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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Novini.bg 
 
√ Бизнесът се срещна с министър Теменужка Петкова заради цената на тока 
В продължение на декларацията на представителните на национално равнище организации на работодателите - АИКБ, 
БСК, БТПП и КРИБ относно цената на електроенергията за индустрията в България, вчера в централата на КРИБ се проведе 
среща на бизнеса с министъра на енергетиката Теменужка Петкова и ръководители в енергийния сектор. 
Домакин на срещата, която премина в конструктивен дух и търсене на разбирателство, беше Кирил Домусчиев, 
ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Бяха набелязани теми, 
по които да продължи съвместната работа, така че да бъдат удовлетворени исканията на всички заинтересовани страни. В 
срещата участваха и председателят на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов, 
изпълнителните  директори на БЕХ, ТЕЦ „Марица Изток 2“, НЕК, АЕЦ „Козлодуй“, ЕСО, „Булгаргаз“, БНЕБ, „Мини Марица 
Изток“, както и заместник-министърът Жечо Станков и експерти от министерството на енергетиката, съобщиха от 
пресцентъра на АОБР. 
 „Работим по всички въпроси, по които има разминавания между хората, които ръководят енергетиката, и бизнеса“, каза 
след срещата председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. „Разбрахме се да водим още по-активен диалог и да продължим 
експертните разговори през следващата седмица. Вярваме, че това е правилният и успешен подход в тази критична 
ситуация на преход към нисковъглеродна икономика и в контекста на предстоящата Зелена сделка“, добави той. 
„Стигнахме до общи решения за законодателни промени, които бизнесът подкрепя“, каза след срещата 
министър Теменужка Петкова. 
Предстои допълнителна среща с ръководството на ТЕЦ „Марица Изток 2“, на която ще бъдат обсъдени мерките за 
оптимизация на работата на дружеството, така че да се отговори на новите регулаторни предизвикателства и на критиките, 
отправени от страна на бизнеса. Целта е да се намерят пазарни решения на проблемите, които поставят дружеството в 
затруднено положение. 
С председателя на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов беше договорено да бъдат внесени 
законодателни промени, които да дадат възможност да бъдат коригирани някои пропуски в нормативната база, които до 
този момент са спъвали работата в сектор енергетика. На 25 февруари т.г. ще се проведе кръгла маса, на която всички 
заинтересовани страни ще имат възможност да обсъдят предстоящите мерки. 
 
News.bg 
 
√ Анализ и диалог за цената на тока, предлага Теменужка Петкова на бизнеса  
Основният път за цената на тока за промишлеността и нейното пазарно изражение е пълната либерализация на пазара на 
електрическа енергия. 
Това заяви в енергийният министър Теменужка Петкова след продължилата близо три часа среща с работодателите, които 
преди няколко дни й поискаха оставката. 
Теменужка Петкова определи срещата като изключително ползотворна, преминала в един конструктивен диалог. С 
колегите от бизнеса винаги сме си говорили честно и открито и когато има проблеми, сме търсели общи решения, обясни 
Петкова и допълни, че продължават съвместната работа. 
На срещата оставката й не е обсъждана. 
Била е предложена информация за спецификата на работа на съответната централа и спецификата на енергийната борса. 
Теменужка Петкова е убедена, че заедно с бизнеса ще могат да намерят най-доброто решение. ТЕЦ "Марица Изток" 2 няма 
да бъде затваряна, дори са намерени законодателни промени, които бизнесът подкрепя. 
"Конкретно ми е трудно да кажа, но всеки един от нас ще си подготви определена позиция по всички въпроси и ще ги 
обсъдим на следващите срещи", каза Петкова. 
По отношение цената на електрическата енергия, Петкова отбелеза, че от страна на бизнеса са представили анализ и е 
направен преглед на цените. "Ще анализираме, ще разменим информация и ще търсим подходящите решения", посочи 
тя. 
Единствената краткосрочна мярка, която посочи Теменужка Петкова е активен диалог. 
От страна на КРИБ, като домакини и ротационни председатели на АОБР, съобщиха, че предстои допълнителна среща с 
ръководството на ТЕЦ "Марица Изток 2", на която ще бъдат обсъдени мерките за оптимизация на работата на дружеството, 
така че да се отговори на новите регулаторни предизвикателства и на критиките, 
С председателя на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов е договорено да бъдат внесени 
законодателни промени, които да дадат възможност да бъдат коригирани някои пропуски в нормативната база, които до 
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този момент са спъвали работата в сектор енергетика. На 25 февруари т.г. ще се проведе кръгла маса, на която всички 
заинтересовани страни ще имат възможност да обсъдят предстоящите мерки. 
Припомняме, че още преди седем месеца работодателите остро реагираха на случващото се с цените на енергийната 
борса. Тогава председателят на АИКБ Васил Велев също заяви, че при пазара на ток в България се наблюдават всички 
признаци на организирана престъпна група. Още миналата година работодателите настояха за проверка на действията на 
НЕК от страна на прокуратурата и няколко пъти излизаха с писма до премиера, министъра на енергетиката и главния 
прокурор. 
В срещата днес участваха и председателят на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов, изпълнителните 
директори на БЕХ, ТЕЦ "Марица Изток 2", НЕК, АЕЦ "Козлодуй", ЕСО, "Булгаргаз", БНЕБ, "Мини Марица Изток", както и 
заместник-министърът Жечо Станков и експерти от министерството на енергетиката. 
 
Вusiness.dir.bg 
 
√ Енергийното министерство ще търси начин за намаляване цената на промишления ток 
Основната причина за рязкото поскъпване на тока на българската борса се оказа софтуерен проблем на съседните пазарни 
платформи. Това обясни енергийният министър Теменужка Петкова, след като изслушала шефа на Енергийната борса по 
време на среща с бизнеса. Петкова все пак потвърди, че проблем има, но тепърва ще се анализират данните и ще се 
установи защо токът за индустрията у нас е по-скъп от този в останалите държави. Министърът каза, че на срещата не са 
обсъждани поисканите от работодателите оставки на шефовете на Българския енергиен холдинг, Българската независима 
енергийна борса и на ТЕЦ "Марица изток 2". 
Срещата беше изключително ползотворна, премина в много конструктивен, в много партньорски диалог. С колегите от 
бизнеса, винаги сме си говорили много честно и открито, когато има проблеми търсим общи решения. Конкретната мярка 
е активен диалог. Цената, основният път за нейното така да кажем пазарно изражение е пълната либерализация на пазара 
на електрическа енергия. Има закон, който закон ясно казва кой упражнява контрол по отношение работата на борсата - 
това е Комисията за енергийно и водно регулиране, има специален регламент, това е ремит - той е транспониран в Закона 
за енергетиката и колегите от КЕВР са на своето място и вършат своята работа, заяви Теменужка Петкова. 
В продължение на декларацията на представителните на национално равнище организации на работодателите - АИКБ, 
БСК, БТПП и КРИБ относно цената на електроенергията за индустрията в България, в централата на КРИБ се проведе среща 
на бизнеса с министъра на енергетиката Теменужка Петкова и ръководители в енергийния сектор. Срещата продължи 
повече от три часа. 
Домакин на срещата, която премина в конструктивен дух и търсене на разбирателство, беше Кирил Домусчиев, ротационен 
председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Бяха набелязани теми, по които да 
продължи съвместната работа, така че да бъдат удовлетворени исканията на всички заинтересовани страни. 
В срещата участваха и председателят на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов, изпълнителните 
директори на БЕХ, ТЕЦ "Марица Изток 2", НЕК, АЕЦ "Козлодуй", ЕСО, "Булгаргаз", БНЕБ, "Мини Марица Изток", както и 
заместник-министърът Жечо Станков и експерти от министерството на енергетиката. 
"Работим по всички въпроси, по които има разминавания между хората, които ръководят енергетиката, и бизнеса", каза 
след срещата председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. 
Предстои допълнителна среща с ръководството на ТЕЦ "Марица Изток 2", на която ще бъдат обсъдени мерките за 
оптимизация на работата на дружеството, така че да се отговори на новите регулаторни предизвикателства и на критиките, 
отправени от страна на бизнеса. Целта е да се намерят пазарни решения на проблемите, които поставят дружеството в 
затруднено положение. 
С председателя на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов беше договорено да бъдат внесени 
законодателни промени, които да дадат възможност да бъдат коригирани някои пропуски в нормативната база, които до 
този момент са спъвали работата в сектор енергетика. На 25 февруари т.г. ще се проведе кръгла маса, на която всички 
заинтересовани страни ще имат възможност да обсъдят предстоящите мерки. 
 
Informo.bg 
 
√ Университетът по хранителни технологии вече е член на АИКБ 
Университетът по хранителни технологии (УХТ) вече е член на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Висшето училище бе прието с огромна подкрепа на заседание на Националния съвет на Асоциацията. Това стана дни, след 
като председателят на АИКБ Васил Велев и ректорът на университета проф. Пламен Моллов подписаха споразумение за 
сътрудничество между УХТ и работодателската организация.  
Партньорството дава възможност завършващите студенти да бъдат насърчавани да изберат реализация в български 
компании. Целта е да се подобри взаимодействието между бизнеса и висшето образование, като се осигури необходимата 
основа от знания и умения на студентите, която българските компании търсят. Представители на АИКБ ще участват в 
лекции, семинари и конференции, организирани от Университета по хранителни технологии – Пловдив. Това ще 
подпомогне развитието на учебните програми, за да отговарят те на потребностите на бизнеса. Сътрудничеството ще даде 
възможност на студентите да получат по-добър достъп до стажантски програми и до свободни работни места. По време 
на събитието ректорът на Университета по хранителни технологии проф. Пламен Моллов представи възможностите на 
учебното заведение и идеите на екипа за неговото развитие. „Сигурен съм, че във ваше лице ще намерим един 
дългогодишен и отговорен партньор.“, заяви той пред Националния съвет. Професорът декларира желание още от първи 
курс младите хора да се запознаят с българските предприятия от хранително-вкусовата промишленост, в които да 
получават така необходимата им за по-нататъшно развитие подготовка. „За нас е изключително важно студентите да се 
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насочат към български предприятия и да останат на работа тук, защото скоростта, с която се увеличава производителността 
у нас е значително по-ниска от скоростта, с която се обезлюдява България. В тази посока партньорството ни с Университета 
по хранителни технологии е значителна стъпка.“, каза председателят на АИКБ Васил Велев. До момента АИКБ вече работи 
в тясно сътрудничество със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с Техническия университет – София и с 
Университета за национално и световно стопанство. Асоциацията на индустриалния капитал в България е организацията 
на работодателите 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.  
 
√ Бизнесът се срещна с министър Теменужка Петкова заради цената на тока 
В продължение на декларацията на представителните на национално равнище организации на работодателите – АИКБ, 
БСК, БТПП и КРИБ относно цената на електроенергията за индустрията в България, в централата на КРИБ се проведе среща 
на бизнеса с министъра на енергетиката Теменужка Петкова и ръководители в енергийния сектор.  
Домакин на срещата, която премина в конструктивен дух и търсене на разбирателство, беше Кирил Домусчиев, ротационен 
председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Бяха набелязани теми, по които да 
продължи съвместната работа, така че да бъдат удовлетворени исканията на всички заинтересовани страни.  
В срещата участваха и председателят на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов, изпълнителните 
директори на БЕХ, ТЕЦ „Марица Изток 2“, НЕК, АЕЦ „Козлодуй“, ЕСО, „Булгаргаз“, БНЕБ, „Мини Марица Изток“, както и 
заместник-министърът Жечо Станков и експерти от министерството на енергетиката, съобщиха от пресцентъра на АОБР. 
„Работим по всички въпроси, по които има разминавания между хората, които ръководят енергетиката, и бизнеса“, каза 
след срещата председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. „Разбрахме се да водим още по-активен диалог и да продължим 
експертните разговори през следващата седмица. Вярваме, че това е правилният и успешен подход в тази критична 
ситуация на преход към нисковъглеродна икономика и в контекста на предстоящата Зелена сделка“, добави той. 
„Стигнахме до общи решения за законодателни промени, които бизнесът подкрепя“, каза след срещата министър 
Теменужка Петкова.  
Предстои допълнителна среща с ръководството на ТЕЦ „Марица Изток 2“, на която ще бъдат обсъдени мерките за 
оптимизация на работата на дружеството, така че да се отговори на новите регулаторни предизвикателства и на критиките, 
отправени от страна на бизнеса. Целта е да се намерят пазарни решения на проблемите, които поставят дружеството в 
затруднено положение.  
С председателя на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов беше договорено да бъдат внесени 
законодателни промени, които да дадат възможност да бъдат коригирани някои пропуски в нормативната база, които до 
този момент са спъвали работата в сектор енергетика. На 25 февруари т.г. ще се проведе кръгла маса, на която всички 
заинтересовани страни ще имат възможност да обсъдят предстоящите мерки. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Бизнесът и управляващите се разбраха за законодателни промени в енергетиката 
Предстоят още разговори през следващата седмица, една от темите ще е оптимизация на работата на „ТЕЦ 
Марица Изток 2“  
Представителите на работодателските организации постигнаха разбирателство с изпълнителната и законодателната власт 
за промени в законодателството, регулиращо енергийния сектор. Това се случи на днешната среща на бизнеса с 
енергийния министър Теменужка Петкова и председателя на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов 
в централата на КРИБ. Промените ще дадат възможност да бъдат коригирани някои пропуски в нормативната база, които 
до този момент са спъвали работата в сектор енергетика, се казва в съобщението след срещата. 
Също така по време на разговорите са били набелязани теми, по които да продължи съвместната работа, така че да бъдат 
удовлетворени исканията на всички заинтересовани страни. 
„Работим по всички въпроси, по които има разминавания между хората, които ръководят енергетиката, и бизнеса“, каза 
след срещата председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. „Разбрахме се да водим още по-активен диалог и да продължим 
експертните разговори през следващата седмица. Вярваме, че това е правилният и успешен подход в тази критична 
ситуация на преход към нисковъглеродна икономика и в контекста на предстоящата Зелена сделка“, добави той. 
Предстои допълнителна среща с ръководството на „ТЕЦ Марица Изток 2“, на която ще бъдат обсъдени мерките за 
оптимизация на работата на дружеството, така че да се отговори на новите регулаторни предизвикателства и на критиките, 
отправени от страна на бизнеса. Целта е да се намерят пазарни решения на проблемите, които поставят дружеството в 
затруднено положение. 
В срещата днес участваха още изпълнителните  директори на БЕХ, „ТЕЦ Марица Изток 2“, НЕК, АЕЦ „Козлодуй“, ЕСО, 
„Булгаргаз“, БНЕБ, „Мини Марица Изток“, както и заместник-министърът Жечо Станков и експерти от министерството на 
енергетиката. 
„Стигнахме до общи решения за законодателни промени, които бизнесът подкрепя“, каза след министър Теменужка 
Петкова. 
На 25 февруари ще се проведе кръгла маса, на която всички заинтересовани страни ще имат възможност да обсъдят 
предстоящите мерки. 
 
DarikNews.bg 
 
√ УХТ и АИКБ обединяват усилия, за да подобрят връзката бизнес-образование  
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Университетът по хранителни технологии (УХТ) вече е член на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Висшето училище бе прието с огромна подкрепа на заседание на Националния съвет на Асоциацията. Това стана дни, след 
като председателят на АИКБ Васил Велев и ректорът на университета проф. Пламен Моллов подписаха споразумение за 
сътрудничество между УХТ и работодателската организация.  
Партньорството дава възможност завършващите студенти да бъдат насърчавани да изберат реализация в български 
компании. Целта е да се подобри взаимодействието между бизнеса и висшето образование, като се осигури необходимата 
основа от знания и умения на студентите, която българските компании търсят. 
Представители на АИКБ ще участват в лекции, семинари и конференции, организирани от Университета по хранителни 
технологии – Пловдив. Това ще подпомогне развитието на учебните програми, за да отговарят те на потребностите на 
бизнеса. Сътрудничеството ще даде възможност на студентите да получат по-добър достъп до стажантски програми и до 
свободни работни места.  
По време на събитието ректорът на Университета по хранителни технологии проф. Пламен Моллов представи 
възможностите на учебното заведение и идеите на екипа за неговото развитие. „Сигурен съм, че във ваше лице ще 
намерим един дългогодишен и отговорен партньор.“, заяви той пред Националния съвет. 
Професорът декларира желание още от първи курс младите хора да се запознаят с българските предприятия от 
хранително-вкусовата промишленост, в които да получават така необходимата им за по-нататъшно развитие подготовка. 
„За нас е изключително важно студентите да се насочат към български предприятия и да останат на работа тук, защото 
скоростта, с която се увеличава производителността у нас е значително по-ниска от скоростта, с която се обезлюдява 
България. 
В тази посока партньорството ни с Университета по хранителни технологии е значителна стъпка.“, каза председателят на 
АИКБ Васил Велев. До момента АИКБ вече работи в тясно сътрудничество със Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“, с Техническия университет – София и с Университета за национално и световно стопанство. Асоциацията на 
индустриалния капитал в България е организацията на работодателите 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. 
 
√ Петкова след среща с бизнеса за скъпия ток: Стигнахме до общи решения 
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова проведе среща с индустриалци за цената на тока, търгуван на 
енергийната борса, съобщава БГНЕС.  
След продължили повече от три часа разговори, министърът определи срещата като "ползотворна". Пред журналисти 
Петкова разкри, че са набелязани редица мерки, сред които и такива за бъдещето на държавния ТЕЦ „Марица Изток 2“. 
Разисквани са още законодателни промени, с които да се стабилизира финансово затруднената централа. Министърът 
отказа да назове конкретни мерки, но разкри че по темата ще се работи следващите дни на нови срещи.  
„Убедена съм, че с колегите от бизнеса ще намерим най-доброто решение по отношение на цената на индустриалния ток“, 
заяви Петкова.  
Темата за оставки в държавните дружества не е била обсъждана.   
Домакин на срещата, която премина в конструктивен дух и търсене на разбирателство, беше Кирил Домусчиев, 
ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Бяха набелязани теми, 
по които да продължи съвместната работа, така че да бъдат удовлетворени исканията на всички заинтересовани страни, 
съобщават от КРИБ.  
В срещата участваха и председателят на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов, изпълнителните 
директори на БЕХ, ТЕЦ „Марица Изток 2“, НЕК, АЕЦ „Козлодуй“, ЕСО, „Булгаргаз“, БНЕБ, „Мини Марица Изток“, както и 
заместник-министърът Жечо Станков и експерти от министерството на енергетиката.  
„Работим по всички въпроси, по които има разминавания между хората, които ръководят енергетиката, и бизнеса“, каза 
след срещата председателят на КРИБ Кирил Домусчиев.  
„Разбрахме се да водим още по-активен диалог и да продължим експертните разговори през следващата седмица. 
Вярваме, че това е правилният и успешен подход в тази критична ситуация на преход към нисковъглеродна икономика и 
в контекста на предстоящата Зелена сделка“, добави той.  
„Стигнахме до общи решения за законодателни промени, които бизнесът подкрепя“, каза още след срещата министър 
Теменужка Петкова.  
Предстои допълнителна среща с ръководството на ТЕЦ „Марица Изток 2“, на която ще бъдат обсъдени мерките за 
оптимизация на работата на дружеството, така че да се отговори на новите регулаторни предизвикателства и на критиките, 
отправени от страна на бизнеса. Целта е да се намерят пазарни решения на проблемите, които поставят дружеството в 
затруднено положение.  
С председателя на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов беше договорено да бъдат внесени 
законодателни промени, които да дадат възможност да бъдат коригирани някои пропуски в нормативната база, които до 
този момент са спъвали работата в сектор енергетика. На 25 февруари т.г. ще се проведе кръгла маса, на която всички 
заинтересовани страни ще имат възможност да обсъдят предстоящите мерки. 
 
Standartnews.com 
 
√ Петкова доволна от среща с бизнеса за цена на тока 
Теменужка Петкова проведе снощи среща с индустриалци за цената на тока, търгуван на енергийната борса. След 
продължили повече от три часа разговори, министърът на енергетиката определи срещата като "ползотворна". 
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Пред журналисти Петкова разкри, че са набелязани редица мерки, сред които и такива за бъдещето на държавния ТЕЦ 
„Марица Изток 2“. Разисквани са още законодателни промени, с които да се стабилизира финансово затруднената 
централа. Министърът отказа да назове конкретни мерки, но разкри че по темата ще се работи следващите дни на нови 
срещи. 
„Убедена съм, че с колегите от бизнеса ще намерим най-доброто решение по отношение на цената на индустриалния ток“, 
заяви Петкова. 
Темата за оставки в държавните дружества не е била обсъждана. 
Домакин на срещата, която премина в конструктивен дух и търсене на разбирателство, беше Кирил Домусчиев, ротационен 
председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Бяха набелязани теми, по които да 
продължи съвместната работа, така че да бъдат удовлетворени исканията на всички заинтересовани страни, съобщават от 
КРИБ. 
В срещата участваха и председателят на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов, изпълнителните 
директори на БЕХ, ТЕЦ „Марица Изток 2“, НЕК, АЕЦ „Козлодуй“, ЕСО, „Булгаргаз“, БНЕБ, „Мини Марица Изток“, както и 
заместник-министърът Жечо Станков и експерти от министерството на енергетиката. 
„Работим по всички въпроси, по които има разминавания между хората, които ръководят енергетиката, и бизнеса“, каза 
след срещата председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. 
„Разбрахме се да водим още по-активен диалог и да продължим експертните разговори през следващата седмица. 
Вярваме, че това е правилният и успешен подход в тази критична ситуация на преход към нисковъглеродна икономика и 
в контекста на предстоящата Зелена сделка“, добави той. 
„Стигнахме до общи решения за законодателни промени, които бизнесът подкрепя“, каза още след срещата министър 
Теменужка Петкова. 
Предстои допълнителна среща с ръководството на ТЕЦ „Марица Изток 2“, на която ще бъдат обсъдени мерките за 
оптимизация на работата на дружеството, така че да се отговори на новите регулаторни предизвикателства и на критиките, 
отправени от страна на бизнеса. Целта е да се намерят пазарни решения на проблемите, които поставят дружеството в 
затруднено положение. 
С председателя на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов беше договорено да бъдат внесени 
законодателни промени, които да дадат възможност да бъдат коригирани някои пропуски в нормативната база, които до 
този момент са спъвали работата в сектор енергетика. На 25 февруари т.г. ще се проведе кръгла маса, на която всички 
заинтересовани страни ще имат възможност да обсъдят предстоящите мерки. 
 
Канал 3 
 
√ Теменужка Петкова: Ще намерим най-доброто решение за цената на тока 
Тя проведе среща с индустриалци за цената на тока, търгуван на енергийната борса 
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова проведе среща с индустриалци за цената на тока, търгуван на 
енергийната борса, съобщава БГНЕС. 
След продължили повече от три часа разговори, министърът определи срещата като "ползотворна". Пред журналисти 
Петкова разкри, че са набелязани редица мерки, сред които и такива за бъдещето на държавния ТЕЦ „Марица Изток 2“. 
Разисквани са още законодателни промени, с които да се стабилизира финансово затруднената централа. Министърът 
отказа да назове конкретни мерки, но разкри че по темата ще се работи следващите дни на нови срещи. 
„Убедена съм, че с колегите от бизнеса ще намерим най-доброто решение по отношение на цената на индустриалния 
ток“, заяви Петкова. 
Темата за оставки в държавните дружества не е била обсъждана.  
Домакин на срещата, която премина в конструктивен дух и търсене на разбирателство, беше Кирил Домусчиев, ротационен 
председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Бяха набелязани теми, по които да 
продължи съвместната работа, така че да бъдат удовлетворени исканията на всички заинтересовани страни, съобщават от 
КРИБ. 
В срещата участваха и председателят на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов, изпълнителните 
директори на БЕХ, ТЕЦ „Марица Изток 2“, НЕК, АЕЦ „Козлодуй“, ЕСО, „Булгаргаз“, БНЕБ, „Мини Марица Изток“, както и 
заместник-министърът Жечо Станков и експерти от министерството на енергетиката. 
„Работим по всички въпроси, по които има разминавания между хората, които ръководят енергетиката, и бизнеса“, 
каза след срещата председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. „Разбрахме се да водим още по-активен диалог и да 
продължим експертните разговори през следващата седмица. Вярваме, че това е правилният и успешен подход в тази 
критична ситуация на преход към нисковъглеродна икономика и в контекста на предстоящата Зелена сделка“. 
„Стигнахме до общи решения за законодателни промени, които бизнесът подкрепя“, каза още след срещата министър 
Теменужка Петкова. 
Предстои допълнителна среща с ръководството на ТЕЦ „Марица Изток 2“, на която ще бъдат обсъдени мерките за 
оптимизация на работата на дружеството, така че да се отговори на новите регулаторни предизвикателства и на 
критиките, отправени от страна на бизнеса. Целта е да се намерят пазарни решения на проблемите, които поставят 
дружеството в затруднено положение. 
С председателя на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов беше договорено да бъдат внесени 
законодателни промени, които да дадат възможност да бъдат коригирани някои пропуски в нормативната база, които до 
този момент са спъвали работата в сектор енергетика. На 25 февруари т.г. ще се проведе кръгла маса, на която всички 
заинтересовани страни ще имат възможност да обсъдят предстоящите мерки. 
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√ Правителството и бизнесът: Ще има нови законодателни промени за цената на индустриалния ток 
Работи се за оптимизиране на разходите на ТЕЦ „Марица Изток 2“  
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова проведе среща с индустриалци за цената на тока, търгуван на 
енергийната борса. След продължили повече от три часа разговори, министърът определи срещата като "ползотворна", 
предаде БГНЕС. След срещата министър Петкова разкри, че са набелязани редица мерки, сред които и такива за бъдещето 
на държавния ТЕЦ „Марица Изток 2“. Разисквани са още законодателни промени, с които да се стабилизира финансово 
затруднената централа. Министърът отказа да назове конкретни мерки, но разкри че по темата ще се работи следващите 
дни на нови срещи. 
„Убедена съм, че с колегите от бизнеса ще намерим най-доброто решение по отношение на цената на индустриалния ток“, 
заяви Петкова. Темата за оставки в държавните дружества не е била обсъждана.  
В срещата участваха и председателят на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов, изпълнителните 
директори на БЕХ, ТЕЦ „Марица Изток 2“, НЕК, АЕЦ „Козлодуй“, ЕСО, „Булгаргаз“, БНЕБ, „Мини Марица Изток“, както и 
заместник-министърът Жечо Станков и експерти от министерството на енергетиката.  
„Работим по всички въпроси, по които има разминавания между хората, които ръководят енергетиката, и бизнеса“, каза 
след срещата председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. „Разбрахме се да водим още по-активен диалог и да продължим 
експертните разговори през следващата седмица. Вярваме, че това е правилният и успешен подход в тази критична 
ситуация на преход към нисковъглеродна икономика и в контекста на предстоящата Зелена сделка“, добави той. 
„Стигнахме до общи решения за законодателни промени, които бизнесът подкрепя“, каза още след срещата министър 
Теменужка Петкова.  
Предстои допълнителна среща с ръководството на ТЕЦ „Марица Изток 2“, на която ще бъдат обсъдени мерките за 
оптимизация на работата на дружеството, така че да се отговори на новите регулаторни предизвикателства и на критиките, 
отправени от страна на бизнеса. Целта е да се намерят пазарни решения на проблемите, които поставят дружеството в 
затруднено положение.  
С председателя на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов беше договорено да бъдат внесени 
законодателни промени, които да дадат възможност да бъдат коригирани някои пропуски в нормативната база, които до 
този момент са спъвали работата в сектор енергетика. На 25 февруари т.г. ще се проведе кръгла маса, на която всички 
заинтересовани страни ще имат възможност да обсъдят предстоящите мерки. 
 
Faktor.bg 
 
√ Петкова след среща с индустриалци: Готвим законодателни мерки за бъдещето на ТЕЦ „Марица изток 2“ 
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова проведе среща с индустриалци за цената тока, търгуван на енергийната 
борса, предаде БГНЕС.  
След продължили повече от 3 часа разговори, министърът определи срещата като ползотворна. Пред журналисти Петкова 
разкри, че са набелязани редица мерки, сред които и бъдещето на държавния ТЕЦ „Марица изток 2“.  
Петкова заяви, че темата за оставки в държавните дружества не е обсъждана.  
„С колегите от бизнеса съм убедена, че ще намерим най-доброто решение по отношение на цената на индустриалния ток“, 
вярва Петкова.  
Бизнесът и министърът са обсъдили още законодателни промени, с които да се стабилизира финансово закъсалия 
държавен ТЕЦ. Петкова отказа да назове конкретни мерки, но разкри, че по темата ще се работи следващите дни на нови 
срещи.  
„Всеки от нас ще си подготви определена позиция по набелязаните мерки“, каза още Петкова. 
 
БНТ 
 
√ Енергийното министерство ще търси начин за намаляване цената на промишления ток  
Основната причина за рязкото поскъпване на тока на българската борса се оказа софтуерен проблем на съседните пазарни 
платформи. Това обясни енергийният министър Теменужка Петкова, след като изслушала шефа на Енергийната борса по 
време на среща с бизнеса. 
Петкова все пак потвърди, че проблем има, но тепърва ще се анализират данните и ще се установи защо токът за 
индустрията у нас е по-скъп от този в останалите държави. Министърът каза, че на днешната среща не са обсъждани 
поисканите от работодателите оставки на шефовете на Българския енергиен холдинг, Българската независима енергийна 
борса и на ТЕЦ "Марица изток 2". 
Теменужка Петкова - министър на енергетиката: Срещата беше изключително ползотворна, премина в много 
конструктивен, в много партньорски диалог. С колегите от бизнеса, винаги сме си говорили много честно и открито, когато 
има проблеми търсим общи решения. Конкретната мярка е активен диалог. Цената, основният път за нейното така да 
кажем пазарно изражение е пълната либерализация на пазара на електрическа енергия. Има закон, който закон ясно казва 
кой упражнява контрол по отношение работата на борсата - това е Комисията за енергийно и водно регулиране, има 
специален регламент, това е ремит - той е транспониран в Закона за енергетиката и колегите от КЕВР са на своето място и 
вършат своята работа. 
 
ТВ „Европа“ 
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√ Бизнесът и цената на тока  
Бизнесът и цената на тока. Гост в студиото е Румен Радев – зам.-председател на АИКБ. 
Вижте видео с целия разговор. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Банкеръ Daily 
 
√ Петима министри ще отговарят на въпроси в парламентарния контрол 
Пленарно заседание на народното събрание ще има от 9 часа, разбира се, ако се събере необходимия кворум. 
В дневния ред е обсъждане на законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски 
услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на България и 
Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември миналата година. Документът е 
внесен от  Министерския съвет на 24 януари. 
Петима министри ще отговарят на въпроси на народните представители в парламентарния контрол. 
Томислав Дончев, заместник министър-председател, ще отговори на на питане от Кристина Сидорова и Димитър Данчев 
относно Държавна агенция "Безопосност на движението по пътищата".  
Към Томислав Дончев има въпрос и от  Корнелия Нинова относно машинно гласуване на изборите за народни 
представители през 2021 година.  
Питания има и към Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, Деница Сачева, министър на 
труда и социалната политика, Красимир Вълчев, министър на образованието и науката и към Емил Димитров, министър на 
околната среда и водите. 
 
БНТ 
 
√ Рамадан Аталай: Държавата достатъчно вече помогна на ТЕЦ "Марица изток 2" 
Достатъчно вече помогна държавата на ТЕЦ "Марица изток 2", оттук нататък те нямат друг изход, нямат и начин как да 
подпомогнат. Те имат няколко начина да излязат от създалата се ситуация, но не е това, което в момента правят, да работят 
половината блокове, другата да спират и в същото време същият брой работници да стоят да работят. Това заяви в 
предаването "Още от деня" депутатът от ДПС и член на Комисията по енергетика в парламента Рамадан Аталай. 
Според него, първо трябва да либерализираме пазара на електроенергия и второ - при всички случаи трябва да се мине 
през вдигането на цената на електроенергията и за бизнеса, и за бита. "Но това е много тежко решение", допълни 
депутатът. Той каза още, че увеличението на тока зависи от Комисията по енергийно и водно регулиране, в зависимост от 
разходите: какво искат да инвестират, какви ремонти ще имат, колко енергия ще произведат, с каква работна ръка ще 
разполагат и т.н. 
Рамадан Аталай - депутат от ДПС и член на Комисията по енергетика в парламента: Ако погледнем само от 
икономическата страна, ако е един свободен пазар, държавата не би трябвало да подпомага ТЕЦ "Марица изток 2". 
Въпреки решението, което взехме в парламента предишния петък, но тъй като имаме едно голямо предприятие Български 
енергиен холдинг, той намира вече втора година начин да финансира онези загуби, които понася топлоелектрическата 
централа. 
"Излиза, че топлоелектрическата централа ТЕЦ "Марица изток 2" изисква от Комисията цена, която е в рамките на 110 лева, 
а Комисията определя 77 лева. Още при определянето на цената на енергията, произведена от ТЕЦ "Марица изток 2", тя е 
вече под себестойност, тя се декапитализира. Затова когато излизат на пазара за закупуване на вредни емисии, те вече 
нямат съответните средства, с които да излязат на пазара, за да закупят и емисиите, въз основа на които да могат и да 
произведат електроенергия", каза още депутатът. 
Рамадан Аталай - депутат от ДПС и член на Комисията по енергетика в парламента: Парламентът взе решение да 
помогне на Българския енергиен холдинг да вдигне капитала на ТЕЦ "Марица изток 2", за да не фалира. Ако ние не се 
включим по-бързо към зеления пакт, или не направим така, че да поискаме дерогация от ЕК за продължаване работата на 
въглищните ни централи, спирам се пак на ТЕЦ "Марица изток 2", поради това, че тя се декапитализира, сама ще се затвори. 
Няма как догодина те пак да имат съответните средства да излязат на пазара за закупуване на емисиите. 
Още от разговора вижте във видеото. 
 
√ Най-високи заплати получават в Челопеч и Козлодуй  
Според прогноза на Европейската комисия за България икономиката на България ще продължи да расте през 2020-2021 г., 
но с чувствително забавяне. Най-висока средна работна заплата получават хората в Челопеч и Козлодуй - над 2000 лв., 
според Института за пазарна икономика. София е едва на осмо място в страната по този показател. Лидерите по заплати в 
България са малки общини, в които обаче има големи енергийни и добивни предприятия. 
Най-високите заплати у нас не са в големите градове. Челопеч, Козлодуй, Раднево, Пирдоп, Девня и Гълъбово изпреварват 
София - средната заплата в тези градове е по около 2000 лв. 
Петър Ганев - Институт за пазарна икономика: Най-високи са заплатите в по-скоро малки общини, които, обаче, или са 
периферия на големия център, или са в Средногорието, където има минната индустрия е там, или общини, където има 
много големи енергийни компании - Козлодуй, Гълъбово, Раднево.  

https://www.tvevropa.com/2020/02/biznesat-i-tsenata-na-toka/
http://news.bnt.bg/bg/a/ramadan-atalay-drzhavata-dostatchno-veche-pomogna-na-tets-maritsa-iztok-2
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АЕЦ "Козлодуй" дърпа икономическото благосъстояние на област Враца. 
 

 
 
Безработицата в страната е разделена между общини с много ниска и такива - с екстремно висока. В 27 общини 
безработицата е под 4%, но за сметка на това в други 16 тя е над 30%. Рекордьори по ниска безработица са София и 
Божурище - с под 2%. 
В общините на Северозападна, Североизточна България безработицата достига 40%. 
 

 
 
Най-ниска - под 4%, е в големите областни центрове. 
Петър Ганев - Институт за пазарна икономика: При безработицата ножицата се вижда най-ясно. 
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Икономическите центрове на страната са София, Пловдив, Варна и Несебър с десетки хиляди предприятия. 
 

 
 
И десетки милиарди левове икономическо благосъстояние. Тези градове развиват вече високотехнологично 
производство. 
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Петър Ганев - Институт за пазарна икономика: Други вторични центрове имат друга структура. Те тепърва трябва 
да борят демографските процеси, тъй като губят хора - ето Русе е един от тези градове или Плевен. 
Като образование - най-високи резултати показват випусниците в Трън, Божурище, Челопеч и Златоград, където средната 
оценка на матурата по БЕЛ е 5:00. 
 

 
 
√ Президентът и управителят на БНБ обсъдиха присъединяването ни към еврозоната  
Президентът Румен Радев се срещна с управителя на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев. Във фокуса на 
срещата бяха обявените от България намерения за присъединяване към Механизма на обменните курсове II (ЕRM II), 
представляващ първата задължителна крачка за присъединяване към еврозоната. 
Държавният глава призова за стриктно изпълнение на поетите от парламента гаранции за финансова стабилност, пълна и 
постоянна информираност на гражданите и прозрачност в работата на отговорните институции, ангажирани с процеса на 
присъединяване на България към еврозоната. 
Димитър Радев подчерта, че Българската народна банка ще продължи да участва активно в този процес в рамките на своя 
законов мандат за поддържане на ценовата стабилност чрез режима на фиксиран курс при съществуващото съотношение 
на лева към еврото. 
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√ Сенатът одобри резолюция за ограничаване на правомощията на Тръмп спрямо Иран  
Сенатът на САЩ одобри резолюция за ограничаване на правомощията на президента на САЩ Доналд Тръмп да провежда 
военни операции с Иран. В подкрепа гласуваха 55 сенатори, 45 бяха против. 
По-рано Камарата на представителите на САЩ прие подобна резолюция, която обаче няма силата на закона. 
Документът, приет от Сената, се различава по структура и текст. Той обаче едва ли ще е успешен, защото Тръмп няма 
намерение да го одобри. 
Президентът вече атакува резолюцията с критика, казвайки, че това е опит на демократите да попречат на републиканците 
и че "сега не е моментът да се показва слабост". 
Текстът на резолюцията задължава Тръмп да "прекрати всички враждебни действия, насочени срещу Иран в рамките на 
30 дни". 
 
„Капитал“ 
 
√ ЕК отново понижава прогнозата си за икономическия ръст в България  
Ревизията на Брюксел е с 0.1 пункта до 2.9% увеличение на БВП през 2020 г.  
Европейската комисия леко понижава очакванията си за икономическия ръст в България през тази година до 2.9%. Това 
става ясно от зимната макроикономическа прогноза на институцията. В анализа на ЕК от есента очакванията бяха за 
увеличение на българския БВП от 3%.  
В същото време за 2019 г. се прогнозира 3.7% ръст на икономиката, а това означава, че Брюксел залага на значително 
забавяне на темпа на растеж в България през тази година. В доклада на комисията се посочва, че понижението се дължи 
на по-слаб ръст на вътрешното търсене. "Въпреки че частното потребление се очаква да остане основния двигател на 
растежа, приносът му към общия темп ще намалява в резултат на по-слабо увеличение на заетостта", се казва в доклада 
на ЕК. Същевременно вероятността допълнителен икономически стимул да дойде от инвестициите според Брюксел е 
малка. От комисията очакват инвестиционната активност ще се ускори чак през 2021 г., което вероятно е причината за 
повишението на темпа на икономиката тогава до 3.1%.  
Как се движат цените  
Очакванията са средногодишната инфлация (по европейската методология, където делът на транспорта и храните в 
потребителската кошница е по-малък) да се понижи до 2.5% през 2019 г. при 2.6% през предходната година. Относително 
високият темп идва от разпространението и ефектите от африканската чума по свинете, която през лятото унищожи над 
20% от промишленото производство в България. Фактор са и промените в международните цени на петрола, считат 
експертите на ЕК. Тази година пък очакванията са потребителските цени да се повишат с 2.3%, а догодина - с 1.9% през 
2021. Брюксел ревизира леко нагоре и очакванията си за инфлация в еврозоната до 1.3%.  
Очакванията за еврозоната остават непроменени  
Еврозоната се радва на най-дългия период на устойчив растеж след въвеждането на еврото през 1999 г., посочват от ЕК. 
Основен двигател продължава да е потреблението, подкрепяно от ръст на заплатите и заетите. Така прогнозата за ръст на 
БВП за еврозоната и за целия ЕС остават непроменени спрямо октомври - съответно 1.2% и 1.4% за тази година. Любопитно 
е, че от таблицата с прогнозите на ЕК вече е извадена Великобритания.  
Леко се подобряват очакванията за най-голямата икономика в ЕС - Германия - с 0.1 пр. пункта нагоре до 1.1%. Последните 
данни за германската индустрия обаче показваха допълнително забавяне.  
От ЕК посочват, че докато някои външни рискове за развитието на икономиката на Стария континент като търговската война 
между САЩ и Китай леко избледняват, се появяват нови. Като такива се посочват социалните вълнения в Латинска 
Америка, напрежението в Близкия изток, неяснотите около бъдещото партньорство с Великобритания след Брекзит и 
разпространението на коронавируса. 
 
Мениджър 
 
√ Нови дестинации и религиозни машрути ще допълват туристическата карта на България  
Над 27 милиона нощувки в България са реализирани за 2019 година. Това обяви министърът на туризма Николина 
Ангелкова при откриването на международното туристическо изложение „Ваканция и Спа експо“. 
„Над 9 300 хиляди чуждестранни туристи, 0.4% ръст за миналата година са цифри, които показват много добре свършена 
работа с добър туристически продукт. Това ни кара да работим още по-усилено и да вървим напред с още иновативни 
предложения, за да можем да превърнем България в целогодишна туристическа дестинация“, съобщи министърът. 
И благодари на представителите на теристически сектор за постигнатите добри резултати през изминалата година. 
„Над 5.9% е ръстът на българите, които са пренощували в местата за настаняване в България. Това показва, че макар и с 
малки стъпки, с общи усилия и с нашия фокус върху насърчаването на вътрешния туризъм имаме ръст на българите, които 
са избрали България, за да може да реализират своята почивка и ваканция със своите семейства“, допълни Ангелкова.  
„Анализите показват, че имаме изключително голям интерес и ръст в крилата на сезона. Той е в рамките от 7 до 15% в 
различните месеци април – май, октомври – ноември, което в абсолютни цифри не е много, но показва една устойчива 
тенденция. Това основно се дължи върху фокуса, който имаме за културно-историческия туризъм, балнео и СПА туризма, 
винено-кулинарния туризъм. Ще продължим да надграждаме тези усилия и с нови дестинации, като религиозните 
маршрути, които предстои да разработим“, съобщи Ангелкова. 
От края на септември България вече е част от споразумението на немските здравни каси, така че да може немски 
здравноосигурени лица да избират България за различни процедури, свързани с рехабилитация и свързани с използването 
на нашите минерални извори.  
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„Изключително важен фокус през тази година отново имаме върху дигитализацията. Това е една от основните теми, които 
утре ще се обсъждат в рамките на различните дискусии. Повече от пет милиарда души ползват мобилни телефони, а над 
три милиарда използват социалните мрежи. Изключително важно е и ние следваме тази световна тенденция и тази година. 
Искам да благодаря на бизнеса, който се включи в нашата инициатива съвместно да организираме различни турове на 
блогъри, влогъри и инфлуенсъри, така че отново да покажем прекрасните места на България, които могат да бъдат 
посетени“, обясни Ангелкова. 
 
√ Средната заплата в ИТ сектора – вече над 3000 лева  
Средната заплата в направление "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" 
в България е достигнала 3 248 лева през декември месец на 2019 година, сочат данни на Националния статистически 
институт. 
През 2019 година сегментът стартира с 2 882 лева средна работна заплата, което говори за увеличение от почти 400 лева в 
рамките на 1 година.  
Въпреки, че ИТ секторът държи най-висока абсолютна стойност в заплащането, най-драстично нарастване на заплатите се 
наблюдава в сектора на образованието, където средната брутна заплата през декември достига 1 499 лева. Това е ръст с 
14,8% спрямо началото на 2019 година, когато тя е 1 145 лева. 
Високи заплати взимат и в сегмента "Финансови и застрахователни дейности", където средното брутно възнаграждание 
през декември 2019 година е 2 307 лева. Работниците в "Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива" също се радват на едно от най-високите заплащания в страната ни със средна брутна 
заплата през декември 2019 в размер на 2 238 лева. В този сектор увеличението също е драстично като в началото на 2019 
година финансисти и застрахователи взимат 1 859 лева. 
Най-ниско платени остават работниците в сферата на хотелиерството и ресторантьорството със средна брутна заплата към 
декември 2019 година от 785 лева. В сектора на строителството също се наблюдават едни от най-ниските заплащания като 
към декември 2019 година средната заплата в сегмента е 1 014 лева. 
Пълните данни вижте тук. 
 
√ Спад на европейските борси след резкия скок в броя на новите случаи на коронавируса в Китай  
Основните индекси на водещите европейски фондови борси записаха спад в ранната търговия в четвъртък на фона на 
резкия скок в броя на жертвите и заразените с новия коронавирус в Китай, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 4,29 пункта, или 0,99%, до 426,87 пункта. Немският DAX отчете спад от 
151,1 пункта, или 1,1%, до 13 598,68 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 112,26 пункта от 
стойността си, или 1,49%, достигайки ниво от 7 422,11 пункта. Френският CAC 40 се понижи с 62,7 пункта, или 1,03%, до 6 
042,03 пункта. 
Броят на новите случаи на заразени с коронавурса, който вече носи името COVID-19, скочи с близо 15 хил., след като 
здравните власти в китайската провинция Хубей, която е епицентър на епидемията, въведоха нов метод за 
диагностициране на заболяването. Досега властите потвърждаваха инфекцията с тест на рибонуклеинова киселина, който 
обаче отнема дни за поява на резултат. Потвърждаването на нови случаи на зараза с вируса вече обаче става и с рентген 
на белите дробове, които разкрива инфекции. 
„Ние изтрихме няколко процентни пункта от прогнозата си за растежа на БВП на Китай през първото тримесечие“, 
коментира Симона Гамбарини, пазарен икономист в Capital Economics. 
„Ако вирусът бъде поставен под контрол, този спад ще бъде временен и ще бъде компенсиран през втората половина на 
годината“. 
По първоначални данни продажбите на нови автомобили в Китай са паднали с 18% през януари, което е 19-ти пореден 
месец на спад. 
Същевременно с това силно зависими от търсенето в Китай подиндекси на минно-добивните компании - SXPP и 
автомобилните фирми - SXAP се понижиха съответно с 1,62% и 1,84% 
На корпоративния фронт, акциите на британския енергиен оператор Centrica паднаха до дъното на STOXX 600, след като 
поевтиняха с 16,25% на фона на отчетен 35-процентов спад в годишната печалба. 
Акциите на френският дистрибутор на електрически продукти за ниско и ултра ниско напрежение Rexel поскъпнаха с 9,15%, 
достигайки до върха на бенчмарка, след като компанията отчете ръст от 20% на нетната печалба през 2019 г. 
Нови рекорди в САЩ 
Основните борсови индекси на Уолстрийт достигнаха нови исторически рекорди във вторник, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 275,08 пункта, или 0,94%, до 29 551,42 пункта. Широкообхватният Standard 
& Poor's 500 напредна с 21,7 пункта, или 0,65%, до 3 379,45 пункта. Индекса на високотехнологичните дружества Nasdaq 
записа ръст от 87,02 пункта, или 0,9%, до 9 725,96 пункта. 
Най-силно представяне на Dow отчете UnitedHealth, чиито книжа поскъпнаха с 4,36%. Индексът на сините чипове бе 
подкрепен и от Nike, Apple и Caterpillar, чиито акции поскъпнаха съответно с 2,98%, 2,37% и 2,50%. Технологичният и 
енергийният сектор се представиха най-добре в S&P 500, записвайки ръст от по над 1%. 
Книжата на операторите на хотели и казина Wynn Resorts и Las Vegas Sands, които са силно зависими от китайския пазар и 
съответно от опасенията около епидемията от коронавирс, поскъпнаха с 3,66% и 3,31%. Акциите на Delta и American Airlines 
поскъпнаха с 1,38% и 2,11%. 
Говорейки пред пред Банковата комисия в Сената вчера, председателят на Федералния резерв Джером Пауъл заяви, че 
централната банка ще има добра представа за ефекта от коронавируса върху американската икономика „сравнително 
скоро“. 

https://www.nsi.bg/bg/content/3928/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE
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Сезонът на корпоративните отчети остана във фокуса на инвеститорите, след като компанията за споделени пътувания Lyft 
отчете приходи от над 1 млрд. долара за последното тримесечие, но прогнозира забавяне на растежа през 2020 г. Книжата 
на Lyft поевтиняха с 10,16%. 
Резултатите за тримесечието на CVS Health, Molson Coors, Teva Pharmaceutical и Shopify надминаха очакванията на 
анализаторите. Около 70% от компаниите в S&P 500 са представили финансовите си отчети за тримесечието, като 71,1% от 
тях са надминали очакванията на анализаторите, сочат данни на FactSet. 
Спад в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха понижения в четвъртък на 
фона на промяната в метода за диагностициране на заразените с коронавирс в Китай, пише Маркетоуч. 
 „Новата информация от Китай разклати увереността на пазарите в Азия и изсипа кофа „студена реалност“ върху 
инвеститорите“, коментира Джефри Хейли от Oanda. „Спорът дали става въпрос за еднократна корекция или за по-дълбок 
проблем при събирането на данните в Китай остави азиатските фондови пазари в позиция на несигурност“, добавя той. 
На този фон китайският бенчмарк Shanghai Composite се понижи с 20,83 пункта, или 0,71%, до 2 906,07 пункта, докато по-
малкият Shenzhen Composite отчете спад от 13,72 пункта, или 0,77%, до 1 771,61 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng 
изтри 93,66 пункта от стойността си, или 0,34%, завършвайки сесията при ниво от 27 730 пункта. Книжата на Tencent 
поскъпнаха с 1,31%, докато тези на CSPC Pharmaceutical и China Life Insurance поевтиняха с 2,09% и 1,62%. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 33,48 пункта, или 0,14%, до 23 827,73 пункта. Акциите 
на Softbank поевтиняха с 5,09%, след като печалбата на компанията се срина с почти 100% през последното тримесечие 
заради инвестиционния фонд Vіѕіоn Fund, ĸoйтo регистрира зaгyбa oт 2,05 млpд. дoлapa. 
В Южна Корея индексът Kospi отчете спад от 5,42 пункта, или 0,24%, до 2 232,96 пункта, докато австралийският измерител 
ASX 200 записа ръст от 15 пункта, или 0,21%, до 7 103,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
ръст от 1,48 пункта, или 0,26%, до 570,15 пункта. BGBX40 напредна с 0,37 пункта, или 0,33%, до 112,77 пункта. BGTR30 
добави 0,47 пункта към стойността си, или 0,09%, достигайки ниво от 520,27 пункта. BGREIT остана без промяна при 133,94 
пункта. 
 
√ Двугодишна рецесия за Италия прогнозира ЕК  
Две поредни години стагнация за Германия и Франция, прогнозира Европейската комисия в публикуван днес доклад. Още 
по-негативни са прогнозите за Италия, където очакванията са за две поредни години рецесия. Докладът със зимните 
икономически прогнози на ЕК залага икономическия ръст в Германия през тази и следващата година да е по 1,1%, а във 
Франция - 1,1% през 2020 г. и 1,2% през 2021 г. За Италия очакванията са за растеж от 0,3 процента тази година и 0,6 
процента следващата, което я поставя на последно място сред страните от ЕС по този показател. 
Малта ще бъде страната с най-добри ръстове на икономиката тази година /прогнозиран ръст от 4%/, следвана от Румъния 
/прогнозиран ръст от 3,8%/. Комисията е повишила с 0,2 процента прогнозата си за икономическия растеж на Румъния 
спрямо публикувания през есента доклад.  
"Икономическият растеж на Румъния продължи да спада през 2019 г. Реалният растеж на БВП спадна от следкризисния 
връх от 7,1 процента през 2017 г. на 4,4 процента през 2018 г. и се очаква да достигне умереното ниво от 3,9 процента през 
2019 г.", се посочва в доклада за зимните икономически прогнози на ЕК.  
Комисията отбелязва, че очаква икономическият растеж на Румъния да остане "солиден" през тази и следващата година - 
съответно 3,8 и 3,5 процента.  
Средното ниво на растеж в ЕС за тази година се очаква да бъде 1,4 процента, като се очаква да се запази на това ниво и 
през следващата година. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ 40 000 души с Windows XP без е-услуги на НАП  
Достъпът на около 40 000 граждани до електронните услуги на НАП може да бъде прекъснат само след дни. Това ще стане 
заради мерките за сигурност, които приходната агенция предприе, при прехвърляне на данни между сървърите й и 
потребителите. 
Още януари от ведомството на Галя Димитрова предупредиха, че всички клиенти на НАП ще трябва да обновят браузърите 
си. Това засяга най-вече тези, които използват операционна система Windows XP и стари версии на браузъри. 
Подновяването трябва да се случи в срок до 17 февруари, като не е изключено в даден момент и хората с Windows 7 да 
бъдат с прекъснат достъп. По данни на НАП активните потребители на електронни услуги са 996 000, като почти всички 
използват Windows. От тях приблизително 4% са със стари версии, които трябва да се обновят. Ако не го направят, то те 
нямат да имат достъп до системата за гражданите. 
За да може да се използват е-услугите на НАП след 17 февруари, потребителите ще трябва да разполагат с персонален 
компютър с инсталирана операционна система, която е в поддръжка от производителя, с коректно инсталиран софтуер за 
работа с електронен подпис - Windows 8; 8.1(преустановена стандартна поддръжка на 9 януари 2018 г. с налична 
разширена поддръжка до 10 януари 2023 г.); 10 (32bit и 64bit), Linux (32bit и 64bit) или OSX (64bit)/ Уеб браузърът трябва 
да е Internet Explorer/Edge, Google Chrome или Mozilla Firefox в актуални версии, поддържащи протокола TLS 1.2, както и 
да е налице Java, версия 8.х. 
 
√ С промените в закона за висшето образование: Край на „летящите професори“  
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Депутатите сложиха край на „летящите професори“, след като вчера приеха на второ четене промените в Закон за висше 
образование. Ограничението е във връзка с акредитацията на вузовете. Така един член на академичния състав ще може 
да участва в определянето на оценката от програмната акредитацията само на едно висше учебно заведение. 
От оценката, която е от 0 до 10, пък ще зависи в какви степени ще могат да обучават вузовете. Университетите, които 
получат от 4, 00 до 5, 99 имат право да подготвят само бакалаври. Ако програмната акредитация е между 6, 00 и 7, 99, то 
вузът има право да издава и дипломи за магистър. В образователната и научна степен „доктор“ пък могат да подготвят 
само университетите с оценки над 8, 00. Те ще бъдат и тези, които ще имат право да предлагат нови специалности в 
направления, за които вече са акредитирани. При две последователни оценки под 4, 00 на институционалната акредитация 
пък вузовете ще бъдат закрити, ако не пожелаят да им бъде направена повторна оценка.  
Според промените ректори, декани и ръководители на катедри не могат да заемат длъжността след навършване на 65 г. 
Това се отнася и за тези, които нямат възможност да изпълнят поне половината от мандата до навършване на възрастта. 
Това обаче не важи за тези, които вече са избрани и те завършат мандата си. Ректорите ще имат и задължението да 
сключват договори за управление с министъра на образованието и науката. В тях ще бъдат описани приоритетите и 
политиките, които трябва да следват. Министърът ще следи дали ректорите го изпълняват договора в ежегодния им отчет. 
Договорът за управление ще се прекратява с края на мандата му или при навършването на 65-годишна възраст. 
Нови частни и държавни вузове, както и филиали към тях няма да се откриват до приемането на Национална карта на 
висшето образование. Тя ще описва териториалната и профилната структура на университетите и специалностите в 
страната спрямо потребностите на пазара на труда. Просветният министър Красимир Вълчев обясни, че картата ще зададе 
рамка, с която да се спре откриването на нови центрове за висшето образование, както и да предотврати струпването им 
в една част на страната. Той даде за пример как в Североизточната България има 4 икономически центъра. Вълчев допълни, 
че националната карта ще бъде основа Националната агенция по оценяване и акредитация да отказва разкриването на 
нови специалности и направления. „На 90% образователната система е достигнала предела си на разрастване, но има още 
10%, в които да се доразвива“, смята просветният министър. Нови специалности били необходими в направления като 
математика, информатика, инженерни науки. Първоначално бе предвидено Народното събрание да приема картата, но 
между първо и второ четете бе предложено това да се случва от Министерски съвет по предложение на образователния 
министър. При гласуването в зала председателят на образователната комисия Милена Дамянова обясни, че по този начин 
няма да могат да се прокарат лобистки интереси или пък да се предава престиж на определени райони. Картата трябва да 
бъде изготвена в период от 1 година. 
 
√ За 3 години: Армията похарчи 44 млн. лева за охрана на изоставени имоти 
Неизползваните обекти са 1172, сред тях и 122 магазина и подблокови пространства 
За последните три години Министерството на отбраната е отделило 44 066 037,05 лв. за охрана на имоти с отпаднала 
необходимост – т.е. терени, които в момента изобщо не се ползват и реално са имоти призраци. Това става ясно от 
информация, предоставена от ведомството по искане на „Монитор“. 
Справката е за периода от 2017 до 2019 година включително, като данните ясно сочат, че с всяка година парите скачат с 
над милион. Респективно за 2017 г. сумата е 12 771 910,38 лв., за 2018 г.- 14 982 088,26 лв., а за миналата 2019 година 
ведомството е отделило 16 312 038,41 лв. 
Към януари тази година в управление на МО имотите с отпаднала необходимост са 1172, сред които 122 магазина и 
подблокови пространства и 1052 войскови имоти като бивши казарми, складови райони, полигони, летища и съпътстваща 
инфраструктура към тях. От ведомството съобщават, че тази бройка е формирана от освободени войскови райони, 
включително и от геодезически обособени райони на по-малки имоти с цел по-лесна реализация на пазара на недвижими 
имоти. 
От МО твърдят, че се продават само поземлени имоти, независимо застроени или не, а не казарми или мобилизирани бази 
например. За амортизирания сграден фонд се извършвали процедури по освидетелстване, бракуване, премахване и 
снемане от отчет на сгради. Основните причини за предприемане на процедури по освидетелстване на сграден фонд в 
освободените войскови имоти били естественото им износване и негодност за ползване. 
Сгради с отпаднала необходимост не се реконструирали, тъй като политиката на ведомството била да се освобождава от 
тях, а усилията да са насочени към ремонтни дейности на използвани терени и обекти. Тези, които не се използват, или 
отиват на тезгяха, обичайно чрез търг, или се апортират в капитала на търговските дружества на МО, а понякога се отдават 
и безвъзмездно за нуждите на държавни и общински администрации. 
За периода от 2015 до 2019 г. са били направени стъпки за безвъзмездно предоставяне или отнемане на общо 88 имота 
на общини или държавни ведомства. Респективно през 2015 г. на ведомства са били дадени 9 имота, а са отнети 11. През 
2016 г. са предоставени 8 имота на общини, също толкова на ведомства, а отново са отнети 11. През 2017 г. на общини са 
дадени за ползване 7 обекта, на ведомства – 4, а са взети 9. През 2018 г. пък са предоставени на общини 2 имота, на 
ведомства 4 и са отнети 4. През миналата година няма предоставени на общини, но на ведомства са дадени 2. Отнетите са 
9. 
Продадените имоти чрез търг за същия периода от пет години са 72. Най-голям е броят през 2016 г. - 33. Предходната 2015 
г. са били 18 имота, през 2017 – 15, през 2018 г. - само два, а през отминалите 2019 г. - 4 имота. От МО подчертават, че 
приходите от продажбите постъпват в държавния бюджет. 
От справката става ясно още, че през 2018 г. има 4 апортирани имота в капитала на търговски дружества на ведомството. 
Ставаме офицер от резерва с висше от военно ВУЗ 
Промени в Закона за резерва на въоръжените сили предвиждат да предложат от МО. Оттам посочиха, че предстои 
разработване и на наредба, която ще регламентира условията и реда за придобиване на квалификация „Офицер от 
резерва“. Тази квалификация ще може да се придобие във висшите военни училища на доброволен принцип. 
МВР дава на общините застави, които не ползва 
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Много от бившите гранични застави са с отпаднала необходимост и не се поддържат след преструктурирането на Гранични 
войски в Гранична полиция и въвеждането на нови полицейски форми и методи за граничен контрол, посочиха пък от МВР, 
като допълниха, че Фонд за поддръжка на застави няма МВР. От ведомството съобщават още, че където е имало 
възможност, някои от заставите са предоставени на общините за ползване и стопанисване. Към момента се използват 13 
бивши гранични застави. Това са на българо-сръбската граница - гр. Брегово, местността Връшка чука, с. Калотина, на 
българо- северно македонската граница - с. Гюешево. На границата ни с Турция пък са с. Капитан Андреево и с. Резово. На 
морската ни граница граница - гр. Варна, нос Галата, нос Камчия, гр. Бяла, гр. Несебър, гр. Царево и на границата ни с 
Румъния - с. Куделин и с. Ново село. 
 
√ В Мюнхен започва ежегодната Международна конференция по сигурността  
В германския град Мюнхен днес започва 56-ата Международна конференция по сигурността, в която ще участват около 40 
държавни и правителствени ръководители, включително българският премиер Бойко Борисов, външни министри, 
експерти. 
Тридневният форум ще бъде открит от германския президент Франк-Валтер Щайнмайер, съобщи ДПА.  
През годините Мюнхенската конференция се превърна в една от най-важните срещи на експертите в областта на 
политиката по сигурността в света.  
"Имаме повече кризи, по-страшни кризи и повече ужасяващи деяния, отколкото човек може да си представи", каза пред 
журналисти в Берлин председателят на конференцията Волфганг Ишингер, коментирайки темите, които ще бъдат 
обсъждани.  
За първи път във форума в Мюнхен ще участва френският президент Еманюел Макрон. САЩ ще имат трима официални 
представители - държавният секретар Майк Помпео, министърът на отбраната Марк Еспър и министърът на енергетиката 
Дан Бруийет. В Мюнхен се очаква да бъдат и председателката на Камарата на представителите на американския Конгрес, 
демократката Нанси Пелоси, и Мит Ромни, единственият сенатор републиканец, гласувал за отстраняване на президента 
Тръмп от поста при процедурата за импийчмънт.  
В Мюнхенската конференция ще вземат участие външните министри на Китай, Русия и Иран - Ван И, Сергей Лавров и 
Мохамад Джавад Зариф.  
Севернокорейският заместник-външен министър Ким Сон-гьон отмени участието си, след като първоначално съобщи, че 
се включи във форума, на който страната му за първи път е поканена. 
 
Novini.bg 
 
√ Вижте каква е зимната икономическа прогноза за 2020 г.  
Според публикуваната вчера зимна икономическа прогноза за 2020 г. се очаква европейската икономика да продължи по 
пътя на стабилен и умерен растеж. Еврозоната се радва на най-дългия период на устойчив растеж от въвеждането на 
еврото през 1999 г. 
Според прогнозата нарастването на брутния вътрешен продукт (БВП) на еврозоната ще бъде стабилно — 1,2 % през 2020 г. 
и 2021 г. За ЕС като цяло се очаква леко понижаване на растежа през 2020 г. и 2021 г. — до 1,4 % спрямо 1,5 % през 2019 г. 
Растежът ще остане стабилен благодарение на вътрешното търсене 
Външната среда продължава да крие предизвикателства. Продължаващото създаване на работни места, стабилното 
нарастване на заплащането и благоприятната комбинация от политики обаче се очаква да помогнат на европейската 
икономика да продължи по пътя на умерения растеж. Частното потребление и инвестициите, особено в сектора на 
строителството, ще продължат да подкрепят икономическия растеж. Очаква се в редица страни от ЕС значително да 
нараснат публичните инвестиции, по-специално в областта на транспорта и цифровата инфраструктура. 
Рискове за прогнозата 
Първата фаза на търговското споразумение между САЩ и Китай допринесе за известно намаляване на рисковете от 
влошаване, но високата степен на несигурност във връзка с търговската политика на САЩ остава пречка за по-
широкомащабно възстановяване на бизнес нагласите. Социалното напрежение в Латинска Америка крие риск от 
подкопаване на икономическото възстановяване на региона. Засиленото геополитическо напрежение в Близкия изток 
доведе до повишаване на риска от конфликт в региона. Въпреки че в момента има яснота относно търговските отношения 
между ЕС и Обединеното кралство по време на преходния период, продължава да съществува значителна несигурност 
относно бъдещото партньорство. Епидемията от коронавирус 2019-nCoV с всички нейни последици за общественото 
здраве, икономическата активност и търговията, особено в Китай, е още един риск от влошаване. Базовото допускане е, че 
тази епидемия ще достигне своя връх през първото тримесечие със сравнително ограничено въздействие в световен 
мащаб. Колкото по-дълго трае епидемията обаче, толкова по-голяма е вероятността от верижни ефекти върху 
икономическите нагласи и глобалните условия за финансиране. Свързаните с изменението на климата рискове, въпреки 
че са предимно дългосрочни, не могат да бъдат изключени и в краткосрочен план. 


