексиране на части от Западния бряг, който е окупиран от 1967 г. от 
еврейската държава и където живеят над 400 000 израелци. 
Посланикът на САЩ в Ерусалим Дейвид Фридман пък заяви, че Израел може да анексира, без да чака селищата, но зетят 
на Тръмп - Джаред Къшнър, който бе и архитект на плана за мир, каза, че иска израелското правителство да изчака след 
изборите на 2 март в Израел. 
Вчера палестинският президент Махмуд Абас обяви скъсване на всички отношения, в това число и по въпросите на 
сигурността, между палестинската автономия и Израел и САЩ. 
 
√ Ердоган на официално посещение в Украйна 
Tурският президент Реджеп Тайип Ердоган ще бъде утре на официално посещение в Украйна за участие в 8-то заседание 
на турско-украинския Съвет за стратегическо сътрудничество на високо равнище, предаде турският телевизионен канал 
СиЕнЕн-Тюрк, като се позовава на съобщение на Дирекцията по комуникации в турското президентство, съобщи БТА. 
На заседанието под председателството на президентите на Турция и Украйна - Реджеп Тайип Ердоган и Володимир 
Зеленски, ще бъдат обсъдени във всички аспекти двустранни и регионални въпроси. 
В съобщението се посочва, че по време на разговорите ще бъде обсъдено и положението на кримските татари. В рамките 
на посещението ще бъдат разгледани нови възможности за сътрудничество, насочени към задълбочаване на 
стратегическите отношения на партньорство с Украйна. Предвижда се Ердоган и Зеленски да се срещнат с бизнесмени, 
които ще участват в Турско-украински бизнес форум. 
 
√ Най-добрите платформи за начинаещи инвеститори 
Mного хора се страхуват да инвестират като позволят парите им да напуснат банките. Но знаете ли, че да не инвестирате 
нито една част от парите си (т.е. да ги "паркирате" в банката си) е по-опасно? Това е така, защото инфлацията може да бъде 
мълчалив убиец и да навреди на покупателната сила на паричните ви средства, съобщава Learnbonds. 
За щастие, има много приложения, които могат да ви помогнат да инвестирате пари, да разпределите риска си и да 
създадете балансирано портфолио. В този списък представяме най-добрите приложения (платформи) за инвестиции за 
начинаещи, които ви позволяват да управлявате финанси само с няколко кликвания. 
1. M1 Finance - Най-доброто приложение за изграждане на пасивно портфолио 
M1 Finance е онлайн компания за финансови услуги със седалище в Чикаго, Илинойс. Компанията е регистрирана в 
Комисията за ценни книжа и борси като брокер и е член на Регулаторния орган на финансовата индустрия и Корпорацията 
за защита на инвеститорите в ценни книжа. M1 Finance е известен и като робот-съветник. 
През последните няколко десетилетия брокерският сектор отбеляза много важни промени -от напредъка на електронното 
инвестиране до съвременни системи като роботи-съветници, които правят традиционните управители на активи и 
портфейли все по-ненужни. 
M1 Finance не е брокер и не е само оперативен доставчик на роботи-съветници и мениджъри на активи. Фирмата оперира 
като така наречената „хибридна“ платформа за инвестиции, предоставяща на инвеститорите достъп до ценни книжа. 
Един от ключовите неща, които отличава фирмата е, че за разлика от други роботи-съветници, M1 Finance предоставя 
достъп до напълно адаптивни портфейли (оттук и хибридната нотация). Освен услуги за посредничество, фирмата предлага 
и други опции като достъп до механизми за заемане и плащане чрез проверка на сметки и кредитни/дебитни карти. 

https://learnbonds.com/investing/investment-apps


12 

 

Имайте предвид, че M1 Finance не е платформа за всеки, който се опитва да използва активен подход към пазарите. Вместо 
това фирмата се стреми към по-пасивно ориентиран модел, така че хората да не са толкова зависими от големия опит за 
инвестиране.  
От гледна точка на самата платформа, няма какво да се оплаквате, тъй като повечето съвременни инвестиционни 
приложения M1 Finance следват много минималистичен подход с разкошно изглеждаща платформа. Имайте предвид, че 
това приложение е създадено да работи като мост между традиционните банкови и инвестиционни услуги, може да не 
предлага висока сложност, но в този случай това всъщност е много добро решение. 
Ако се интересувате от инвестиране, но не знаете как да започнете, може да искате да погледнете и да опитате M1 Finance. 
Платформата ще предложи повечето от това, което ви трябва, за да започнете, а също така ще бъдете ръководени през 
целия процес. 
2. Fidelity Investments - Най-доброто приложение за дългосрочни инвестиции 
Fidelity Investments Inc., обикновено наричана Fidelity, по-рано Fidelity Management & Research или FMR, е американска 
корпорация за многонационални финансови услуги със седалище в Бостън, Масачузетс. 
Не много инвестиционни приложения могат да се похвалят, че управляват повече от 2,46 трилиона долара между 
пенсионните фондове и други посреднически и банкови услуги. Когато анализирате Fidelity като компания, няма да ви 
отнеме много време, докато не осъзнаете колко голяма и важна е фирмата за финансовата система на САЩ. 
Заслужава да се отбележи, че фирмата е многонационална компания с много различни дъщерни дружества, предлагащи 
всички видове услуги и продукти,  което предоставя чудесен вариант за всеки, който се интересува от консолидиране на 
средствата си под един единствен "чадър". 
Въпреки че разходите за работа с Fidelity са малко по-високи от техните близки конкуренти, си струва да ги платите в замяна 
на спокойствието, с което знаете, че вашите средства са в ръцете на световно известни професионалисти. Моля, обърнете 
внимание, че въпреки че платформата на Fidelity е достатъчно мощна, за да използва повечето инвестиционни стратегии, 
тя все пак работи най-добре за дългосрочна и пасивна инвестиция. Ако планирате активно да търгувате с ценни книжа, 
може да изберете друга опция като TradeStation. 
3. Robinhood - безплатна търговия с акции без комисионна 
Повечето традиционни финансови институции от този списък съществуват поне от няколко десетилетия. Въпреки че има 
нарастване на търсенето на техните услуги, увеличаването на клиентската им база винаги е било предизвикателство. След 
шестгодишното съществуване на Robinhood, платформата вече надмина повечето брокери по отношение на управлявани 
активи и брой активни клиенти. 
Компанията отдава своя успех на самата платформа и бизнес модела, който следва. Вместо да следват традиционна 
брокерска услуга с модерна платформа, фирмата решава да надхвърли това и предлага революционен модел, с който по 
същество търговията впоследствие става безплатна и без комисионни. 
Още от създаването си, фирмата винаги е била фокусирана върху увеличаването на базата на своите клиенти на дребно, 
позволявайки на хората да отварят сметки с малко капитал и да имат достъп до цялата платформа. От гледна точка на 
приложението, Robinhood в момента предлага това, което вероятно е най-добре изглеждащото мобилно приложение от 
всички доставчици на онлайн търговия.  
Въпреки че Robinhood успя да предостави както оформлението, така и изпълнението, все още липсват възможностите за 
сложни стратегии или дори просто активно инвестиране. 
Ако планирате да използвате техническия анализ като част от инвестиционната си методология, препоръките са да се 
насочите към друга платформа. Няма да получите ползите от безплатната търговия, но поне ще имате достъп да работите 
свободно и с по-малко главоболия. 
 
В. Банкерь 
 
√ Русия изрази съмнения, че мирният план на САЩ за Близкия изток е осъществим 
Русия изрази съмнения, че мирният план на САЩ за Близкия изток е осъществим, предаде Ройтерс. 
Планът, който бе представен от американския президент Доналд Тръмп, противоречи на няколко резолюции на ООН, 
заяви днес говорителят на Кремъл, цитиран от руски информационни агенции. 
"Виждаме реакцията на палестинците, виждаме реакцията на голям брой арабски държави, които са солидарни с 
палестинците в отхвърлянето на този план. Това, без съмнение, ни кара да се замислим за неговата жизнеспособност", 
изтъкна Песков. 
След като планът беше обявен, палестинските власти прекъснаха всякакви отношения със Съединените щати и Израел, 
включително и тези в сферата на сигурността, припомня Ройтерс. 
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, заедно с израелския премиер Бенямин Нетаняху, обяви на 28 януари във Вашингтон 
ключовите положения на американския план за решаване на конфликта между Израел и палестинците. Планът предвижда 
да бъде признат израелският суверенитет върху вече съществуващите в палестинските територии еврейски селища и 
демилитаризацията на бъдещата палестинска държава, отбелязва ТАСС. 
 
 


