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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите  

 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ И СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧАТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНТЕГРАЦИЯТА МЕЖДУ БИЗНЕСА И 
ОБРАЗОВАНИЕТО 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще си 
сътрудничат за подобряване на интеграцията между бизнеса и образованието. Това стана ясно след проведена среща 
между председателя на работодателската организация Васил Велев и ректора на висшето учебно заведение проф. Атанас 
Герджиков. Участие в разговора взеха още Румен Радев, заместник-председател на АИКБ, Добрин Иванов, изпълнителен 
директор на АИКБ и заместник-ректора по учебната дейност на Софийския университет доц. д-р Анета Антонова. 
До края на февруари двете организации ще подпишат меморандум, чиято основна цел е да подобри взаимодействието, 
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 Софийския университет, както и ще подпомогне развитието на учебните програми, за да отговарят те по-
пълно на потребностите на бизнеса.  
„Осигуряването на човешки ресурси в последните години се превърна в най-острия проблем за българския бизнес. Той 
измести по значимост дори необосновано високите цени, които компаниите у нас заплащат за ел. енергия и тромавите 
административни процедури. За съжаление скоростта, с която се увеличава производителността у нас е значително по-
ниска от скоростта, с която се обезлюдява България. За нас е от изключително значение да насърчим реализацията на 
студентите в български предприятия и считаме, че партньорството ни със Софийския университет е изключително важна 
стъпка към осъществяването на тази задача“, заяви Васил Велев. 

Ректорът на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ проф. Атанас 
Герджиков изрази пълната си готовност 
да включи представители на членове на 
работодателската организация при 
изготвянето на учебни планове, които да 
отговарят на нуждите на бизнеса. Той 
предложи още да бъде изготвен 
специален портал, който да даде 
възможност на българските компании и 
учените от университета да обсъждат 
нуждите на бизнеса от специфични 
научни изследвания. „Считам, че можем 
да си бъдем изключително полезни и при 
изготвяне на съвместни проекти за 
промени в нормативната уредба в 

образованието, така че да сме в помощ както на младите хора, така и на бизнеса“, каза още проф. Герджиков. 
АИКБ работи в тясно сътрудничество и с Техническия университет – София, Университета за национално и световно 
стопанство и Университета по хранителни технологии – Пловдив. 
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. 
 
Еconomy.bg 
 
√ АИКБ и Софийския университет ще си сътрудничат 
Сътрудничеството ще даде възможност на студентите да получат по-добър достъп до стажантски програми и 
свободни работни места  
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще си 
сътрудничат за подобряване на интеграцията между бизнеса и образованието. Това стана ясно след среща между 
председателя на работодателската организация Васил Велев и ректора на висшето учебно заведение проф. Атанас 
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Герджиков. Участие в разговора взеха още Румен Радев, заместник-председател на АИКБ, Добрин Иванов, изпълнителен 
директор на АИКБ и заместник-ректора по учебната дейност на Софийския университет доц. д-р Анета Антонова. 
До края на февруари двете организации ще подпишат меморандум, чиято основна цел е да подобри взаимодействието, 
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 Софийския университет, както и ще подпомогне развитието на учебните програми, за да отговарят те по-
пълно на потребностите на бизнеса. 
„Осигуряването на човешки ресурси в последните години се превърна в най-острия проблем за българския бизнес. Той 
измести по значимост дори необосновано високите цени, които компаниите у нас заплащат за ел. енергия и тромавите 
административни процедури. За съжаление скоростта, с която се увеличава производителността у нас е значително по-
ниска от скоростта, с която се обезлюдява България. За нас е от изключително значение да насърчим реализацията на 
студентите в български предприятия и считаме, че партньорството ни със Софийския университет е изключително важна 
стъпка към осъществяването на тази задача“, заяви Васил Велев. 
Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Атанас Герджиков изрази пълната си готовност да 
включи представители на членове на работодателската организация при изготвянето на учебни планове, които да 
отговарят на нуждите на бизнеса. Той предложи още да бъде изготвен специален портал, който да даде възможност на 
българските компании и учените от университета да обсъждат нуждите на бизнеса от специфични научни изследвания. 
„Считам, че можем да си бъдем изключително полезни и при изготвяне на съвместни проекти за промени в нормативната 
уредба в образованието, така че да сме в помощ както на младите хора, така и на бизнеса“, каза още проф. Герджиков. 
АИКБ работи в тясно сътрудничество и с Техническия университет – София, Университета за национално и световно 
стопанство и Университета по хранителни технологии – Пловдив. 
В АИКБ 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. 
 
Clinica.bg 
 
√ БИЗНЕСЪТ ЩЕ ВОДИ ЛЕКЦИИ В СУ  
Aсоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и СУ ще си сътрудничат за подобряване на интеграцията между 
бизнеса и образованието. Това стана ясно срещата между председателя на работодателската организация Васил Велев и 
ректора на СУ проф. Анастас Герджиков. Те се договориха за активно сътрудничество, които включват участие на 
работодателите в лекциите, по0-добър достъп на студентите до стажантски програми и др. 
До края на февруари двете организации ще подпишат меморандум, чиято основна цел е да подобри взаимодействието, 
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 Софийския университет, както и ще подпомогне развитието на учебните програми, за да отговарят те по-
пълно на потребностите на бизнеса. 
„Осигуряването на човешки ресурси в последните години се превърна в най-острия проблем за българския бизнес. Той 
измести по значимост дори необосновано високите цени, които компаниите у нас заплащат за ел. енергия и тромавите 
административни процедури. За съжаление скоростта, с която се увеличава производителността у нас е значително по-
ниска от скоростта, с която се обезлюдява България. За нас е от изключително значение да насърчим реализацията на 
студентите в български предприятия и считаме, че партньорството ни със Софийския университет е изключително важна 
стъпка към осъществяването на тази задача", заяви Васил Велев. Ректорът на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски" проф. Атанас Герджиков изрази пълната си готовност да включи представители на членове 
на работодателската организация при изготвянето на учебни планове, които да отговарят на нуждите на бизнеса. Той 
предложи още да бъде изготвен специален портал, който да даде възможност на българските компании и учените от 
университета да обсъждат нуждите на бизнеса от специфични научни изследвания. „Считам, че можем да си бъдем 
изключително полезни и при изготвяне на съвместни проекти за промени в нормативната уредба в образованието, така че 
да сме в помощ както на младите хора, така и на бизнеса", каза още проф. Герджиков. 
АИКБ работи в тясно сътрудничество и с Техническия университет – София, Университета за национално и световно 
стопанство и Университета по хранителни технологии – Пловдив. 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. 
 
Novini.bg 
 
√ АИКБ и СУ ще си сътрудничат за подобряване на интеграцията между бизнеса и образованието  
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще си 
сътрудничат за подобряване на интеграцията между бизнеса и образованието. Това стана ясно днес след проведена среща 
между председателя на работодателската организация Васил Велев и ректора на висшето учебно заведение проф. Атанас 
Герджиков. Участие в разговора взеха още Румен Радев, заместник-председател на АИКБ, Добрин Иванов, изпълнителен 
директор на АИКБ и заместник-ректора по учебната дейност на Софийския университет доц. д-р Анета Антонова. 
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До края на февруари двете организации ще подпишат меморандум, чиято основна цел е да подобри взаимодействието, 
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 Софийския университет, както и ще подпомогне развитието на учебните програми, за да отговарят те по-
пълно на потребностите на бизнеса. 
,,Осигуряването на човешки ресурси в последните години се превърна в най-острия проблем за българския бизнес. Той 
измести по значимост дори необосновано високите цени, които компаниите у нас заплащат за ел. енергия и тромавите 
административни процедури. За съжаление скоростта, с която се увеличава производителността у нас е значително по-
ниска от скоростта, с която се обезлюдява България. За нас е от изключително значение да насърчим реализацията на 
студентите в български предприятия и считаме, че партньорството ни със Софийския университет е изключително важна 
стъпка към осъществяването на тази задача'', заяви Васил Велев. 
Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Атанас Герджиков изрази пълната си готовност да 
включи представители на членове на работодателската организация при изготвянето на учебни планове, които да 
отговарят на нуждите на бизнеса. Той предложи още да бъде изготвен специален портал, който да даде възможност на 
българските компании и учените от университета да обсъждат нуждите на бизнеса от специфични научни изследвания. 
,,Считам, че можем да си бъдем изключително полезни и при изготвяне на съвместни проекти за промени в нормативната 
уредба в образованието, така че да сме в помощ както на младите хора, така и на бизнеса'', каза още проф. Герджиков. 
АИКБ работи в тясно сътрудничество и с Техническия университет – София, Университета за национално и световно 
стопанство и Университета по хранителни технологии – Пловдив. 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. 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ Е СЪОРГАНИЗАТОР НА КАРИЕРЕН ФОРУМ ЗА БЪЛГАРИ В ЛОНДОН 
нистерството на труда и социалната политика, съвместно с Агенция по заетостта, Българската търговско-промишлена 
палата и Асоциацията на индустриалния капитал в България, има удоволствието да Ви покани да участвате в Кариерен 
форум за българи във Великобритания, който ще се проведе на 7 март (събота) 2020 г. в Посолството на Република 
България в Лондон, на адрес: 186-188 Queen’s Gate, London SW7 5HL. 
Кариерното изложение в Лондон е част от планирана поредица форуми в чужбина за мотивиране и привличане на 
български граждани, учащи и живеещи извън пределите на родината, да намерят своята професионална реализация в 
България. 
Традиционен домакин на събитието в Лондон е Посолството на Република България във Великобритания. Сградата на 
мисията е разположена в централната част на Лондон с удобна връзка до публичен транспорт, което позволява лесен 
достъп от всички части на града. 
По време на кариерния форум в Лондон български студенти и посетители ще бъдат запознати с възможностите за 
реализация в България и ще осъществят директен контакт с фирми-работодатели. Посетителите ще бъдат информирани 
за положителните тенденции на пазара на труда, доброто трудово и социално законодателство в страната, както и за 
провежданите мерки и политики в тяхна подкрепа. 
Участието на фирмите-изложители е безплатно, като работодателите сами покриват своите разходи за транспорт и 
настаняване. Работодателите получават и възможност да публикуват безплатно своите работни места на сайта на EURES 
България – www.eures.bg, да получават документи за кандидатстване по обявите си и да поканят за интервю на форума 
одобрени кандидати. 
Компании, които нямат възможност да присъстват, могат да бъдат представяни безплатно от организаторите, като изпратят 
кратка презентация (до 2-3 слайда) на посочените имейли за контакт, съдържаща дейността на фирмата и работните места, 
за които набират персонал. 
По данни на британската Агенция за статистика във висшето образование, броят на студентите от България в Обединеното 
кралство е над 6000 души, обучаващи се в повече от 50 направления. Студентите в чужбина са все по-склонни да търсят 
професионално развитие у дома, като това важи с особена сила за българските студенти във Великобритания от гледна 
точка на излизането на страната от ЕС. 
С кариерния форум се цели възможно повече български граждани да бъдат запознати с възможностите за стартиране или 
продължаване на тяхната професионална реализация в родината, за да могат да вземат информирано решение за тяхното 
завръщане в България. 
Регистрацията за посетители и работодатели-изложители е отворена и е налична на сайта www.eures.bg и по-конкретно 
на този линк. С отделен формуляр можете да се регистрирате като РАБОТОДАТЕЛ. 
Информация за кариерните форуми се публикува на страницата на Министерството на труда и социалната политика 
(МТСП), Агенция по заетостта (АЗ) и посолствата в съответните държави, както и в социалните мрежи, което я прави 
достъпна за външни читатели. 
 
 

 
 

http://www.eures.bg/
http://www.eures.bg/
http://eures.bg/index.php?option=com_jem&view=event&id=4:2020-01-08-11-40-11&lang=bg
https://www.surveymonkey.com/r/QFS7KXD
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Investor.bg 
 
√ Парламентът одобри законови промени за търговията с емисии 
Депутатите гласуваха за Модернизационния фонд, в който ще постъпват приходите от 2% от общото количество 
квоти в ЕС, където страната ни има запазен дял от 5,84% 
 С промени в Закона за ограничаване изменението на климата се въвежда новият модел за начина за функциониране на 
Европейската схема за търговия с емисии в България. Това е във връзка с увеличаване на линейния коефициент за 
намаление на общото количество квоти в Европейския съюз. 
Народното събрание одобри измененията в законопроекта, внесен от Министерския съвет, на първо четене без дебат в 
пленарна зала. Те бяха приети със 103 гласа „за“, без „против“ и с 23 „въздържали се“, съобщи Агенция „Фокус“. 
Със законопроекта се въвежда новосъздаденият Модернизационен фонд, в който постъпват приходите от 2% от общото 
количество квоти в Европейския съюз и в който България има запазен дял от 5,84 % от средствата. 
Investor.bg припомня, че индустриалните предприятия в България, чиято конкурентоспособност е изложена на риск 
поради влиянието на квотите за въглеродни емисии върху крайната цена на електрическата енергия, биха могли да 
получат помощ под формата на компенсиране на непреките разходи от СО2. 
Опцията е предвидена в eвропейска директива, която сега се въвежда в българското законодателство с промени в Закона 
за ограничаване изменението на климата. Сумите за компенсация могат да се изчисляват по специална методика, като 
директивата предвижда те да бъдат до 25% от постъпленията от продажба на квоти. 
Разработването на механизъм за компенсиране и определяне на администратор за помощта са следващи стъпки от 
процедурата, като тя ще бъде съобразена изцяло с правилата за държавните помощи. 
Реформата на ЕС, която засяга схемата за търговия на въглеродни емисии (ETS), преразглежда правилата за безплатните 
емисии СО2 за европейските предприятия. Отраслите, които са най-застрашени от преместване на производството извън 
ЕС, обаче ще се ползват с изцяло безплатно предоставяне на емисиите. Общо те ще бъдат 30% от всички емисии, но след 
2026 година ще започне постепенно премахване на безплатните квоти. Изключение ще бъдат компаниите от сектора на 
централизираното топлоснабдяване. 
Схемата на ЕС за търговия с емисии определя максимален размер на емисиите на CO2, които могат да бъдат отделяни от 
тежката промишленост и електроцентралите. Общият обем на допустимите емисии се разпределя между дружествата под 
формата на разрешителни, които могат да се търгуват. 
Според промените ще има намаляване на количествата емисии с до 2,2% годишно. Количеството квоти, които се заделят 
в резерва за стабилност на пазара временно ще бъде удвоено до края на 2023 година. Тогава ще започне да функционира 
нов механизъм за ограничаване на срока на валидност на квотите в резерва. 
 
√ Какво следва след новите правила за финансовите разплащания в ЕС? 
България е сред страните, които се справят добре с борбата с изпирането на пари, твърди  евродепутатът Емил 
Радев  
На 20 януари влязоха в сила нови правила за финансовите разплащания в ЕС. Целта е бъде затегнат контролът в сферата 
на финансовите измами и прането на пари. Във връзка с измененията днес Министерски съвет прие и промени в в 
Правилника за прилагане на Закона за ДАНС, които също имат отношение по темата. 
За да бъде по-ясно, е добре да обясним, че с влизането в сила на т. нар. Пета директива за борба с изпирането на пари и 
финансирането на тероризма се разширява кръгът от задължените лица, които трябва да прилагат мерките за превенция 
на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари като комплексна проверка на клиентите, оценка 
на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, разкриване на информация относно съмнителни операции, 
сделки и клиенти и др. 
Вече задължени да прилагат тези мерки ще бъдат счетоводителите, данъчните консултанти и всички лица, които 
предоставят подкрепа или съвет по данъчни въпроси като основен бизнес или професионална дейност. Също така са 
включени и брокерите на недвижимо имущество, когато са посредници в отдаването под наем при наем от или над 10 
хил. евро, както и търговците и посредниците в областта на търговията с произведения на изкуството, вкл. когато това 
става в галерии, аукционни къщи или в т.нар. свободни зони, когато стойността на трансакцията или на серия свързани 
трансакции са равни на или надвишаващи 10 хил. евро. Това обясни за Investor.bg евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев, който 
е постоянен докладчик на Европейската народна партия (ЕНП) в комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни и работи по темата за борбата с прането на пари. Той уточни още, че в кръга на задължените лица вече влизат и 
лицата, които предоставят услуги за обмяна на виртуални и фиатни валути и доставчици на портфейли, които предлагат 
попечителски услуги.  
„От сега нататък всички тези фирми ще трябва да съобразяват своите дейности със специфичните изисквания на Петата 
директива за изпирането на пари, която беше транспонирана в Закона за мерките срещу прането на пари. Това ще наложи 
най-малкото обучение на персонала, за да може да се реагира веднага и тези проверки на клиентите да бъдат провеждани 
правилно. Ще се наложи да проверяват произхода на парите в предвидените от закона случаи, да познават своите клиенти, 
да им правят нещо като рисков профил и т.н.“, обясни Радев.  
Добре е да уточним още, че България е една от страните, която е изпълнила почти всички законодателни изисквания, 
свързани с финансовите измами и прането на пари. „Разбира се това е материя, която търпи непрекъснато развитие и са 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/tyrgovci-na-izkustvo-i-virtualni-valuti-shte-sa-pod-kontrola-na-merkite-sreshtu-praneto-na-pari-286371/
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необходими непрекъснати усилия, за да може да се справим ефективно с прането на пари. Вече изтече срокът за 
въвеждане на разпоредбите на Петата директива, а в края на март тази година вече очакваме Европейската комисия да 
излезе с нов план за действие за борбата с изпирането на пари“, коментира още Радев. 
Евродепутатът посочи още, че трафикът на културни стоки е сред най-големите категории за престъпна търговия. „Но почти 
няма инструменти за измерване на законната търговия или данни за степента на незаконната търговия, защото 
специфичната особеност на тази незаконна търговия е, че легалната и незаконната търговия понякога са преплетени.  
Въпреки това, според Интерпол, черният пазар на произведения на изкуството става толкова доходоносен, колкото и този 
за наркотиците, оръжията и фалшивите стоки. Стойността на незаконния трафик на антики също е трудно да се оцени 
поради неговия невидим характер. Счита се, че само 30-40% от антикварните сделки се извършват чрез аукционните къщи. 
Останалото става чрез частни, не подлежащи на контрол транзакции. Според проучвания общата финансова стойност на 
нелегалните антики и търговията с изкуство е по-голяма от която и да е друга област на международната престъпност, с 
изключение на трафика на оръжие и наркотици и се оценява на 3-6 милиарда долара годишно“, разкри Емил Радев. 
На въпрос колко от случаите на пране на пари се хващат (като процент), както и къде е България по този показател, 
евродепутатът посочи, че по своята същност прането на пари е незаконна дейност, извършвана от престъпници, която се 
осъществява извън нормалния диапазон от икономическа и финансова статистика. „Трудно може да се направят 
изчисления колко точно пари се перат, за да преценим колко са хванатите. Според Службата на ООН по наркотиците и 
престъпността получените суми на разположение за дейности по изпиране на пари е оценена около 1,6 трлн. долара или 
2,7% от глобалния БВП през 2009 г. Тази цифра също е в съответствие с оценката на Международния валутен фонд (МВФ) 
която варира от 2% до 5% от световния БВП. UNODC също така изчислява, че по-малко от 1% от изпраните пари са иззети и 
замразени“, посочи Емил Радев. 
Той обърна внимание, че към тези проценти трябва да се подхожда с внимание. Те имат за цел да дадат оценка на размера 
на изпирането на пари, но дори Работната група за финансово действие (FATF) не публикува данни в това отношение, 
уточни евродепутатът. 
„Що се отнася до България, ние се справяме добре с борбата с изпирането на пари. Трябва да имаме предвид, че 
разследванията в областта на изпирането на пари се отличават със сложност и значителен обем на събирания 
доказателствен материал, особено в случаите на трансгранична престъпност. Според данни на прокуратурата за 2018 г. 
има 385 наблюдавани и новообразувани досъдебни производства, свързани с изпирането на пари. Това е ръст, съответно 
при наблюдаваните досъдебни производства със 17,4% спрямо 2017 г. и с 50,4% спрямо 2016 г. и при новообразуваните, 
съответно с 30.4% и с 52%. При осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт се запазва броят от предходната година и се 
констатира увеличение с 18,8% спрямо 2016 г.“, обясни Радев. 
Според него в момента у нас е запорирано имущество за близо 2 млрд. лв., като е много вероятно сумите да са много по-
големи. „Например по данни от дейността на КПКОНПИ за 2018 г. общата стойност на внесените и уважени от съдилищата 
искове за обезпечителни мерки за запориране на имущество по ЗПКОНПИ е в размер на 826 620,62 лева, по ЗОПДНПИ 
(отм.) сумата е около 284 милиона лева. Тези данни са показател за обосноваността на приетите от КПКОНПИ решения. В 
последните месеци на миналата година беше запорирано имущество на стойност над 310 милиона лева на сем. 
Арабаджиеви, над 134 милиона на Миньо Стайков, и над 142 милиона лева на семейство Баневи. Това са сериозни суми и 
дела, които ясно показват решимостта на КПКОНПИ да се бори с корупцията и с незаконно придобитото имущество“, 
разясни той. 
Добре е да припомним, че от тази година има и нови правила за политическите лица, радващи се на голямо обществено 
внимание. По-точно ДАНС ще предоставя на Европейската комисия списък на длъжностите, свързани с изпълнението на 
важни обществени функции по чл. 36, ал. 2.  
Списъкът може да бъде оповестен публично 
Когато дадено лице е престанало да заема длъжност по чл. 36, ал, 2, лицата по чл. 4 са длъжни за период не по-малък от 
една година да отчитат риска, свързан с това лице, и да прилагат мерките по чл. 36, ал. 1 и чл. 38 – 41 включително. Мерките 
могат да се прилагат и след изтичане на едногодишния период в зависимост от риска. 
Какво прие Министерски съвет 
Промените целят повишаване степента на защита на стратегическите за страната обекти и подобряване функционалността 
на специализираните административни дирекции в Държавна агенция „Национална сигурност“, както и намаляване на 
административната тежест за задължените по Закона за мерките срещу изпирането на пари субекти. 
След влизането в сила на Постановлението ще се постигне извършването на по-надеждни проверки в процедурата по 
издаване на разрешения за работа или за извършване на конкретно възложена задача в стратегическите зони на 
стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности. Ще се подобри и физическата 
сигурност на стратегическите обекти при посещения от страна на представители на международни организации. По 
отношение на структурните звена на Държавна агенция „Национална сигурност“ ще се оптимизира осъществяването на 
информационно-аналитичната дейност от значение за националната сигурност. Посредством промените в Правилника за 
прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари ще се намали административната тежест за задължените 
субекти. 
 
√ 13 хил. безработни ще започнат работа през 2020 г. по държавни програми 
Финансирането е в рамките на утвърдените средства от държавния бюджет за активна политика на пазара на 
труда - 73 млн. лв  
Правителството прие Националния план за действие по заетостта за 2020 г., който предвижда 12 918 безработни да 
започнат работа по програми и мерки, а над 11 824 лица да бъдат включени в обучения, за да станат по-
конкурентоспособни на пазара на труда. 
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Предвидени са средства за обучение по ключови компетентности на 1 200 заети лица в средни, малки и микро 
предприятия. Финансирането на заложените дейности ще бъде в рамките на утвърдените средства от държавния бюджет 
за активна политика на пазара на труда - 73 млн. лв., съобщават от пресцентъра на кабинета.  
В резултат от реализирането на заложените в плана действия, програми, проекти и мерки през 2020 г. се очаква 
коефициентът на безработица да се понижи до 4,1 %, а заетостта във възрастовата група 20-64 години да достигне 75%. 
Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост ще бъдат съобразени с минималната работна заплата, 
която от началото на 2020 г. е 610 лева при пълен работен ден. 
През настоящата година се увеличава субсидирането на средствата за трудово възнаграждение - от 450 лв. на 500 лв. 
месечно за наемането на едно лице по мерки от Закона за насърчаване на заетостта. При осигуряване на работа на 
безработни с висше образование ще се субсидират 550 лв., както и дължимите осигуровки. Останалата част от трудовото 
възнаграждение ще се осигурява от работодателя.  
Повишават се и средствата за започване на самостоятелна стопанска дейност от безработни лица, регистрирали микро 
предприятие. Те ще могат да получат до 4000 лв. съобразно одобрения бизнес проект, което е с 1500 лв. повече в 
сравнение с предходната година. 
От 2020 г. се предвижда да се увеличи трудовото възнаграждение на младежите включени в програма „Старт на 
кариерата“ (от 650 лв. на 700 лв.); на младежките медиатори към общините (от 680 лв. на 730 лв.); на психолозите и 
мениджърите на случай (от 700 лв. на 750 лв.); на ромските медиатори със средно образование (от 600 лв. на 650 лв.); на 
ромските медиатори с виеше образование (от 650 лв. на 700 лв.) по програма „Активиране на неактивни лица“. 
През 2020 г. стартира изпълнението на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”. Програмата ще 
осигури заетост на 2 400 безработни като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда. 
Финансирането е в размер над 16,5 млн. лв., осигурени от държавния бюджет. 
Около 5 хиляди възрастни, които не могат да се обслужват сами и 924 души с увреждания ще получат грижи в домашна 
среда. Това ще стане по националната програма, която се очаква да заработи от 1 март. Така ще се обхванат най-
нуждаещите се, които останаха без лични асистенти с промените в Закона за личната помощ. Те са общо около 13 хил. 
души, обяви Деница Сачева на брифинг в Министерския съвет. 
По регионалните програми за заетост на 28-те области се предвижда през 2020 г. работа да започнат 1000 безработни, а 
по проект „Красива България” ще се осигури заетост на 230 души. 
 
В. Монитор 
 
√ В Брюксел Бойко Борисов и Урсула фон дер Лайен се фокусираха върху климата  
Министър-председателят се срещна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Брюксел, с което 
започна работното му посещение в белгийската столица, съобщиха от Министерския съвет. 
Фокус на разговора бе изменението на климата. Българският премиер подчерта, че страната ни споделя позицията на ЕК, 
че това е глобален проблем с нарастващо значение, който изисква усилия от всички страни. 
Министър-председателят Бойко Борисов отбеляза, че в държавите с висок дял на въглища в енергийния микс като 
България преходът към климатична неутралност ще изисква значително по-високи инвестиции и активни мерки в 
социалния сектор. 
„Приоритет за България продължава да бъде осигуряването на плавен, социално и икономически-справедлив преход към 
постигането на климатична неутралност. А тя изисква значителни ресурси и по-амбициозна Многогодишна финансова 
рамка“, посочи Борисов пред Урсула фон дер Лайен. 
Премиерът допълни, че за страната ни е важно предстоящите инициативи на Комисията относно законодателството в 
областта на климата да отчитат националните особености и да се основават на задълбочена оценка на въздействието за 
отделните държави членки. 
В рамките на срещата между Бойко Борисов и Урсула фон дер Лайен бе отбелязана активната работа на България по всички 
направления за изпълнение на показателите по Механизма за сътрудничество и оценка (МСО). 
„Благодарни сме на ЕК, че тези наши последователни усилия и техните резултати бяха обективно оценени в последния 
доклад по МСО за България от октомври 2019 г.“, посочи министър-председателят Бойко Борисов. Той бе категоричен, че 
предвид заключенията в последния доклад на ЕК и многократните доказателства от страна на България, държавата ни 
остава напълно ангажирана с реформите, които са устойчиви и необратими. В този контекст се очаква ЕК да вземе и 
формално решение за прекратяване на Механизма за България. 
„Високо оценяваме активната подкрепа и ангажираност на европейските институции към Западните Балкани. Важно е да 
се запази ангажиментът на ЕС към региона, така че да се надградят постиженията до момента, които оказаха положително 
въздействие върху Западните Балкани“, акцентира премиерът Борисов пред председателя на ЕК. 
Българският премиер изтъкна, че политиката на разширяване е основен инструмент за постигане на мир, стабилност и 
сигурност в Западните Балкани. „България винаги е била последователна в подкрепата си за региона, основана на 
принципа на собствените заслуги“, посочи министър-председателят Борисов. Той отбеляза, че разширяването носи както 
на Западните Балкани, така и на ЕС безценни ползи като предвидимост и просперитет. 
„Очакваме Хърватското председателство да постигне добри резултати за шестте държави от Западните Балкани на 
предстоящата Среща на върха в Загреб през май“, каза още премиерът Бойко Борисов пред председателя на ЕК. Борисов 
обърна внимание, че страната ни е изградила добро сътрудничество с Хърватското председателство, включително в 
контекста на нашето съвместно домакинство с Република Северна Македония на Берлинския процес през настоящата 
година. 
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√ Обвинител №1 се среща с Франс Тимерманс 
Главният прокурор Иван Гешев ще представи приоритетите на прокуратурата на работна среща с Франс Тимерманс, 
изпълнителен вицепрезидент на Европейската комисия (ЕК), съобщиха от институцията.  
Иван Гешев ще запознае Тимерманс с последните действия на прокуратурата в борбата с корупцията, организираната и 
битовата престъпност. 
В неформален разговор с журналисти и блогъри, проведен в Европейския парламент, Иван Гешев отбелязал, че 
българската прокуратура и занапред ще разчита на добро сътрудничество с европейските институции. Главният прокурор 
подчертал заслугата на Тимерманс за приключването на Механизма за сътрудничество и проверка (МСП), но отбелязал, 
че отговорностите на страната не приключват с отпадането на мониторинга. 
В Брюксел Иван Гешев е призовал представителите на медиите да отразяват обективно работата на прокуратурата и със 
съжаление констатирал големия брой фалшиви новини, които се разпространяват по адрес на прокуратурата. Главният 
прокурор коментирал още, че прокуратурата има намеренията да води активен диалог с европейските институции, за да 
се преустанови практиката на едностранчиво представяне на действителността в държавата. „Не може в европейските 
институции да се чува само гласът на хора, които пишат доноси. Това е стар манталитет, който е рецидив от 
комунистическото минало, когато пишехме до Съветския съюз, за да се издигне, сега се пише до Европейската комисия“, 
коментирал главният прокурор. 
В Брюксел Иван Гешев провел работна среща с членове на Европейския парламент (ЕП) от България. 
В рамките на посещението в ЕП главният прокурор Иван Гешев се е срещнал и с Хуан Фернандо Лопес Агилар, председател 
на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. 
 
БНР 
 
√ Борисов се среща в Брюксел с Шарл Мишел  
Министър-председателят ще разговаря днес с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. 
Срещата е в контекста на разговорите на Мишел с европейски лидери за многогодишната финансова рамка, която ще бъде 
дискутирана на извънредна среща на върха на ЕС на 20-и февруари. 
Мониторингът на съдебната система у нас, европейският зелен пакт и политиката на разширяване на Европейския съюз на 
Балканите, обсъди вчера в Брюксел премиерът Бойко Борисов с председателя на Европейската комисия Урсула Фон Дер 
Лайен. 
Министър-председателят изтъкна ангажимента на страната ни в извършването на реформи и че приоритет за България 
продължава да е постигането на плавен преход към климатична неутралност. 
 
√ Промените в проектонаредбата на МЗ позволява на младите лекари да се развиват в България 
Последните промени в проектонаредбата за специализациите на Министерството на здравеопазването ще позволи на 
младите лекари да специализират в България и да продължат развитието си у нас, каза за "Хоризонт" доц. Александър 
Оскар - ръководител на Очната клиника в Александровска болница: 
“Всяка една промяна е изключително важна за нас, като вярваме, че този текст максимално се доближава до необходимия 
златен стандарт за специализанти в страната. Тъй като стремежът е да се създадат необходимите условия, така че младите 
лекари на първо място да не напускат страната, да остават в страната. Да имат възможност докато специализират да 
получават дори и възнаграждение“. 
Промените предвиждат младите лекари да не връщат заплатите си за времето на специализацията, ако решат да заминат 
в чужбина и не изпълнят ангажимента си да работят поне 3 години у нас. Те обаче ще връщат таксите за обучението си, 
когато специализацията е по държавна поръчка. 
 
√ Гласуват бюджета на София за 2020 г. 
Столичният общински съвет ще гласува бюджета на София за 2020 година. Той е в размер на близо 1 милиард и 722 
милиона лева. 4 млн. лева повече са заложени и в капиталовата програма на общината, която е на стойност 475 млн. лева. 
Инфраструктура и екология са основните акценти в бюджета. Предвидени са средства за изграждане на 13 нови детски 
градини и основни ремонти на 25 училища, посочва кметът Йорданка Фандъкова: 
"Имаме да решим две основни задачи. В капиталовата програма да защитим повече средства за инвестиции в кварталите 
- квартални улици, тротоари, паркинги, детски градини, училища. Да продължим подобряването на градския транспорт, да 
гарантираме инвестиции в екологията за подобряване на качеството на въздуха, възстановяване на паркове, градски 
градини, залесяване". 
 
√ Сенатът на САЩ оправда Тръмп в процеса за импийчмънт  
Сенатът на САЩ оправда президента Доналд Тръмп в процеса за импийчмънт срещу него, предадоха агенциите. Тази вечер 
сенаторите оправдаха президента и по двете обвинения срещу него в процеса, а те бяха за злоупотреба с власт и за 
възпрепятстване на Конгреса. По първото обвинение Тръмп бе оправдан с 52 срещу 48 гласа. По второто с 53 срещу 47 
гласа. 
Един сенатор от републиканците, Мит Ромни, наруши партийната дисциплина и гласува президентът да бъде признат за 
виновен по първото обвинение, за злоупотреба с власт, откъдето дойде и единият глас разлика в двете гласувания. 
Демократите гласуваха единно срещу президента. 
През декември Камарата на представителите, долната камара на Конгреса на САЩ, реши Тръмп да бъде подложен на 
импийчмънт. Той беше обвинен, че е злоупотребил с власт, за да упражни натиск върху Украйна да започне разследване 
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срещу негов политически съперник преди тазгодишните президентски избори, а след това беше обвинен и че е 
възпрепятствал разследването на Конгреса. Президентът заяви, че не е вършил нищо нередно. 
При това положение Тръмп остава на поста си, след като опитът той да бъде отстранен от него се провали при гласуванията 
тази вечер. По-късно днес - в 19 ч. българско време, президентът ще направи официално изявление във връзка с 
оправдаването си от Сената в процеса, съобщи самият той в "Туитър". В публикацията си Тръмп отново определи процеса 
за импийчмънт като "измама". 
От Белия дом приветстваха гласуването в Сената и определиха процеса за импийчмънт като "лов на вещици, основан на 
поредица лъжи", предаде Ройтерс. "Днес позорният опит за импийчмънт, скалъпен от демократите, приключи с пълното 
оневиняване и реабилитиране на президента Доналд Тръмп. Както казвахме през цялото време, той е невинен", заяви 
прессекретарят на Белия дом. 
 
√ Китай намалява наполовина митата върху вноса на американски стоки 
Китай ще намали наполовина митата върху някои продукти от САЩ, чийто внос годишно възлиза на 75 милиарда долара, 
съобщи днес правителството, цитирано от БТА. 
Мярката, която влиза в сила на 14 февруари, се отнася за наказателни мита върху 1600 продукта, въведени на 1 септември 
миналата година. 
Митата за някои от тях ще бъдат намалени на 5%, ако преди това са били 10%, а за останалите те ще паднат от 5 на 2,5%. 
Това става месец след сключването на примирие в търговската война между двете най-големи икономики в света. 
 
√ Лагард от ЕЦБ предупреди за нарастващ икономически риск от коронавируса  
Избухването на епидемията от коронавирус в Китай увеличава световната икономическа несигурност, усложнявайки и без 
това широкоразпространените опасения относно негативното въздействие на политиките на търговски протекционизъм, 
заяви в сряда президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард. 
В своя реч в Париж г-жа Лагард отбеляза, че европейският бизнес е изправен пред краткосрочна несигурност и "променящ 
се пейзаж в дългосрочен план". 
"Докато заплахата от търговска война между Съединените щати и Китай изглежда отслабна, китайският коронавирус 
добавя ново ниво на несигурност“, заяви г-жа Лагард по време на своя реч в Париж. "Така че ние продължаваме да 
наблюдаваме отблизо как се развиват тези рискове и как те се вписват в нашия централен сценарий за икономиката на 
еврозоната", посочи ръководителят на ЕЦБ. 
Кристин Лагард обясни, че тази краткосрочна несигурност се отнася най-вече до глобалните рискове, които са свързани 
основно с "търговията, геополитиката и сега избухването на епидемията от коронавирус и потенциалното ѝ въздействие 
върху глобалния икономически растеж".  Въпреки това, европейската икономика се оказа "доста устойчива на глобални 
шокове", отбеляза тя. 
От друга страна изглежда, че дългосрочната картина е по пътя на дълбоки промени, заяви Лагард, визирайки целта за 
изграждане на "европейска автономия" и тези, свързани с изменението на климата. 
Главният икономист на ЕЦБ Филип Лейн обаче посочи, че епидемии, подобни на настоящата вирусна епидемия, са 
оказвали само краткосрочно влияние върху растежа, след което икономиките са се възстановявали. 
"Бихме могли да видим доста съществено въздействие, но важно за паричната политика, която има средносрочна 
ориентация, е, че ще бъдем по-малко загрижени за временните шокове, отколкото ако това се окаже дългосрочна 
деформация на световната икономика", заяви Лейн в своя реч в Берлин. 
"Историята на епидемии в миналото е, че би могло да има значителен краткосрочен ефект от подобни събития, но няма 
да има дълготраен ефект", каза главният икономисти на ЕЦБ, твърдейки, че епидемията от SARS през 2003 година и други 
пандемии са естествен важен показател за подобен анализ. 
В днешното си изказване Кристин Лагард не намекна за каквито и да било нови стъпки в политиката на ЕЦБ за 
противодействие на новите рискове. Тя каза, че бъдещите насоки на ЕЦБ по отношение на лихви и покупки на активи, 
известни като "количествени улеснения", действат като ефективен автоматичен стабилизатор. 
ЕЦБ предупреждава отдавна, че глобалните рискове натежават върху икономическите перспективи пред еврозоната, но 
напоследък централната банка звучеше малко по-оптимистично, твърдейки, че рисковете изглежда отслабват. 
Днешните коментари на Лагард обаче може би сигнализират за повишена предпазливост и предполагат продължителен 
анемичен икономически растеж в рамките на еврозоната. 
 
Дневник  
 
√ Комисията по образованието забрани временно откриването на нови университети  
Временно се забранява откриването на университети, филиали, факултети, департаменти, колежи към държавните висши 
училища. Мораториумът се установява до приемането на Националната карта на висшето образование в България, която 
да определи териториалната и профилна структура на университетите. Това решиха членовете на парламентарната 
комисия по образованието и науката вчера при второ четене на промените в Закона за висшето образование. За времето 
на действие на забраната висшите училища и техните звена ще могат само да се закриват или консолидират. 
Защо се налага мораториумът 
През последните години в резултат на масовизацията на висшето образование мрежата от висши училища значително се 
разрасна. По инициатива на ръководствата на висшите училища се откриха множество нови филиали и основни звена. С 
цел привличане на повече студенти, а заедно с тях и по-голямо финансиране, се откриха и нови професионални 
направления и специалности, често неприсъщи за самите висши училища. В резултат в определени случаи се стигна до 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/05/28/3912610_ministerstvoto_predlaga_za_obshtestveno_obsujdane/
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дублиране на обучение в направления и професии в един и същ регион от различни висши училища, без да е отчетена 
необходимост от тези професии, за сметка на недостиг в други. 
Тази е една от причините, които налагат приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето 
образование, внесен за разглеждане от Министерския съвет. 
За да се стимулират висшите училища да съсредоточат усилията си върху подготовката на кадри, отговарящи на 
потребностите на пазара на труда, със законопроекта се предвижда изготвянето на Национална карта на висшето 
образование, с която се определят териториалната и профилната структура на институционалната мрежа за висше 
образование. Тя трябва да бъде внесена за приемане в Министерския съвет в едногодишен срок от влизането в сила на 
измененията в закона. Първоначалното предложение тя да се приема с акт на Народното събрание отпадна по 
предложение на ГЕРБ. Университетите също излязоха със становище с аргумента, че промените в картата могат да се 
правят много по-оперативно, ако се приемат само от Министерския съвет, а не от парламента. 
Пределна възраст за ректори и декани 
На предишно свое заседание комисията по образованието реши на ръководна длъжност в университетите да не могат да 
се избират лица, които към датата на избора са навършили 65-годишна възраст. Днес обаче депутатите ревизираха 
приетата промяна, като приеха с преходните разпоредби текстове, според които мандатът на ректор, директор на 
департамент, филиал и колеж, ръководител на катедра и техните заместници няма да се прекратява предсрочно при 
навършване на 65 г. 
След дискусии депутатите допълниха текста за случаите, в които ректорите вече са навършили 65 г. Тези, които вече са 
навършили възрастта при влизането в сила на промените в закона, ще довършват мандата си в зависимост от условията, 
при които са били избрани. Тоест, ако в правилника на съответното висше училище е записано, че мандатът се прекратява 
с навършването на възрастта, това ще става, ако той предвижда ръководителят да довърши мандата си, няма да има пречка 
за това. 
Ограничаване на "летящи преподаватели" 
На заседанието си парламентарната комисия по образованието продължи дискусията по вече приет текст за ограничаване 
на т.нар. летящи преподаватели. Промяната предвижда хабилитиран преподавател да участва при акредитацията само на 
едно висше училище или направление, в което е на основен трудов договор. Текстът се подкрепя от Съвета на ректорите, 
но отнесе и доста критики с аргумента, че това е дискриминация и ограничение на правото на труд. 
"Системата на висшето образование не трябва да работи на лизинг, трябва да има собствени школи и собствени 
преподаватели, които трябва да си създаде. Всеки може да работи на повече от едно място, но тук говорим за критерии за 
акредитация във висшето образование и те нямат нищо общо с упражняването на правото на труд", коментира министърът 
на образованието и науката Красимир Вълчев. 
Ректорът на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Анастас Герджиков отбеляза, че Съветът на ректорите 
не само е подкрепил идеята да се ограничи всеки преподавател да участва в акредитацията само на едно висше училище, 
но и я е предлагал три пъти през последните шест години. "Очевидно е, че не е дискриминация, защото никой не 
ограничава правото на преподавателите да преподават на две или повече места, въпросът е на колко места ще бъдат 
отчитани за нуждите на акредитацията", коментира той. 
Промените предстои да бъдат гласувани окончателно в парламента. 
 
БНТ 
 
√ Без дискусия депутатите приеха на второ четене банковите промени 
Народното събрание прие окончателно промените във валутния закон, закона за българската народна банка и закона за 
кредитните институции, които предвиждат потенциалната възможност за промяна на фиксирания към момента курс – лев-
евро. 
Промяната е по идея на Българската народна банка, но беше внесена без обсъждане в парламента от председателят на 
бюджетната комисия Менда Стоянова и група народни представители. Тя предизвика критиката на опозицията заради 
потенциалната възможност да бъде променен фиксирания курс лев-евро. 
Финансовият министър Владислав Горанов, както и управителят на БНБ Димитър Радев обаче гарантираха, че няма 
опасност за стабилността на българската валута и валутния борд до приемане на еврото. Едно от неформалните условия 
за приемане на европейската валута е българските доходи да достигнат поне 70% от европейските. 
За да се гарантира стабилността на системата се наложи народните представители да гласуват допълнително решение, с 
което се гарантира, че България ще влезе в еврозоната само и единствено със сегашният курс, а именно 1 евро е равно на 
1,95583 лева. Той ще важи и докато България е член на ЕРМ2, така наречената чакалня за еврозоната. Очаква се страната 
ни да влезе в нея в края на април. Тогава България ще стане и член на Банковия съюз на Европа. 
По искане на Европейската централна банка Българската народна банка ще може да санкционира кредитни институции, 
финансови фондове и смесени дружества. 
Създава се регистър на търговците, които обработват благородни метали и скъпоценни камъни. Това решиха депутатите, 
които гласуваха на второ четене промени във валутния закон на страната. Според предложението на председателят на 
бюджетната комисия Менда Стоянова, всички лица, които се занимават не само с продажбата, но и с вноса и 
производството на изделия от благородни метали вече ще бъдат вписвани в регистър, който ще води министерството на 
икономиката. 
Освен това златните и сребърни изделия, които са произведени или внесени в страната подлежат на проверка за 
съдържанието на благородния метал, е записано още в промяната на закона. За да бъде уредено самото вписване в новия 
регистър ще бъде изработена специална наредба. Поправките в закона предвиждат и глоби и санкции за допуснатите 
нарушения, когато те не представляват престъпление. 
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√ АПИ: Най-усложнена е обстановката по пътищата в област Разград и Ловеч  
Обстановката в цяла България е усложнена заради силен вятър и снеговалежи. 1233 снегопочистващи машини са работили 
през изминалата нощ. Най-тежка е зимната обстановка в област Разград и Ловеч. Това каза в Сутрешния блок на БНТ 
Даниел Иваничков, директор на Дирекция "Поддръжка на пътната инфраструктура" към АПИ. 
Ограничено е движението на тежкотоварни камиони по главните направления, за да може по-лесно да се почистват 
пътните платна. 
Даниел Иваничков призова хората да не пътуват днес, ако не се налага, като предупреждението е най-валидно за Родопите 
и пътищата в Източна България. 
 
√ Еврокомисията представи нов план за разширяването на ЕС  
ЕК представи нови предложения за подобряване на процеса на разширяване на ЕС. Това беше едно от условията, 
поставено от френския президент Еманюел Макрон, за започването на преговори за присъединяване със Северна 
Македония и Албания. 
Франция блокира началото на преговорния процес със Скопие и Тирана. Новият план акцентира върху демократичните 
реформи и върховенството на закона в държавите кандидатки. Предвижда се вече затворени преговорни глави да бъдат 
отново отваряни при възникване на проблеми и всички държави-членки да участват по-активно в наблюдението на 
преговорите. 
Еврокомисията потвърди позицията си за започване на преговори със Северна Македония и Албания. Според Брюксел 
най-добре е решението да бъде взето още преди срещата на върха в Загреб през май. 
Последвайте страниците ни във Facebook и Instagra 
 
Economic.bg 
 
√ Промените в Закона за хазарта влизат на второ четене в комисия 
Забраната на лотарийните игри вече мина при първото гласуване в пленарна зала  
Депутатите от бюджетната комисия в парламента ще разгледат на второ четене промените в Закона за хазарта, които 
забраняват частните лотарийни игри. Според предложението на Валери Симеонов (НФСБ) билети ще може да продава 
само Българският спортен тотализатор и само в специално обособени и лицензирани обекти, далеч от училища. 
Лицензите на частните оператори – „Национална лотария“ и „Лотария България“ на Васил Божков, трябва да бъдат 
прекратени 3 месеца след приемането на текстовете и в пленарната зала. 
На първо четене в пленарна зала законопроектът на Симеонов беше приет със 116 гласа „за“, 2 „против“ и 68 „въздържали 
се“. От опозицията изтъкнаха, че промените противоречат на Конституцията, а вносителят ги посъветва да сезират 
Конституционния съд, ако смятат така. 
Валери Симеонов също така обвини депутатите, които са против неговите поправки, че са „купени“ от хазартния бизнес. 
 
Маnager.bg 
 
√ 15 големи японски компании на бизнес форум с Радев у нас  
Представители на 15 от най-големите японски корпорации са в България и участваха в българо-японски икономически 
форум под егидата на президента Румен Радев и Японското посолство у нас. Чуждестранните компании, чиито делегати са 
в София, реализират годишен оборот от над 390 млрд. долара. Те са от сферата на информационните технологии, 
електрониката, автомобилостроенето, хранителната промишленост. 
Япония е ключов партньор на България в региона на Източна Азия, не само като обем на търговско-икономическо 
сътрудничество, но най-вече като перспектива, защото в България вече има японски инвестиции, които са именно във 
високите технологии и производства с висока добавена стойност, е заявил президентът Радев. по време на срещата, която 
се е провела на "Дондуков" 2, става ясно от съобщение на пресцентъра на държавния глава. Сътрудничеството с Япония 
развива потенциала и креативността на младите българи, които са най-големият капитал на България, е добавил той. Като 
предимства на страната ни президентът открои стратегическата локация, икономическите възможности и най-вече 
качеството на работната ръка. 
България има огромна перспектива за активизиране на научно-развойната дейност, което трябва да се насърчи, заяви още 
Румен Радев. Президентът призова за съвместни образователни проекти и даде пример с подписания договор от 
Техническия университет в Габрово с университета "Сейджо", Япония, за обща магистърска програма. Проектите в сферата 
на образованието са важни, защото без образование няма как да се развива високотехнологична икономика, икономика 
на бъдещето, посочи Радев. 
На срещата е обявено и създаването на Японско-българска бизнес асоциация. Целта на асоциацията ще бъде 
допълнително да помогне и да улесни двустранните търговски и икономически отношения, както и да подкрепя процесите 
на създаване на взаимноизгодни бизнес партньорства. 
Според доклад на Института за икономически изследвания на БАН, представен на срещата, привличането на инвестиции 
от Япония у нас ще има значителен икономически ефект за реализирането на стратегически дългосрочни цели за страната 
ни. 
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√ Позитивното настроение на световните пазари продължава  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха солиден ръст в ранната търговия, след като китайските 
медии съобщиха, че е постигнат голям пробив при лечението на хората, заразени с новия коронавирус, предаде Ройтерс.  
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 4,22 пункта, или 1,01%, до 422,69 пункта, и е на път да завърши трета 
поредна сесия в зеления сектор, следвайки тежките разпродажби от миналта седмица. Немският DAX отчете ръст от 152,58 
пункта, или 1,15%, до 13 434,32 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 53,02 пункта, или 
0,71%, до 7 492,84 пункта. Френският CAC 40 напредна с 52,37 пункта, или 0,88%, до 5987,42 пункта. 
В репортаж по китайска телевизия съобщиха, че екип от Джъдзянския университет е открил ефективен медикамент срещу 
опасния вирус. Същевременно с това британски учени обявиха пред „Скай нюз“ че са постигнали „значителен напредък“ в 
създаването на ваксина за заразата. 
От Ройтерс не са потвърдили информацията, но много търговци преписаха ръста на пазарите именно на тези две новини. 
„Ако в действителност е постигнат пробив, то това ще бъде наистина добра новина за пазарите, като се има предвид 
растящият брой на компаниите, които се оплакват от забавяне на доставките и прекъсвания на работата“, коментира Ръс 
Моулд, инвестиционен директор в AJ Bell. 
„Пазарите са притеснени най-вече от влиянието на вируса върху корпоративните печалби и световния икономически 
растеж“, добавя той. 
Технологичният сектор също отчита ръст за трета поредна сесия, като индексът SX8P се повиши с 1,83%, след като акциите 
на германския производител на чипове Infineon поскъпнаха с 3,50%, на фона на финансовият отчет за тримесечието на 
компанията, които отговори на очакванията на анализаторите. Германската фирма също така потвърди прогнозата си за 
печалбата за цялата година. 
Книжата на британската тютюнева компания Imperial Tobacco поевтиняха с 7,04%, след като фирмата прогнозира 10-
процентов спад в печалбата за първото полугодие на фона на частичната забрана на ароматизирани електронни цигари в 
САЩ. 
Нов рекорд за Nasdaq в САЩ 
Основните индекси на нюйоркската фондова борса регистрираха солидни повишения във вторник, удължавайки 
печалбите от понеделник, предаде Си Ен Би Си. В понеделник пазарите започнаха да се възстановяват от разпродажбите 
от миналата седмица, предизвикани от опасенията от ефекта на епидемията от коронавирус в Китай върху световната 
икономика. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 407,82 пункта, или 1,44%, до 28 807,63 пункта. Широкообхватният индекс 
Standard & Poor's 500 добави 48,67 пункта към стойността си, или 1,5%, завършвайки сесията при ниво от 3 297,59 пункта.  
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 194,57 пункта, или 2,1%, до 9 467,97 пункта. Това е нов 
рекорден връх за Nasdaq, който стана първият водещ индекс, възстановил напълно нивото си от преди избухването на 
епидемията от коронавирусa. 
Технологичният сектор отчете силно представяне във вторник, като акциите на Apple поскъпнаха с 3,3%, а тези на Nvidia и 
Micron technology поскъпнаха с 2,83% и 3,20%. Компаниите, директно засегнати от опасенията около коронавирса, също 
записаха печалби, като книжата на carnival поскъпнаха с 1,89%, а тези на American и United Airlines поскъпнаха с 5,06% и 
5,13%. 
Nasdaq беше подкрепен и от поредното поскъпване на акциите на Tesla, които скочиха с цели 13%, надхвърля 900 долара 
за акция за първи път. Това рали следва най-силният борсов ден за компанията на Илон Мъск за последните шест години. 
Милиардерът инвеститори Рон Барон, който от години е настроен бичи към производителя на електрически автомобили, 
заяви вчера, че компанията може да отчете приходи от 1 трлн. долара в рамките на следващите 10 години. 
За печалбите на пазарите допринесоха и Microsoft и Caterpillar, чиито акции поскъпнаха с 3,29% и 2,88%. 
Оптимизъм в Азия 
Водещите индекси на фондовите пазари в Азиатско-тихоокеанския записаха ръст в сряда на фона на надеждите, че 
предприетите от Китай нови финансови мерки ще ограничат икономическите щети, нанесени от епидемията от 
коронавурс, предаде Маркетоуч. 
Инвеститорите приветстваха решението на Народната банка на Китай да инжектира 57 млрд. долара в китайската банкова 
система, след като в понеделник централната банка предостави 1,2 трлн. юана (174 млрд. долара) на паричните пазари 
под формата на обратни репо сделки. 
„Ако Китай е готов да направи всичко по-силите си, за да подкрепи вътрешните си пазари, то може би нямаме причини да 
се притесняваме за нашите пазари“, коментира Уили Делвиче, инвестиционен стратег в Baird. 
На този фон континенталният бенчмарк Shanghai Composite се повиши с 34,8 пункта, или 1,25%, до 2 818,09 пункта, докато 
по-малкият Shenzhen Composite напредна с 40,62 пункта, или 2,48%, до 1 678,64 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng 
отчете ръст от 110,76 пункта, или 0,42%, до 26 786,74 пункта. 
Втората най-голяма икономика на планетата продължава да работи на ограничени обороти, като това забавяне заплашва 
икономическият ръст както на местно, така и на глобално ниво. Все повече компании, сред които и японската Sony, 
предупреждават инвеститорите за потенциален удар върху приходите и печалбата заради епидемията от коронавирус. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 напредна с 234,97 пункта, или 1,02%, до 23 319,56 пункта. 
Южнокорейският измерител Kospi се повиши с 7,73 пункта, или 0,36%, до 2 165,63 пункта, а в Австралия ASX 200 записа 
ръст от 27,4 пункта, или 0,39%, до 6 976,10 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 2,26 пункта, или 0,39%, до 572,89 пункта. BGBX40 се понижи с 0,38 пункта, или 0,34% до 112,65 пункта. BGTR30 изтри 
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1,03 пункта от стойността си, или 0,20%, достигайки ниво от 519,27 пункта. BGREIT остана без промяна при ниво от 134,40 
пункта. 
  
√ Полша избира нов президент през май 
Следващите президентски избори в Полша са насрочени за 10 май, с евентуален балотаж след две седмици, ако нито един 
от кандидатите не събере над 50 процента от гласовете, съобщи председателката на полския Сейм Елжбета Витек, 
цитирана от Асошиейтед прес. 
Президентът Анджей Дуда, който е подкрепян от управляващата консервативна партия и води в последните 
социологически проучвания, се кандидатира за втори петгодишен мандат. 
Откакто спечели властта през 2015 г. управляващата партия "Право и справедливост" е в конфликт с Европейския съюз 
заради новите закони, даващи на правителството повече контрол върху съдебната система, отбелязва АП 
Изоставаща значително след Дуда в социологическите анкети, на втора позиция е Малгожата Кидава-Блонска от 
центристката проевропейска опозиционна партия "Гражданска платформа", уточнява БТА. 
Другите кандидати за президент са Шимон Холовня - водещ в Католическата телевизия, Владислав Кошиняк-Камиш от 
Полската селска партия, Роберт Бедрон (ляв) и Кшищоф Босак (крайнодесен). Новоизбраният президент ще положи клетва 
на 6 август. 
 
News.bg 
 
√ Падна правителството на Румъния 
Депутатите в Румъния свалиха от власт центристкото правителство на малцинството на премиера Людовик Орбан, което 
може да доведе до продължителна политическа несигурност заради фрагментирания парламент и до предсрочни 
парламентарни избори, които партията на Орбан е уверена, че ще спечели, отбелязва "Ройтерс". 
Стремейки се да се върне във властта след отстраняването си от власт при вот на недоверие през октомври, опозиционните 
социалдемократи разкритикуваха Орбан, че се опитва да промени избирателните закони без обществен дебат преди 
местните избори през юни.  
"Това правителство сега е свалено от власт от парламента с голяма разлика", заяви Марчел Чолаку, който е лидер на 
опозиционната Социалдемократическа партия, която беше инициатор на вота на недоверие. "Не ние създадохме тази 
криза", допълни Чолаку.  
Официалните данни показаха, че 261 депутати са гласували за свалянето на Орбан. За свалянето на правителството бяха 
необходими 233 гласа. 
Коментатори посочват, че успешният вот на недоверие може да отвори пътя за предсрочни избори, към които Либералната 
партия на Орбан и нейният ключов съюзник - президентът Клаус Йоханис, отдавна се стремят, за да се възползват от 
увеличаващата се популярност на либералите сред румънските граждани. 
Партията на Орбан удвои популярността си до около 47 процента от парламентарните избори през 2016 г. насам, докато 
популярността на социалдемократите се сви наполовина до около 20 процента за същия период. 
Редовните парламентарни избори в северната ни съседка трябва да се проведат през декември. 
"Това правителство се изправи на крака", подчерта пред журналисти Орбан, който сега ще изпълнява функциите на 
временен министър-председател, имайки предвид възможността за предсрочни избори. 
Очаква се президентът Йоханис да проведе консултации с политическите партии относно съставянето на ново 
правителство в четвъртък. Той даде да се разбере, че неговият избор ще бъде само Орбан. 
 
 
 


