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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите  

 
 
В. Монитор 
 
√ Вадим онлайн разрешение за строеж в София  
Вадим онлайн заявление за разрешение за строеж в София. Новата услуга предстои да бъде пусната от Столичната община, 
съобщи кметът на града Йорданка Фандъкова на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
На нея тя подчерта, че общината работи за увеличаване на дигиталните услуги с цел да се улеснят гражданите. Фандъкова 
припомни, че в кмеството вече има създаден ресор дигитализация, иновации и икономическо развитие. „Работим в 
няколко приоритетни стъпки: първо - най-използваните услуги, които не са дигитални да се дигитализират, да се 
модернизира системата и да се увеличи броят на дигиталните услуги, необходими на гражданите и бизнеса. Важна стъпка 
е администрацията на общината да не изисква от гражданите и бизнеса документ, който самата тя издава, а да прави 
вътрешна проверка“, каза кметът и допълни, че през 2015 г. Столична община разработи и внедрени 45 електронни услуги, 
а София е първата, която стартира процеса на отваряне на данни. 
От АИКБ подкрепиха общината за разработването на Стратегия за дигиализация. Също така изразиха готовност да се 
включат в новата програма за залесяване на междублокови пространства в кварталите. Досега общината заедно с 
граждани, неправителствения сектор и бизнеса активно работи по проекта „Новата гора на София“, по който са засадени 
88 000 фиданки, а заедно с училища и детски градини – „Моето зелено училище и Моята зелена детска градина“. 
Други възможности за партньорство, които бяха обсъдени, са участие за изграждане на детски и спортни площадки и 
публично-частни проекти за изграждане на паркинги в кварталите. „В София почти няма безработица, но липсата на 
подготвени кадри е общо предизвикателство за бизнеса. Една от възможностите за подготовката на кадри е участието на 
бизнеса в програми за професионално ориентиране“, посочи кметът и акцентира, че работят и по проекти за дуално 
образование и професионалното ориентиране, където столични училища и бизнес си партнират. 
 
City Build 
 
√ БИЗНЕСЪТ МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ В ЗАЛЕСЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В СОФИЯ  
Подкрепа и партньорство в работата по реализиране на Стратегията за дигитална трансформация на София заявиха на 
среща с кмета Йорданка Фандъкова от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Припомняме, че в Столична 
община бе създаден ресор „Дигитализация, иновации и икономическо развитие" със заместник-кмет Владимир Данаилов. 
Работи се по това най-използваните услуги, които не са дигитални, да се дигитализират, да се модернизира системата и да 
се увеличи броят на дигиталните услуги, необходими на гражданите и бизнеса. Важна стъпка е администрацията на 
общината да не изисква от гражданите и бизнеса документ, който самата тя издава, а да прави вътрешна проверка.  
Фандъкова припомни развитието на дигиталните услуги за бизнеса чрез сайта на направление „Архитектура и 
градоустройство". В направлението се предлагат електронни услуги като „Издаване на удостоверение за устройствен 
статут" и предстои пускане на още 3 нови електронни услуги: Електронно заявление за издаване на разрешение за строеж; 
Електронно заявление за издаване на разрешение за поставяне; Електронно заявяване и получаване на виза по чл. 140, ал. 
2 от ЗУТ.  През 2015 г. Столична община разработи и внедри 45 електронни услуги и стартира процеса на отваряне на данни. 
 Стратегията за дигитална трансформация на София е по проект Digital Cities Challenge на Европейската комисия. След 
приемането й от Столичния общински съвет ще се премине към конкретна програма, а бизнесът може да участва в работни 
групи с конкретни предложения. От Асоциацията на индустриалния капитал изразиха готовност да се включат в новата 
програма за залесяване на междублокови пространства в кварталите. Досега общината заедно с граждани, 
неправителствения сектор и бизнеса активно работи по проекта „Новата гора на София", по който са засадени 88 000 
фиданки. Други възможности за партньорство, които бяха обсъдени, са участие за изграждане на детски и спортни 
площадки и публично-частни проекти за изграждане на паркинги в кварталите.  
 „Като работодателска организация за нас е важно да бъде изготвена оценка на потребностите на столичната икономиката 
от работна ръка, както и да бъдат набелязани мерки за привличането и интегрирането на висококвалифицирани работници 
от трети страни. Може да разчитате на експертизата на АИКБ, като заявявам пълната ни готовност да участваме както при 
разработването с предложения и в съвместни работни групи, така и при реализацията на важни за общината и бизнеса 
проекти", заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Investor.bg 
 
√ ОИСР прави оценка на инвестиционната политика на България 
До края на март 2021 г. експертите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ще излязат с 
доклад за напредъка на страната ни 
Благодарение на активния инвестиционен маркетинг нараства броят на компаниите, които разглеждат България като 
потенциална дестинация. От началото на годината вече има връчени шест сертификата на обща стойност около 100 млн. 
лева, свързани с разкриването на 600 нови работни места. Тази тенденция ще се запази до края на годината и се 
очаква стойността на сертифицираните проекти да достигне до около 2 млрд. лева. 
Това обяви зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов при откриване на сесията, на която започна прегледа на 
инвестиционната политика на България по присъединяването ѝ към ОИСР (Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие). 
“България неведнъж е заявявала своята готовност да поеме ангажиментите си на бъдещ член на Организацията, като 
нееднократно е декларирала своя напредък и конкретните действия, които ще предприеме”, посочи Борисов, цитиран от 
Министерството на икономиката. 
Той изрази увереност, че този акт ще даде възможност да се оцени постигнатото от България и да бъдат мобилизирани 
повече частни инвестиции, които да подпомогнат икономическия растеж и устойчивото развитие на страната. 
Създадена е междуведомствена работна група между различни министерства и агенции, които да участват в изготвянето 
на материалите, като Министерството на икономиката е координиращият орган в това направление. 
На срещата бяха представени и макроикономическите предимства на България по линия на очакван икономически растеж, 
финансова стабилност и състояние на бизнес средата и кредитния рейтинг. 
Представителят на ОИСР Фредерик Верле, изрази задоволство от постигнатия напредък на България по започването на 
прегледа и обвърза инвестиционната политика и инвестиционния климат не само с мерките за насърчаване на 
вложенията, но и с конкуренцията, търговията, данъчно облагане, въздействието върху околната среда, влиянието върху 
социалния сектор, правораздаването и растежа на БВП. 
Работата по прегледа ще продължи до края на първото тримесечие на 2021 г., когато се очаква пълният доклад на 
експертите от ОИСР. 
Investor.bg припомня, че на 20 септември 2019 г. министърът на икономиката на България Емил Караниколов представи 
националния План за действие на България за периода 2019-2020 г. пред Съвета на ОИСР, който показва реализирания от 
България напредък в процеса на подготовка за членство в Организацията през последните години и заложените по-
нататъшни конкретни ангажименти и действия за изпълнение на критериите и стандартите. 
Прегледът на инвестиционната политика е една от приоритетните области на работа с ОИСР в националния План за 
действие на България. 
Прегледите на инвестиционната политика, извършвани от ОИСР представляват анализ на инвестиционните тенденции и 
политики, с цел да се установи дали дадена държава спазва принципите, споделяни от държавите-членки на 
Организацията. 
Този преглед адресира политиките по насърчаване на инвестициите, конкуренция, търговия, данъчно облагане, 
корпоративно управление, финанси, инфраструктура, развитие на човешките ресурси, инвестиции в подкрепа на зеления 
растеж, както и по-общи въпроси на публичното управление. 
 
√ Президентът Радев: Официално снемам доверие от правителството 
Налице е организирано настъпление срещу гражданските свободи, заяви държавният глава в обръщение към нацията  
Президентът Румен Радев остро разкритикува управлението на кабинета и сне доверието си от правителството на Бойко 
Борисов. 
Налице е организирано настъпление срещу гражданските свободи, заяви президентът Румен Радев в Гербова зала в 
обръщение към нацията, съобщават от пресслужбата на държавния глава. 
Президентът посочи, че от три години призовава правителството да работи в интерес на българските граждани. 
"Днес сме свидетели на остра криза в управлението на всички нива. Липсата на воля за реформи и за борба с корупцията 
и разхищението, методичното погазване на закона и морала доведоха България до парализа на цели обществени системи 
и институции. Без аналог в историята на българския преход. Жителите на Перник и цели села от региона са оставени без 
вода, за което кабинетът отказва да поеме политическа отговорност", посочи президентът.   
Разследвания на чужди медии и институции осветлиха разхвърлянето из цялата страна и горенето на чужди боклуци, което 
трови въздуха и природата ни. България не е бунище. И никой няма право да залага здравето на българите, за да извличат 
печалби шепа бизнесмени с държавни протекции, каза още държавният глава. 
Кабинетът тихомълком прокарва реформа на валутния борд, зад чийто смисъл и основание българите очакваха ясни 
разяснения. Законодателството се превръща в заложник на лобистки интереси, а бедността и неравенството се 
задълбочават. Търгува се дори с национален суверенитет в името на личното политическо оцеляване. Институциите, 
призвани да бъдат независими и да отстояват закона, го погазват показно, превръщайки се в инструмент на властта. 
Държавни органи си позволяват да сплашват несъгласните и протестиращите, каза Румен Радев. 
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"Това правителство и управление води до разпад на държавността и ни лишава от бъдеще като нация. На всичко това 
трябва да се сложи край. Считано от днес, официално снемам доверие от правителството, което не действа в интерес на 
българските граждани и носи отговорност за острата криза в нашето общество", заяви президентът. 
 
√ Фирмите остават с най-голям дял на необслужвани кредити 
В края на 2019 г. лошите заеми на компаниите достигат 4,178 млрд. лв.  
През 2019 г. фирмените заеми остават с най-голям дял в статистиката за необслужваните кредити. Това показва справка 
на Investor.bg в информационните масиви на Българската народна банка (БНБ). 
Според БНБ в края на декември брутният размер на необслужваните кредити и аванси е 6,120 млрд. лв. (при 6,9 млрд. лв. 
в края на септември), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 6,5% (при 7,4% три месеца по-
рано). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази класификационна 
категория обезценка) също намалява - до 3,2 млрд. лв. към 31 декември 2019 г., а делът ѝ в общата нетна стойност на 
кредитите и авансите е 3,5% (при 3,9% в края на септември). 
От въпросните необслужвани заеми в размер на 6,1 млрд. лв. около 2,18 млрд. лв са в графа “малко вероятно да бъдат 
изплатени, без просрочие или с просрочие ≤ 90 дни“. Кредитите с просрочие от 90 до 180 дни са 454 млн. лв. Най-много са 
необслужваните кредити с просрочие от над 180 дни – 3,48 млрд. лв.   
Общо лошите кредити на фирмите в края на 2019 г. са в размер на 4,178 млрд. лв. Най-много от тях не са обслужвани 
повече от 180 дни – 2,184 млрд. лв. След тях са тези, за които се счита, че е малко вероятно да бъдат изплатени, без 
просрочие или с просрочие ≤ 90 дни (1,691 млрд. лв.), следвани от корпоративните заеми, забавени между 90 и 180 дни – 
около 303 млн. лв.  
В края на 2019 г. общо лошите кредити на домакинствата достигат близо 1,774 млрд. лв. От тях 1,13 млр. лв. са заемите, 
които не са обслужвани повече от 180 дни.  Кредитите с просрочие от 90 до 180 дни са 151 млн. лв., а тези които се считат 
за малко вероятно да бъдат изплатени, без просрочие или с просрочие ≤ 90 дни са 491 млн. лв. 
Малко над 770 млн. лв.  са лошите кредити на домакинствата, които са обезпечени с имот. А около 1,06 млрд. лв. са 
необслужваните потребителски кредити, става ясно още от данните. 
Как е било година по-рано? 
Общо необслужваните заеми през 2018 г. са били 6,794 млрд. лв. или с 6,7% повече. От тях фирмите не са обслужвали 
кредити в размер на 4,654 млрд. лв., а домакинствата – 1,968 млрд. лв. Ипотечните кредити с просрочие на гражданите са 
били 919 млн. лв., а потребителските – 911 млн. лв. 
Новините може би са добри... 
Едва ли за някой е новост, че необслужваните заеми са едно от предизвикателствата пред влизането на България във 
валутно-курсовия механизъм ERM II. Само педи десетина дни БНБ публикува последното издание на „Банките в 
България“,  в което проследява рисковия профил на системата през третото тримесечие на 2019 г. 
В анализа се посочват три основни риска пред системата – ниската цена на заемите, което поражда проблеми с 
доходността, качеството на активите и лошите кредити. 
"Процикличното поведение, изразяващо се в ускорен растеж на кредитния портфейл, придружен в някои случаи от 
недостатъчно провизиране на съществуващите необслужвани кредити с продължителни просрочия, дава индикации, че 
рискът, свързан с качеството на активите, не е отчетен своевременно или не е обхванат в цялата му острота. Настоящият 
дял на необслужваните кредити в българската банкова система налага кредитните институции да предприемат по-активни 
действия за намаляване на техния обем, както и в максимална степен да използват съществуващите условия, за да 
подсигурят по-доброто им покритие с обезценки", констатира БНБ в своя доклад. 
Макар и с доста високи нива на лошите кредити, все пак през последните две години насърчаването на банките да чистят 
по-бързо лошите портфейли дава резултат.  
От доклад на Deloitte, публикуван миналата година става ясно, че към края на 2017 г. само четири държави от Централна 
и Източна Европа имат по-висок дял на необслужваните кредити в сравнение с България. Положителното е, че 
благодарение на взетите мерки се отчита сериозно подобрение на качеството на активите - с 21,7% в сегмента за граждани 
и със 17,7% в корпоративния сегмент от 2016 г. до края на 2017 г. Така, делът на необслужваните заеми е спаднал от 10% 
на 7,4% през 2017 г. (за кредити на физически лица), а при корпоративните кредити спадът е с 2,7% до ниво от 12,5% към 
края на 2017 г., показват данните на Deloitte.  
От средата на миналата годна всички кредитни институции прилагат "Насоки за управление на необслужвани и 
преструктурирани експозиции" (EBA/GL/2018/06 от 31 октомври 2018 г.) на Европейския банков орган. Въпросните насоки 
важат за всички необслужвани и преструктурирани вземания на банките. 
Освен това всички регулации, произтичащи от новите изисквания, се формират на базата на брутните необслужвани 
вземания, чийто размер не е намален с размера на заделените по тях провизии (обезценки). В насоките попадат всички 
банки, при които необслужваните кредити надхвърлят 5% от кредитния им портфейл. Те ще трябва да създадат специална 
стратегия за управление на необслужваните кредити, която да се изпълнява от нарочно създадени за целта 
административни структури, които да работят по ясно и подробно разписани строги правила. 
През 2019 г. имаше сериозно раздвижване на пазара на лоши кредити 
Бихме могли да обобщим, че имаше три големи сделки, като последната беше за пакет лоши кредити на малки и средни 
предприятия за 50 млн. евро на Уникредит Булбанк, които бяха продадени на  APS Holding и Balbec Capital. Банката се 
договори с Агеницията за събиране на вземания (АСВ) в края на 2018 г. да продаде портфейл от близо 250 млн. евро 
необслужвани заеми до края на 2019 г. Очаква се скоро да бъде финализирана и процедурата по продажба на 
корпоративни кредити на Пощенска банка на прогнозна стойност от 350 млн. евро.   В този контекст е хубаво да припомним 
и че след стрес тествовете на ЕЦБ върху 6 български банки бе констатиран 263 млн. евро капиталов недостиг в Първа 

https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/pazaryt-na-dylgove-goni-2-mlrd-leva-za-2019-g-294308/
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инвестиционна банка. За да отговори на изискванията, кредитната институция продаде пакет лоши кредити с 538 млн. лв. 
номинална стойност.  
 
В. Монитор 
 
√ Редовна мисия на МВФ е на посещение в България до 14 февруари 
Редовна мисия на Международния валутен фонд /МВФ/ е на посещение в България до 14 февруари, съобщиха от 
финансовото министерство.  
С откриваща среща с министъра на финансите Владислав Горанов работа започна редовната мисия на Международния 
валутен фонд. Екипът е на посещение в България от 4 до 14 февруари. 
По време на мисията ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с икономическото и финансово развитие на страната, 
прилаганите политики и бъдещи перспективи. За целта представителите на МВФ ще проведат срещи с експерти от 
Министерството на финансите, Българската народна банка, други държавни институции, частния сектор и 
неправителствени организации, пише в съобщението. 
 
√ На 10 февруари БНБ прави аукцион за държавни ценни книжа за 200 млн. лв. 
Oще 200 милиона лв. дълг под формата на държавни ценни книжа (ДКЦ) ще бъде поет през втората седмица на февруари, 
съобщиха от сайта на Българската народна банка (БНБ). Това ще стане на предстоящ на 10-ти февруари аукцион. 
Книжата имат срок от 5 години, а падежът им е на 15 януари 2025 г. Лихвеният процент е фиксиран в размер на 0.01%. 
Датата на плащане е на 12 февруари тази година. 
Напомняме, че това ще е третата емисия от началото на 2020 г. Още в началото на годината бяха пласирани ДКЦ за 200 
млн. лв. В края на януари беше поет и нов 10.5-годишен държавен дълг за 200 млн. лв. Общо това е дълг от 400 млн. лв. 
Според приетия закон за бюджета тази година правителството има право на вътрешен заем от 2.2. млрд. лв. 
 
БНР 
 
√ НС обсъжда окончателните промени в Закона за защита на потребителите  
Депутатите ще обсъдят окончателните промени в Закона за защита на потребителите. 
Те предвиждат ресорната комисия да има правомощия да разпорежда сваляне на онлайн съдържание, в случаи на 
нелоялни практики от страна на електронни търговци. 
Промените в Закона за защита на потребителите предвиждат засилено сътрудничество между институциите в държавите 
членки. 
С измененията ще се даде възможност Комисията за защита на потребителите да може да установява, че на територията 
на повече от две държави е извършено нарушение, свързано с нелоялни практики и подвеждаща информация. 
Комисията ще може да сваля онлайн съдържание, когато санкциониран търговец продължи да подвежда с невярна 
информация и когато извършва нелоялна конкуренция. 
В дневния ред на депутатите е и първо четене на промените в Закона за ограничаване изменението на климата. С тях се 
предвижда по нов начин да се определят безплатните квоти за операторите на инсталации, схемата за търговия с емисии 
на Европейския съюз. 
 
√ Бойко Борисов се среща с Урсула фон дер Лайен в Брюксел  
Премиерът Бойко Борисов ще се срещне тази вечер с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. 
Разговорът е в рамките на двудневната посещение на Борисов в Брюксел днес и утре. 
Министър-председателят ще е на работно посещение в белгийската столица в контекста на подготовката на извънредния 
Европейски съвет на 20 февруари, който ще бъде посветен на преговорите по Многогодишната финансова рамка. 
Утре премиерът ще разговаря с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. 
 
√ Президентът Радев се среща с представители на най-големите японски корпорации 
Президентът Румен Радев ще проведе днес среща с представители на едни от най-големите японски корпорации, които 
идват за първи път в България, както и с представители на българския бизнес. Във форума ще участват национално 
представителните работодателски организации, представители на институции от двете държави, както и на академичната 
общност у нас. 
В срещата ще участва и посланикът на Япония в България Масато Ватанабе. 
На срещата ще бъдат обсъдени перспективите за разширяване на инвестиционното сътрудничество между двете държави. 
Форумът се организира като продължение на посещението на българския президент в Япония през октомври миналата 
година. 
Следобед Радев ще се срещне на „Дондуков“ 2 с министъра на външните работи на Република Беларус Владимир Макей. 
 
√ МЗХГ с идеи за създаване на гаранционен фонд за щетите от природни бедствия  
Министерство на земеделието, храните и горите ще представи днес идеи за създаване на гаранционен фонд за покриване 
на щети от природните бедствия. 
Това ще стане по време на Осмата национална среща на земеделските производители, организирана от тяхната 
Асоциация. 
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Ще участват министърът на земеделието Десислава Танева, представители на Европейската комисия и Европейския 
парламент, специалисти от държавната администрация, представители на бизнеса, академичните среди и браншовите 
организации. 
Акцент на форума под мотото "Европейски цели - Български потенциал" са новостите в Общата селскостопанска политика 
за следващия програмен период. 
 
√ Регистър ще изкара некоректните търговци на плодове и зеленчуци на светло  
Ползата от регистъра на всички производители и търговци на плодове и зеленчуци ще бъде в ограничаването на 
нерегламентирания внос на плодове и зеленчуци (и то на занижена стойност). Ще се позволи некоректните търговци да 
излязат на светло. Търговците, които не присъстват в базата данни, няма да получават сертификати за съответствие на 
качеството при внос и търговия. Ще се гарантира спазването на данъчното и осигурителното законодателство. Целта на 
регистъра е регулиране на процеса на места за предлагане на плодове и зеленчуци, на издаване на документи“. Това 
поясни пред БНР заместник-министърът на земеделието Чавдар Маринов. 
В предаването „Преди всички“ той съобщи, че в другия подготвян регистър – този на биопрозиводителите, досега са 
вписани 6327 оператора. До 10-и февруари трябва да бъде въведен цялостен профил на всеки оператор. До десет дни 
операторът трябва да потвърди информацията. След това операторите ще бъдат въведени в активация и вече ще са 
допустими кандидати по новия програмен период“. 
„При отклонение ще има урегулиране на процеси и предоставяне на нова информация. Осигурили сме адекватен 
механизъм, за да може всички бенефициенти да си получат субсидиите“, допълни Маринов. 
Той подчерта, че няма установени български продукти, които да са в несъответствие с изискванията на регламентите за 
биопроизводството. 
„В края на миналата година бяха установени 11 оператора, отглеждащи рискови култури рапица, кориандър, резене, които 
са допуснали несъответствия. Още ноември са подадени към Държавен фонд „Земеделие“. Фирмите са получили санкции 
и Агенцията по храните е наложила актове за установено административно нарушение. Плащанията за Кампания 2019 са 
им спрени. Не сме установили проблем при контролиращите лица“. 
 
Дневник  
 
√ До средата на февруари ще се договорят нови цени на газа от Русия, обяви Петкова 
До средата на февруари се очаква да приключат преговорите с "Газпом" за цената, на която доставя природен газ на 
България. това обяви пред Би Ти Ви енергийният министър Теменужка Петкова. Тя посочи, че според нея разговорите 
вървят добре. 
До преговори се стигна, след като антимонополното разследване на Европейската комисия срещу руския газов гигант 
завърши през 2018 г. без голяма глоба, срещу което "Газпром" беше принудена да се съгласи с възможността за промяна 
на цените по дългосрочните си договори. Целта е те да отразяват по-близо движението на спотовите пазари. 
По мнение на експерти може да ес очаква, че България ще получи при сегашните преговори добра отстъпка от цената. 
В отговор на въпрос Петкова коментира, че "Балкански поток" не е едно и също с "Турски поток" и че разликата между 
двата била тъкмо в спазването на европейските правила. Освен това той се изграждал с парите на "Булгартрансгаз". 
Посочи, че България вече на практика прави диверсификация на газовите доставки, като от юни 2019 г. досега вече е внесла 
500 млн. куб. м втечнен газ, при положение че годишното потребление на страната е за около 3 млрд. куб. м. Освен това е 
договорен вносът на 1 млрд. куб. м годишно от Азербайджан, които ще достигат до България през газовата връзка с Гърция, 
която трябва да е готова до края на годината и завърши проектът TAP. 
 
БНТ 
 
√ Борисов инспектира строителството на водопровода от Мало Бучино до Перник 
Премиерът Бойко Борисов инспектира строителството на водопровода от Мало Бучино до Перник. 
На премиера беше обяснено, че по строежа на водопровода работят 7 багера, 4 екипа. 800 км тръби са реално поставени. 
Работи се изключително активно. 
При Мало и Голямо Бучино пътят ще бъде затворен за два дена. 
Премиерът поръча да бъдат предупредени повторно жителите, които ще посещават вилите си в района през уикеда. 
Борисов се срещна и с ръководителя на обекта, който му обясни процедурата по поставяне на тръбите. Ще се увеличат 
смените и ще влязат в срока, поставен за изпълнение, каза ръководителят. Ще се работи и през нощта, за да не се създават 
проблеми за хората. 
"Хората се поуспокоиха", обясни кметът на Перник Станислав Владимиров. 
"Природата нека си е благосклонна, ние трябва да си имаме резерви", добави той. 
 
√ Пристигна корабът, на който ще бъдат натоварени контейнерите с италиански боклук   
Корабът, на който ще бъдат натоварени 28-те контейнера с боклук пристигна на пристанището във Варна. Най-вероятно 
товаренето на контейнерите ще започне след 7:30 часа когато ще стане исмяната на работниците. 
Възможно е екипажът да не премине през щателен медицински преглед, тъй като все пак пристига от друго българско 
пристанище - бургаското. 
Вече е започнала работата по разтоварването на контейнерите. Трябва да бъдат разтоварени 500 контейнера, след което 
ще започне и товаренето на 28-те контейнера. 
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Реекспортирането им ще стане за сметка на италианската фирма, която ги е изпратила тук. В неделя главният прокурор 
Иван Гешев съобщи, че боклукът ще бъде върнат в Италия, въпреки че собствениците на фирмата няма да бъдат доволни 
от това. 
Смесеният отпадък на пристанището във Варна е вписан като каучукови и пластмасови отпадъци, но в контейнерите има 
текстилни, дървени и стъклени отпадъци. Това означава разминаване в митническите документи и реалното съдържание. 
Частично се решава кризата с боклука на пристанището. Там остават близо 100 контейнера, за които няма искане за 
реекспортирането им. 
 
√ Тръмп произнесе годишната си реч "За състоянието на съюза"  
Американският президент Доналд Тръмп за трети път произнесе годишната си "Реч за състоянието на съюза" в Конгреса. 
В навечерието на решението по делото за импийчмънт и началото на същинската част от предизборната кампания, 
напрежението между Републиканци и Демократи се покачи още повече. Без да разменят нито дума, но с няколко 
показателни жеста, Доналд Тръмп и председателката на Камарата на представителите Нанси Пелоси явно демонстрираха 
негативното си отношение един към друг. А в речта си 45-ият американски президент даде положителна оценка за 
работата на администрацията си и дори отправи поглед към Марс. 
Приветстван от републиканците и освиркан от демократите - Доналд Тръмп получи очакваното посрещане в Конгреса. Не 
беше изненада и заявката му, че трите му години в Белия дом са "голямото завръщане на Америка". 
Преди да произнесе обръщението си към нацията, Тръмп не прие подадената от председателката на Камарата на 
представителите Нанси Пелоси ръка. А тя, както всички останали жени в редиците на демократите, отново избра да се 
облече в бяло - в знак на протест срещу президента-републиканец. 
Според Тръмп, Съединените щати са по-силни от всякога, икономиката процъфтява, а страната отново е уважавана по 
света. В продължение на час и 20 минути той изтъкна успехите на своята администрация, ниските нива на безработица и 
това, че е изпълнил всяко едно от предизборните си обещания. В отговор поддръжниците му скандираха "още четири 
години". 
След като призова Конгресът да одобри финансирането на космическата програма, Тръмп си пожела две неща - жена 
астронавт да стъпи на Луната, а първият флаг, който бъде забит на Марс, да бъде американски. 
Доналд Тръмп, президент на САЩ: Америка е мястото, където всичко е възможно. Америка е мястото, където всеки може 
да се издигне. На тази земя, върху тази почва, на този континент, най-невероятните мечти стават реалност. Отправили сме 
поглед към бъдещето и сме сигурни, че за нас няма граници. Най-великите ни открития предстоят. Най-вълнуващите 
истории, тепърва ще бъдат разказани. Най-доброто предстои! Благодаря ви! Бог да ви благослови и Бог да благослови 
Америка! 
В последните минути, обаче, погледите бяха отправени не към Тръмп, а към Пелоси, която демонстративно скъса своето 
копие на речта на президента. 
Адвокатите на Белия дом приключиха изложението си пред Сената, който разглежда импийчмънта на Доналд Тръмп, пише 
АФП. 
Доналд Тръмп, президент на САЩ: Америка е мястото, където всичко е възможно. Америка е мястото, където всеки може 
да се издигне. На тази земя, върху тази почва, на този континент, най-невероятните мечти стават реалност. Отправили сме 
поглед към бъдещето и сме сигурни, че за нас няма граници. Най-великите ни открития предстоят. Най-вълнуващите 
истории, тепърва ще бъдат разказани. Най-доброто предстои! Благодаря ви! Бог да ви благослови и Бог да благослови 
Америка! 
Очаква се малко по-късно днес Сенатът да се произнесе по делото за импийчмънт, като вероятността доминираната от 
републиканци горна камара да подкрепи отстраняването му от длъжност, е нищожна. 
 
Аctualno.com 
 
√ До въвеждането на ТОЛ-а за тежкотоварните автомобили - само дневни и седмични винетки 
До въвеждането на тол системата в търговска експлоатация от 1 март 2020 г., за пътните превозни средства над 3,5 т ще се 
продават само седмични и дневни е-винетки. След тази дата ще ползват 3 115 км платена пътна мрежа срещу такса, 
изчислена на база на изминато разстояние - тол такса, съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" 
(АПИ). 
Продажбата на седмични винетки ще бъде спряна от 24 февруари, а на дневни - от 23.59 ч. на 29 февруари. 
От началото на февруари е преустановена продажбата на месечни електронни винетки за тежкотоварните автомобили. 
Потребителите, които плащат за повече от една електронна винетка чрез банков трансфер, трябва да внимават при 
въвеждането на данните за срока на тяхната валидност, когато се отнасят за тежкотоварни превозни средства.  
В случай че в таблицата, която се попълва при плащане на е-винетка по банков път, има сгрешени данни за срока на 
валидност на винетката дори само на едно тежкотоварно превозно средство, електронната система няма да може да 
активира платените такси за всички леки или тежкотоварни превозни средства в нея. В същото време ще бъде генериран 
PAY код, с който плащането ще може да се осъществи. На сайта на Националното тол управление www.bgtoll.bg е 
публикувана Инструкция за закупуване на е-винетки с банков трансфер, посочват от АПИ. 
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Arena Media 
 
√ Анкетират работодатели за нуждата от работна ръка 
Областна администрация Русе информира, че Агенцията по заетостта отново ще анкетира работодателите за професиите 
и уменията, които трябва да притежава търсената от тях работна сила в краткосрочен и средносрочен план. Комисиите по 
заетост към Областните съвети за развитие ще събере информация от какви специалисти и работници ще има нужда 
бизнесът през следващите 12 месеца и в по-дълъг времеви период – от 3 до 5 години. 
Проучването се провежда на база статистическа извадка от 4000 различни по големина работодатели, представители на 
всички сектори на икономиката в 28-те области в страната. Те ще бъдат поканени да попълнят on-line анкетен формуляр и 
да посочат какви умения, компетентности и професии трябва да притежават кандидатите за работа и персоналът в техните 
предприятия. 
Както и при предишните проучвания обобщените резултати за потребностите от кадри през следващите 12 месеца отново 
ще послужат за планиране на мерки и действия за организиране на подходящи обучения за придобиване на заявените 
професии, ключови и личностни умения. 
Посочените от работодателите очаквания за вид и обхват на търсени след 3 до 5 години професии ще подпомогнат 
определянето на приоритетите на областно и национално ниво в сферата на образованието, обучението и насърчаване на 
заетостта, включително при проектиране план-приема в средните и висши училища. 
Анкетирането ще продължи до 20 март тази година, след което във всяка административна област резултатите ще бъдат 
анализирани от експертен екип с представители на държавната и местна власт, национално представените организации 
на работодателите и синдикатите, браншови и други организации. Обобщените на национално ниво резултати, също както 
и от предходните 4 проучвания, ще бъдат публикувани на официалния сайт на Агенцията по заетостта, в рубрика 
„Проучване за потребностите от работна сила”. 
 
Маnager.bg 
 
√ Зелена вълна заля световните борси 
Oсновните индекси на водещите европейски фондови борси регистрираха повишения в ранната търговия във вторник, 
следвайки възстановяването на борсите в континентален Китай и САЩ, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 4,32 пункта, или 1,05 %, до 416,04 пункта, удължавайки вчерашните 
печалби, след миналата седмица записа най-лошото си седмично представяне от 6 месеца. Немският DAX отчете ръст от 
145,87 пункта, или 1,12%, до 13 191,06 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 91,72 пункта, 
или 1,25%, до 7 418 пункта. Френският CAC 40 напредна с 72,75 пункта, или 1,25%, до 5 905,26 пункта. 
„Европейските пазари надигнаха глави вчера, докато Китай имаше да наваксва, така че днешното стабилизиране на 
пазарите в азиатската страна помогна на световните борси“, коментира Конър Кембъл от Spreadex. 
Секторът на основните ресурси, в който влизат и минните компании, чиито водещ клиент е Китай, бе най-добре 
представящия се в ранната търговия, и е на път да запише най-добрия си ден от 3 месеца. Секторът бе подкрепен от 
поскъпването на акциите на Glencore с 4,65% след като компанията потвърди прогнозата си за производство през 2020 г. 
Общият индекс на европейските петролни и газови компании SXEP се повиши с 2,37%, след като миналата седмица бе 
подложен на масови разпродажби. Акциите на британският енергиен гигант BP поскъпнаха с 4,37%, след като компанията 
отчете по-добра от очакваното печалба за четвъртото тримесечие. 
Оптимизъм в САЩ 
Основните борсови индекси на Уолстрийт регистрираха ръст в понеделник, възстановявайки част от загубите, натрупани 
при разпродажбата от предходната сесия, предаде Си Ен Би Си. Въпреки това инвеститорите останах предпазливи заради 
разпространението на коронавируса. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 143,78 пункта, или 0,51%, до 28 399,81 пункта. Широкообхватният индекс 
Standard & Poor's 500 отчете ръст от 23,4 пункта, или 0,73%, до 3 248,92 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна с 122,47 пункта, или 1,34%, до 9 273,40 пункта. 
Индексът на сините чипове бе подкрепен от поскъпването на акциите на Nike с 3,08%, след като анализатори от UBS и 
JPMorgan дадоха препоръки за купуване на книжа на компанията на фона на предходното им поевтиняване заради 
коронавируса. Същевременно с това книжата на скочиха с цели 19,89% до ново рекордно ниво, след като анализатор от 
Argus Research повиши целевата си цена за книжата на компанията до 808 долара на акация 
Оптимизма на пазарите бе засилен и от данните на Институтa за управление на поръчките, според които промишленото 
производство в САЩ се е разширило през януари, като анализаторите анкетирани от Dow Jones очакваха спад. 
Ръстът на борсите обаче бе ограничен, след като Carnival съобщи, че е дин от гостите й е дал положителна проба за корона 
вирус близо седмица, след като е напуснал един от круизните й кораби. Акциите на компанията поевтиняха с 1,66%. 
Опасенията от въздействието на вируса върху световната икономика потопиха щатските индекси в последната им сесия за 
януари. Dow се понижи с над 600 пункта, докато S&P 500 изтри 1,8% от стойността си, записвайки най-големият си 
еднодневен спад от октовмри. 
„В петък имаше рязка разпродажба, така че е нормално да има възстановяване“, коментира Кийт Лърнър, пазарен стратег 
от  Truist/SunTrust Advisory. „Смятаме, че периода на корекция ще продължи още “, добавя той. 
Лърнър отбелязва, че периодите на отдръпване при S&P 500 траят средно 47 календарни дни и обикновено водят до 
средна загуба от над 9%. Индексът започна да се свива заради опасенията от коронавируса преди 17 дни, като в този 
период изтри 2% от стойността си. 
Възстановяване в Азия 
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Основните индекси на водещите фондови пазари в Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения във вторник, след 
като вчера борсите в континентален Китай се сринаха в първата си сесия след дългата ваканция по време на Лунната нова 
година, предаде Маркетоуч. 
Китайските индекси се понижиха с повече от 7% в понеделник, след като натрупаните през почивните дни притеснения от 
продължаващото разпространение на коронавируса удариха борсите. 
Днес обаче бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 36,68 пункта, или 1,34%, до 2 783,29 пункта, докато по-малкият 
Shenzhen Composite напредна с 29,02 пункта, или 1,8%, до 1 638,02 пункта. Възстановяването се дължи до голяма степен 
на Народната банка на Китай, която по-рано обяви, че ще инжектира 1,2 трилиона юана (174 милиарда долара) в подкрепа 
на икономиката, пострадала от епидемията. 
„Като се има предвид забавянето на растежа в Китай и бързото разпространение на коронавируса, което може да 
продължи и през март и април, вероятно ще има значителни щети за китайския и регионалния растеж“, коментира 
икономистът от PMorgan Джоузеф Луптън. 
„Очакваме, че фискалните политики ще бъдат засилени в подкрепа на растежа, след като епидемията бъде поставена под 
контрол“, добавя той. 
Хонконгският индекс Hang Seng се повиши с 319 пункта, или 1,21%, до 26 675,98 пункта, макар че днес беше съобщено за 
първата жертва на коронавируса в града. Акциите на Sunny Optical, AAC и Tencent поскъпнаха съответно с 4,83%, 0,61% и 
3,42%. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа ръст от 112,65 пункта, или 0,49%, до 23 084,59 пункта, като 
книжата на Panasonic скочиха с цели 10,04%, след като компанията отчете 3% ръст на оперативната печалба през третото 
си финансово тримесечие благодарение на съвместния си бизнес за батерии с Tesla. Книжата на Screen Holdings поскъпнаха 
с 4,36%, докато тези на Nomura поевтиняха с 2,76%. 
В Южна Корея индексът Kospi напредна с 39,02 пункта, или 1,84%, до 2 157,90 пункта, следвайки силните резултати в 
технологичния сектор, където книжата на Samsung и SK Hynix поскъпнаха съответно с 2,97% и 2,53%. 
Австралийският ASX 200 се повиши с 25,4 пункта, или 0,37%, до 6 948,70 пункта, като книжата на ANZ Banking и Virgin 
Australia поскъпнаха с 1,50% и 3,57%. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 0,09 пункта, или 0,02%, до 573,87 пункта. BGBX40 се понижи с 0,01 пункта, или 0,01%, до 113,03 пункта. BGTR30 изтри 
0,41 пункта от стойността си, или 0,08%, достигайки ниво от 521,50 пункта. BGREIT остана без промяна при ниво от 134,07 
пункта. 
  
√ САЩ готвят нови санкции срещу "Северен поток-2"  
Съединените щати обмислят да засилят натиска върху "Северен поток 2", ако Русия завърши изграждането на газопровода 
в Балтийско море, заявиха във вторник дипломатически източници от Вашингтон, цитирани от немското издание 
"Ханделсблат". 
Ако Русия се опита да завърши строителството на оставащите километри от газопровода, Камарата на представителите и 
Сенатът (на Конгреса на САЩ) са готови да приемат нов санкционен закон, посочва източник пред вестника. Този път това 
може да засегне европейските инвеститори, които участват в проекта, или онези компании, които ще искат да купуват газ, 
ако той тръгне по газопровода, пише "Ханделсблат". В американските дипломатически кръгове не изключват новите 
санкции да бъдат приети още през февруари или март, се казва в публикацията, цитирана от БТА. 
 
Economy News 
 
√ Е-услуги на НОИ все по-търсени 
Използването на електронните услуги на Националния осигурителен институт (НОИ) е нараснало значително през 
последните 12 месеца. Това показва анализ на институцията за предоставените онлайн справки и административни услуги 
през 2019 г. 
За миналата година заявките за достъп до е-услугите на интернет страницата на НОИ са достигнали 12,4 милиона, докато 
година по-рано те са били близо 10 милиона. Това показва разлика от 2,4 милиона на годишна база или увеличение от 
близо 25%. 
Данните сочат, че за поредна година електронната услуга с най-голямо нарастване е „Справка за социално осигуряване по 
ЕГН – текущо състояние“, чието потребление се е увеличило повече от съществено и при 712 032 заявки през 2018 г. броят 
им е достигнал до 2 611 952 през миналата година. Сред справките със сериозно увеличение на използваемостта са още 
„Справка за регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица“ и „Справка за изплатени 
парични обезщетения за безработица“, като заявките за тях са нараснали съответно с 51% и 38%. От е-услугите, свързани с 
пенсиите, най-забележим е ръстът с 27% на справката за издадените пенсионни разпореждания. С над 50% се е покачило 
и общото потребление на административните електронни услуги на НОИ. 
Анализът показва, че на стабилни нива остава и най-популярната е-услуга на института – „Справка за представени в НОИ 
документи и изплатени обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО)“. За поредна година 
клиентите са се възползвали от нея над 5 милиона пъти. 
Националният осигурителен институт предоставя на своите клиенти повече от 70 електронни услуги – справки, е-услуги, 
административни услуги и др. Част от онлайн справките за осигурените лица са със свободен достъп, а за други се изисква 
наличие персонален идентификационен код (ПИК), който се издава във всяко едно от териториалните поделения в 
страната. 
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√ Песимизмът завладя бизнес лидерите  
В началото на новото десетилетие бизнес лидерите по света демонстрират рекордни нива на песимизъм. 53% от 
изпълнителните директори очакват спад в нивата на икономическия растеж през 2020 г., спрямо 29% през 2019 г. и само 
5% през 2018 г. Това е най-високото ниво на песимизъм в сравнение с всички резултати от 2012 г. насам. Такива са 
резултатите от 23-ото Годишно глобално проучване на PwC сред бизнес лидерите (PwC CEO Survey), проведено сред близо 
1600 изпълнителни директори в 83 страни по целия свят. 
Най-песимистично настроени са изпълнителните директори в Северна Америка (63%), Западна Европа (59%) и Близкия 
Изток (57%). Само 22% от бизнес лидерите очакват повишение в икономическия растеж сравнено с 42% през 2019 г. 
„Спадът в икономическия растеж не е изненадващ, имайки предвид съществуващата несигурност по отношение на 
търговските конфликти, геополитическите въпроси и липсата на ясен подход към изменението на климата. Тези 
предизвикателства не са нови, но се развиват с нови темпове, затова ключовият въпрос е как да се преборим с тях заедно“, 
коментира Боб Мориц, председател на глобалната мрежа на PwC. 
Увереността за растеж на печалбите намалява 
Изпълнителните директори не са уверени в резултатите на собствените си компании за следващите 12 месеца. Само 27% 
от участниците в проучването твърдят, че са „много уверени“ относно растежа на компаниите си – това е най-ниският 
резултат от 2009 г. насам и спад с 8% от 2019 г. 
От водещите икономики Китай и Индия демонстрират най-високи нива на увереност в бъдещ икономически растеж, 
съответно 45% и 40%. Следват САЩ (36%), Канада (27%), Германия (20%) и Франция (20%), а Япония е с най-ниско ниво на 
оптимизъм сред бизнес лидерите – 11%. 
Оказва се, че отговорите на изпълнителните директори относно очаквания растеж на ръководените от тях компании 
отлично предсказват глобалния икономически растеж. Анализирайки прогнозите на бизнес лидерите от 2008 г. насам, 
съотношението между увереността за 12-месечен растеж на приходите и реалния растеж на световната икономика е много 
силно (вж. приложение 4 в бележките). Ако приемем, че този анализ е валиден и сега, то глобалният растеж би могъл да 
се понижи до 2.4% през 2020 г., което е много по-ниско от други прогнози, включително тази на Международния валутен 
фонд – 3.4%. 
Китай се приближава до САЩ 
САЩ остава най-предпочитаният пазар за следващите 12 месеца, посочен от 30% от участниците в проучването. Следва 
Китай с 29%. Останалите страни в топ 5 за растеж са същите като миналата година – Германия (13%), Индия (9%) и 
Великобритания (9% – висок резултат, имайки предвид неяснотите около Брекзит). 
Повече регулации в киберпространството 
Над 2/3 от изпълнителните директори предвиждат, че правителствата ще въведат ново законодателство, за да регулират 
съдържанието в интернет и социалните мрежи и за да повлияят на доминиращите технологични компании. По-голямата 
част от изпълнителните директори (51%) прогнозират също, че правителствата все повече ще задължават частния сектор 
да компенсира финансово лицата за личните данни, които събира. 
Повишаване на квалификациите – истинско предизвикателство 
Липсата на ключови умения остава основна заплаха за растежа според изпълнителните директори. Въпреки че бизнес 
лидерите смятат, че преквалификацията/повишаването на квалификацията е най-добрият начин за преодоляване на 
различията в уменията, те не отчитат съществен прогрес в тази посока. Само 18% от изпълнителните директори твърдят, 
че са постигнали „значителен напредък“ в създаването на програма за повишаване на квалификацията. Това е усещането 
и сред работната ръка. В отделно проучване на PwC, 77% от общо 22 000 работници и служители от целия свят казват, че 
биха искали да придобият нови умения или да се преквалифицират, но само 33% смятат, че им е била дадена възможността 
да развият дигитални умения извън ежедневните им задължения. 
Изменението на климата – предизвикателство или възможност? 
Въпреки че климатичните промени не са начело в списъка от потенциални заплахи за растежа, изпълнителните директори 
все повече оценяват ползите от действия за намаляване на въглеродния отпечатък на ръководените от тях компании. В 
сравнение с преди десетилетие, сега те са два пъти по-склонни да се „съгласят“, че инвестирането в инициативи, свързани 
с изменението на климата, ще повлияе положително на репутацията на компаниите (30% през 2020 г. в сравнение с 16% 
през 2010 г.). 25% от бизнес лидерите днес (в сравнение с 13% през 2010 г.) смятат, че подобни инициативи могат да 
доведат до нови възможности за продукти и услуги. 
  
Списание „Икономист“ 
 
√ Източна Европа обмисля съдебен иск срещу пакет "Мобилност" 
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 
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. 
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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. 
 
Profit.bg 
  
√ Икономиката на Русия с растеж от 1.3% през 2019 г. 
Икономиката на Русия постигна ръст от 1.3% през 2019 г., сочат официалните предварителни данни, цитирани от Reuters. 
Повишението леко изпреварва предварителните прогнози за ръст на руския брутен вътрешен продукт. 
Анкета на Reuters от края на 2019 г. сочеше очаквания за ръст от 1.2% за миналата година. 
Централната банка на Русия пък очакваше икономическият растеж да не бъде над настоящите 1.3%. 
Икономическите данни на Русия се следят изкъсо от пазарите, тъй като слабият растеж провокира президента Владимир 
Путин да нареди на правителството да намери начин да засили икономическата експанзия.  
"Това са първите изчисления, тъй като нямаме пълната статистика“, казва Павел Малков, директор на руската статистическа 
служа. Данните могат да се променят, когато получим повече информация, посочи той по време на представянето на 
статистиката пред медиите. 
В миналото ревизията на предварителните данни обикновенно е довеждала до по-висок официален растеж. 
Например, в края на 2019 г. измереният растеж на БВП бе повишене от 2.3% на 2.5% в резултат на ревизираните данни. 
 
БГНЕС 
 
√ „Дойче банк“: Икономическите тенденции, които ще променят света до 2030 година  
През следващото десетилетие ни очаква отслабване на паричната система, бум на криптовалутите и дроновете, залез на 
дебитните и кредитните карти, конфликт между поколенията и търсене на философи. 
„Ако изминалото десетилетие ни научи на нещо, това е да не се опитваме да се ръководим от вече отминалите тенденции 
при оценката на перспективите на предстоящото десетилетие”, пише в предисловието на сборника с прогнози „Светът 
през 2030 година”, публикуван в края на януари от Аналитичния център на „Дойче банк“ (DB Research) във Франкфурт на 
Майн. 
Отслабване на световните валути без златно покритие 
След като направи това заключение, мултинационалният екип от анализатори реши да се откаже от простата 
екстраполация на съществуващите тенденции и да представи „необичайни съображения“ относно възможните бъдещи 
промени в социално-политическото и икономическото развитие на планетата. Резултатът беше 24 прогнози, изложени в 
80 страници. 
Тъй като върху сборника работиха именно банкови анализатори, напълно естествено е няколко от главите да засягат 
областта на финансите и парите. 
Първата прогноза гласи, че към края на 20-те години могат „окончателно да отслабнат” силите, поддържащи съвременната 
световна валутна система, в основата на която са фидуциарните или фиатните финансови средства. 
Това са необезпечени със злато пари, чиято стойност се определя изключително от вярата в способността на пусналите ги 
в обръщение държави и централни банки да гарантират тяхното обезценяване по време на инфлация. Натрупаната в 
световен мащаб задлъжнялост на държавите подкопава доверието в тази система. Затова DB Research прогнозира към 
2030 година повишено търсене на алтернативна валута – злато или криптовалути. 
Криптовалутите ще станат „парите в брой на ХХI век” 
За тях е отделена специална глава с прогнози: през това десетилетие ще има масово разпространение на криптовалути, 
които ще престанат да бъдат просто допълнение към наличните парични знаци и с времето ще се превърнат в „парите в 
брой на ХХI век”. 
Основните пречки пред виртуалните валути идват от страна на регулаторите, но това може да се промени. Решаващо 
значение ще имат позициите на двете държави с най-многобройно население в света – Китай и Индия. Техните 
правителства вече са започнали да преразглеждат негативното си отношение към криптовалутите, се отбелязва в анализа. 
Съвременното общество върви в посока на безкасови плащания, се казва в друга част на анализа, но вероятността да 
изчезнат скоро се отнася предимно до картите (дебитни и кредитни – бел. ред.). Заради бързото развитие и нарастващата 
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популярност на системата за плащане с помощта на смартфони, какъвто е случаят в Китай, картите ще станат ненужни, 
докато обръщението на банкноти и монети ще продължи по различни причини. 
Десетилетие на електромобилите, но не и на автономното шофиране 
Няколко материала са посветени на технологичните тенденции. DB Research прогнозира през следващото десетилетие 
бързо разпространение на електромобилите, но не и автономното шофиране. Безпилотните технологии, независимо от 
големия интерес към тях, до 2030 г. няма да успеят да преодолеят многобройните препятствия към успешната 
комерсиализация. В същото време електрическите автомобили през 2020 година ще съставляват една пета от глобалната 
продажба на леки автомобили, а до 2040 година – една втора. 
До 2030 година може да се осъществи и вековната мечта за летящ автомобил, допускат експертите от „Дойче банк“. Онова, 
в което са абсолютно убедени, е, че предстои бум на безпилотните летателни апарати. В края на десетилетието само в 
небето на САЩ ще бъдат вдигнати 6,5 милиона дронове. 
Тази технология поражда определени правни проблеми. След като обществото се убеди в очевидното ѝ предимство 
(например при разтоварване на пътища или спешна доставка на лекарства), то ще започне да настоява за държавна 
подкрепа на дроновете. 
Изкуственият интелект се нуждае от морална помощ 
Няколко глави предвиждат различни ефекти от развитието на „най-голямата технология на 2020 година” – изкуствения 
интелект (ИИ). Най-неочакваната прогноза е свързана с все по-широкото внедряване на тази технология, което ще повиши 
търсенето на хора с дипломи от философските и лингвистичните факултети. Причината е в „удивителната слабост на ИИ 
при вземането на етични решения”. 
От DB Research са убедени, че най-сложният проблем при по-нататъшното развитие на ИИ ще бъде даването на отговори 
на нравствени въпроси, на които не може да се отговори, като при това трябва да се отчетат различните морални и културни 
норми. 
Затова на бизнеса и на законодателите ще им бъдат необходими хуманитаристи с философско образование и манталитет 
и със способност да улавят фините езикови и културни нюанси. 
Засилване на популистите, съмнения в ЕС и конфликт между поколенията 
Сборникът „Светът през 2030 г.” съдържа, разбира се, и цяла поредица социално-политически прогнози. Авторите му 
отбелязват самокритично, че едва ли някой е успял да предскаже тенденциите на отминалото десетилетие – 
контрареакция на глобализацията и миграцията, както и възраждането на идеята за националните държави. Въпреки че 
като погледнем назад, техните предшественици са ясно разпознаваеми. 
В главата „Промени в политическите тенденции, които ни липсват” са изброени недостатъчно оценени досега теми, 
способни през следващото десетилетие да решат изхода от изборите, поне в демократичните индустриални държави. На 
първо място това е високата цена на недвижимите имоти и липсата на жилища на достъпни цени, което тласка младите 
хора в ръцете на политици-популисти. Те обещават да обложат с данък богатите, да поемат контрола върху цените на 
жилищата или дори да ги национализират. 
Втората подценявана тема, според анализаторите, е намаляващото доверие на гражданите към Евросъюза и неговите 
институции. Това може да доведе до по-нататъшно укрепване на позициите на евроскептиците и центробежните сили в 
държавите от ЕС, да задълбочи разделението на обществото и да засили сепаратистките тенденции в отделни региони.  
Тук се появява още една тема – продължаващото бедствено икономическо положение на държавите от Югоизточна 
Европа. Засилването на популистите, които в Гърция и Италия вече сформираха правителства, може да се окаже „начало 
на много по-голяма вълна”. 
Все пак, според DB Research, основната социално-политическа тема на десетилетието в развитите държави може да стане 
нарастващият конфликт между поколенията. Остаряването на обществото води до това, че сред избирателите има все 
повече хора на пенсионна и предпенсионна възраст, а те поддържат онези политици, които им обещават щедри социални 
придобивки и реагират на техните представи за живота. 
В резултат на това се задълбочава пропастта между поколенията, пример за което са разпределението на гласовете за 
Брекзит и избора на Тръмп за президент. Не трябва да се подценява нарастващото сред младото поколение отчуждение 
от политическите процеси, тъй като „те могат да нанесат ответен удар”. 
Засилване ролята на профсъюзите от нов тип и 6-часов работен ден 
Профсъюзите могат да станат изразител на идеите на младото поколение, смятат от DB Research. Това, обаче, няма да са 
класическите профсъюзи, които познаваме и които представят основно интересите на индустриалните работници от ХХ 
век. 
Сега ще се обединят и изложат своите искания младите работници в дигиталната сфера, които ще използват именно 
цифровите технологии, за да се самоорганизират, да гласуват, да събират подписи, да подават петиции или да координират 
кампании. 
Според друга прогноза, постепенното глобално укрепване на позициите на наемните работници (включително поради 
нарастващия недостиг на млади квалифицирани кадри в застаряващите общества) може да доведе до въвеждането на 6-
часов работен ден през 2020 г. По-вероятно е тази промяна да бъде въведена избирателно 
 
 


