
1 

 

 
 

 
 
 

 
 

Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
Plovdiv-press 
 
√ Приеха УХТ в Асоциацията на индустриалния капитал – пряка връзка бизнес-образование  
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. 
 
БНТ 
 
√ "След новините": Защо скача цената на тока за бизнеса?  
Проблемът с високата цена на тока за бизнеса засяга и битовите потребители, защото реално тя влиза в цената на 
продуктите, които всички консумираме. Освен това от лятото на тази година започва плавно освобождаване на пазара на 
ток за бита, тоест сами ще можем да си избираме доставчика. 
След по-малко от месеца се очаква да започне освобождаването на пазара на ток за битовите потребители, тоест 
постепенно те ще могат да избират своя доставчик на енергия. Бизнесът може това от години, поне на теория. На практика 
проблемите не спират, а цената расте скокообразно на периоди. 
Румен Радев, заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ): От началото на 
годината, каквото и да се говори, накрая числата са недвусмислени. Ние сме действително шампионът по цена на активна 
енергия в България. Говоря не просто регионално, но и на европейско ниво. 
Ние сме свидетели на абсурдни ситуации. Имаме изхвърляния за цени в някои часове, 250-260 лева, хора. 
Теменужка Петкова, министър на енергетиката: В съседните борси е имало по всякаква вероятност някакъв софтуерен 
проблем и търговете в тези борси - румънска, унгарска, са приключили с повече от два часа закъснение. Това е накарало 
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участниците в тези борси да се пренасочат към българската борса. Това, разбира се, е увеличило търсенето, те са 
предложили по-високи цени, за да си гарантират количества и това е довело до този скок в цената. 
Александър Загоров, КТ "Подкрепа": Неправилно е, когато някои се втурне и разбута всичко, което е подредено по някакъв 
начин с искания за оставки и какво ли не, и то много шумно, много медийно, и без да е обосновано с аргументи и мотиви. 
Енергетиката е такава, че тя трябва да се управлява вещо, без резки движения, и това го знаят всички играчи, може би 
някой иска да не е така. 
Иван Хиновски, енергиен експерт: Според мен в момента е също много шум за нищо, защото ако в края на тази година се 
обединят пазарите ден напред, с Румъния и с Европа, този проблем ще изчезне, нашата енергия ще стане средната за 
региона. Да му мислят обаче, регулираният пазар, защото там ще почне също процес на либерализация. 
В началото на тази седмица четирите най-големи работодателски организации за пореден път през последите три години 
сигнализираха, че нещо нередно се случва на свободния пазар на ток. Нещо повече Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България, Българската търговско промишлена палата, Българската стопанска камара и Асоциацията на 
индустриалния капитал поискаха оставката на ключови енергийни мениджъри - шефът на Българският енергиен холдинг, 
на Българската независима енергийна борса и на ТЕЦ "Марица изток 2". Повод за това е резкият скок на цената на борсата 
само за един ден - в пъти в сравнение с европейските. Причините обаче за бунта на работодателите се оказаха много по-
дълбоки и натрупани в енергийната система от години. Какви са те, потърсихме отговора както на бизнеса, така и на 
търговците на ток и експертите. 
Румен Радев: Когато се изготвя обща позиция на толкова различни работодателски организации, това най-малкото би 
трябвало да говори, че вероятно има общ проблем. Това не е желание на някой индивидуално своеволно да блесне и да 
бъде критикар. 
Големите притеснения, които сме изложили, са свързани с цената на активната енергия - какво глобално се е променило 
в крайна сметка в България. Имаме почти същите генериращи електрическа енергия мощности, нямаме някакво 
разместване в структура. Да, имаме различни цени, заради външни фактори, каквито са например цените на квотите на 
СО2 емисии. 
Това не е моментно избухване на цена за един ден - да, и такива укори имаше, да, такъв беше случая и с последната неделя 
с драстична разлика, но в случая говорим за усреднен период вече втори месец. 
Енергийният пазар в България е разделен на два големи сегмента - регулиран - оттам ток купува битът и дребният бизнес. 
Цената на този пазар се определя с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране. Бизнесът няма досег до този 
пазар, а отделно той се води губещ за производителите. Причината - цената на тока за бита се потиска от години, за да 
бъде социално поносима за хората. По-големите централи са длъжни да продават определени квоти на този сегмент, за 
да бъде формират т.нар. енергиен микс - достатъчно приемлива цена за бита. 
Извън този сегмент обаче остава т.нар. свободен ток. Остатакът от производството, който не отива за регулиран пазар, се 
купува от бизнеса и търговците или по дългосрочни договори, или чрез българската енергийна борса. Тя като организиран 
пазар има два сегмента "ден напред" и "за същия ден". И докато в сегмента за ползване на енергията същия ден няма 
проблеми, защото той е обединен със сегмента на регионалните борси, то в "ден напред" се допускат изкривяванията. 
Мартин Георгиев, председател на Асоциацията на търговците на електроенергия в България: Разбира се, когато има 
проблем в някой аспект, в някой базар, без значение какъв, има комплексни причини обикновено, такава е и ситуацията в 
електроенергийния пазар. 
България има проблема със задължителната продажба на всички производители на електрическата енергия на борсата и 
съответно сравнително ниската ликвидност в комбинация със сравнително ниска ликвидност на борсата. 
Тази ниска ликвидност в комбинацията, че България е малък пазар и производителите са сравнително малко на брой води 
до това отклонение в цените. В другите страни също се наблюдават, но много от съседните страни са в обединения и там 
в режимите на това обединение, флуктуациите се намаляват тъй като съседните страни помагат, ако в някоя страна има 
проблем. Докато в България ние все още не сме в режим на пазарно обединение. 
Иван Хиновски: Ако се погледне в средностатистически план, нашата енергия на борсата не е най-високата, разбира се 
обаче има периоди, в които работодателите правилно реагират, защото има необясними пикове в цената на борсата, което 
лично за мен е свързано с редица причини.  
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Все пак има спекулативни играчи на борсата, много добре се знае, опитните енергетици, които не са малко. Тоест има все 
още такива в системата, те знаят много добре в кои моменти ще има евтина енергия и в кои моменти ще има скъпа, знае 
се много добре ремонтни програми, знае се много добре воден дефицит, знае се много добре аварийност на някои 
системи и те по тази причина знаят в кой момент да продават електроенергия предварително и в кой момент да купуват. 
Синдикатите видяха сериозна заплаха в исканията на работодателите, както и в твърденията, че държавната енергетика 
не се управлява ефективно. На практика това означава, че се чакат съкращения в сектора, ако се оптимизира работата му. 
Александър Загоров: Ако се пренесем в истинската среда на българската електроенергетика, тя е изключително непазарна. 
По-голяма част от производителите имат някакви преференции. 
На нас ни беше безкрайно обидно и това беше искрена, тежка провокация към нас, синдикатите, че хора, които полагат 
един изключително тежък труд, труд, който навремето се наричаше непривлекателен, и продължават да го полагат и със 
своя героизъм, поради липса на инвестиции и поради липса на много други неща, които са необходими понякога, тези 
хора, продължават да си свършат производствените задачи. Ние трябва да направим поклон първо пред тези хора, трябва 
да кажем, че енергетиката се управлява много трудно и успяват да я управляват, защото токът не е спирал и енергийната 
система не се е разпаднала, напротив - стабилна е, и най-важното енергетиката е част от националната сигурност. 
Какво е решението според синдикатите? 
Александър Загоров: Правилното решение е, когато седнат достатъчно образовани начетени хора да обсъдят проблема с 
други начетени отговорни хора, и заинтересованите страни да стигнат до някакво решение, което удовлетворява всички. 
И така в края на седмицата бяхме свидетели на среща между работодатели, министъра на енергетиката Теменужка 
Петкова и шефовете на държавните енергийни дружества. Единственият човек, който говори за резултатите, беше 
министърът. От БЕХ, ТЕЦ "Марица Изток 2" и енергийната борса се скриха зад гърба на Петкова. 
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. 
Набелязахме следващи срещи, следващи диалози, всеки един от нас ще си подготви определена позиция по всички тези 
въпроси. Има закон, който закон ясно казва кой упражнява контрол по отношение работата на борсата - това е Комисията 
за енеригйно 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. 
Комисията за енергийно и водно регулиране започна своето проучване на борсовия пазар в края на 2018 г. До този момент 
няма резултат, въпреки усилията на ведомството, то самото не разполага все още с достатъчен капацитет както софтуерен, 
така и административен, за да открива спекулации. 
Румен Радев: Укорите, които към борсата по-скоро аз бих отправил, се отнасят към нещо друго, към структуриране на 
продукти, по-добри и по-гъвкави продукти, които да се предлагат там. 
Един проблем обаче се откри в целия шум, а именно работата на държавния ТЕЦ "Марица Изток 2". Не е тайна, че 
централата е в тежко финансово състояние от години и в момента и е по-изгодно да не работи, отколкото да излиза на 
свободния пазар. Това обаче ограничава предлагането и оттам вдига цените. Затова и потърсихме каква е връзката между 
ТЕЦ-а и скока на цената на тока. 
Иван Хиновски: Защо, знаейки очакваната тендеция за цената на борсата, БЕХ не вземеше мерки да пуснат дори един блок 
на ТЕЦ "Марица Изток 2", дори и на цената от 150 лева, която те оферират, един такъв блок би успокоил борсата. 
Живко Динчев, изп. директор на ТЕЦ "Марица Изток 2": Металът има ресурс за определен брой цикли на пуск и стоп. За 
годишна база не трябва да надвишава повече от десетина пуска. Не мога за един ден или месец да пускам и да спирам 
блокове. 
От централата отказаха да застанат пред камерата на БНТ, но изпратиха писмени отговори на поставени въпроси. От тях 
става ясно, че за централата е неизгодно да работи на цена под 135 лева и 30 стотинки и отхвърлят всички твърдения на 
бизнеса, че цената на борсата у нас е в пъти по-висока от средно европейската. 
Иван Хиновски: Дълговете са и равни на активите. Какво се прави в един такъв случай? Пълна декапитализация, цена нула 
лева. 
Александър Загоров: В момента ситуацията е такава, че вързопчето на електроенергетиката е завързано с ТЕЦ 2 и ако ТЕЦ 
2 се разпадне, целият вързоп ще бъде оставен в ситуация, как да го кажа - разрушение. 
И докато производители и купувачи спорят кой е виновен, постепенно българският енергиен пазар се променя. Страната 
ни от година и половина е нетен вносител на ток. Вносът се е увеличил с почти 122% . Бизнесът обаче не може да се добере 
до този ток, защото няма база в съседните държави и затова токът му минава през търговците на електронергия. 
Мартин Георгиев: Две са основните причини за вноса. Едната е, всички знаем, влошената хидрологична ситуация в 
страната, язворите не са много пълни, съответно ВЕЦ-овете произвеждат елекрическа енергия в по-ограничен режим, 
съответно могат по-малко електрическа енергия да предложат на пазара. И другата причина също доста често дискутирана 
в общественото пространство е ситуацията с ТЕЦ "Марица Изток 2", поради повишените разходи за въглеродни емисии, 
произвежда в много ограничен режим спрямо миналата зима. 
Иван Хиновски: Всеки търговец е посредник. Разбира се, би могло да се предложат нормативни промени, за да може това 
нещо да се избягва. Правилният подход е както е на запад -големите производители и всички производители на ВЕИ се 
обединяват в пулове и тези пулове оферират цените на борсата, а при нас те продават на търговци, които от своя страна 
си покриват редица рискове с цената, която предлагат. 
В момента най-голям производител на ток у нас остават ТЕЦ-овете, следвани от АЕЦ и водните централи. Заради сухото 
време обаче водните централи са максимални ограничени. 
Иван Хиновски: Трябва да има отдел прогнози, който да дава сигнали в БЕХ, в министерството, в различните групи 
производители на енергия, че се очакват дефицити, за да се активират мощности. Много лесно би могло например, в тези 
случаи, в които има дефицит, още повече, че има 60% държавна енергетика, да се постигне компенсиране. 
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Александър Загоров: Истинският пазар отдавна е оставен някъде в страни и всъщност една огромна част от средствата, 
които се движат в българската електроенергетика, по някакъв начин се преразпределят. Това не може да продължи дълго. 
Работодателите го знаят и вместо в годините назад, цената на електроенергията да се вдига плавно, тя сега започва на 
именно този пазарен и недопазарен принцип да се повишава отвреме на време в пикови периоди. 
Румен Радев, АИКБ: В групата, в която аз съм ангажиран като управление, ние успяваме да покрием тези по-високи цени с 
кроссубсидиране между компаниите, които имаме вътре, в даден период. Като не успяваме с едно от дружествата, 
помагаме си с друго, за да успеем да преодолеем все пак някаква криза. 
И ако ситуацията може да се обобщи, се оказва, че проблеми има, макар и да не са рязко драматични. Повечето от тях 
обаче идват от една страна от изкуствено създадения свободен пазар. От друга, липсата на механизъм за неговото 
наблюдение, и най-вече от работата на парче. Оказва се, че липсата на дългосрочно планиране в енергетиката вече се 
усеща. Дали това ще продължи и занапред само времето може да покаже. Експертите обаче са категорични, че рязък скок 
на цената на тока за бита не се задава и няма да бъде допусната. 
За повече информация вижте видеото. 
 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
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√ МВФ: България може да си позволи малък бюджетен дефицит 
Мисията на фонда предлага увеличаване на максималния осигурителен доход и повече пари за социални разходи 
България може да си позволи малък бюджетен дефицит, с който да се увеличат разходите за образование, социални 
плащания, както и публичните разходи, които подкрепят инвестициите. Това обаче е важно да се случи при запазване на 
настоящото ниско ниво на дълг. С такова заключение приключи мисията на Международния валутен фонд (МВФ), водена 
от Джейу Лий, през периода от 4 до 14 февруари. 
„Имайки предвид трайното установяване на макроикономическа стабилност, предизвикателствата пред икономическата 
политика на България понастоящем са свързани с ускоряване на приобщаващия растеж и устойчиво сближаване на 
доходите. Това изисква подкрепа на благоприятстващите растежа реформи и инвестиции в хората. По-силните институции 
и по-доброто предоставяне на публични услуги са ключът, който на свой ред ще стимулира по-широкообхватни инвестиции 
и увеличаване на производителността“, става ясно още от заключителното изявление на Джейу Лий, публикувано на сайта 
на Министерство на финансите. 
Според МВФ неравенството в България продължава да расте, а като мярка за осигуряване на по-голям ресурс за социални 
разходи, фондът предлага увеличаване на максималния осигурителен доход без премахване на плоския данък.  От 
заключението става ясно, че има възможности за по-добра мобилизация на приходи с цел поддържане на балансиран 
бюджет в средносрочен план 
От фонда оценяват стабилността на финансовата система и състоянието на икономиката през 2019-а година, като се очаква 
в общи линии стабилното икономическо представяне да продължи през 2020 година, макар и с по-умерен растеж и при 
неблагоприятни външни рискове.  
„Силното икономическо представяне през последните години е обусловило добри темпове на сближаване на доходите. 
Но разликата спрямо високите нива на доходи в останалите страни от ЕС остава голяма. Също така, неравенството в 
доходите в България е високо, и обществото и икономиката са изправени пред значителни демографски 
предизвикателства. В този контекст, постигането на по-приобщаващ растеж и по-бързото сближаване на доходите изискват 
всеобхватни структурни реформи, включително за подобряване на управлението, намаляване на недостига на работна 
сила, подобряване на образованието, както и понижаване на неравенството. Продължаващата подготовка за 
присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и банковия съюз допринасят за укрепване на институциите и на 
рамката за провеждане на политики“, пише в заключението. 
Според МВФ успешните реформи могат да доведат до значително повишение на ефикасността и да катализират по-високи 
инвестиции. По-големите и по-ефикасни инвестиции са необходими за поддържането на по-висок растеж и конвергенция. 
В заключението на мисията се посочва, че те също така ще спомогнат за нормализиране на излишъка по текущата сметка 
на България, който в момента изглежда висок за икономика, която би следвало да инвестира повече за по-бързо 
преодоляване на изоставането по отношение на доходите. По същия начин, повече и по-качествените разходи за държавни 
услуги също биха могли да намалят спестяванията и излишъка по текущата сметка. 
Силните фискална и външна позиции на България предоставят възможности за увеличаване на нивото на фискални 
разходи, се казва още в заключителното изявление на Джейу Лий. 
От МВФ призовават за подобряване на управлението на публичните инвестиции, по-добро планиране на средствата от ЕС 
и по-ефективното събиране на приходите, което ще увеличи наличните ресурси на правителството, както и ще подобри на 
ефикасността и прозрачността на публичния сектор. 
Укрепването на съдебната система също попада в заключителния доклад. 

http://news.bnt.bg/bg/a/ima-li-dostatchno-elektroenergiya-za-biznesa?fbclid=IwAR14kjGi6OjaN6E6mogviJddcmUY22ETnRQwUogMg6zIFJlGxIMpX_QTVII
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„В продължение на благоприятното признание, изразено в Механизма за сътрудничество и проверка на Европейската 
комисия, правителството планира да създаде пост-мониторингов съвет, който да спомогне за гарантиране на 
последователността на реформата. Законодателството в областта на управлението на държавните предприятия е 
приведено в съответствие с насоките на ОИСР (ангажимент за Валутния механизъм II) и това би следвало да бъде 
последвано от стабилно изпълнение, включително и по отношение на политиката на собственост, финансовия надзор и 
квалификация на членовете на съветите на предприятията“, пише в документа. 
Според МВФ Българската народна банка (БНБ) продължава да поддържа консервативен подход към финансовия надзор с 
акцент върху капиталовите буфери, а ефективният надзор е необходимо условие, за да се гарантира устойчивостта на 
финансовата система. БНБ постепенно повишава антицикличния капиталов буфер, за да се предпази банковата система 
срещу рискове, които могат да се акумулират при продължителен период на ниски лихвени проценти. По-тясно 
фокусирани макропруденциални мерки, например базирани на кредитополучателите, могат да бъдат приложени, в случай 
на риск от прекомерен растеж в определени кредитни сегменти, констатират от МВФ. 
От фонда подкрепят подновените усилия  на България за намаляване на необслужваните кредити. От екипа на Джейу Лий 
обаче отбелязват, че след бързото понижение от 2015 г. насам, темпът на намаление на лошите заеми се забавя през 2019 
г., като делът им все още е значително над средното за ЕС. 
От зключението става ясно още, че присъединяването на България към банковия съюз би следвало да доведе до 
допълнително укрепване на устойчивостта на финансовата система. „То ще се случи след успешна рекапитализация на 
двете банки, идентифицирани в цялостния преглед на ЕЦБ, което все още предстои. След присъединяването към банковия 
съюз (като страна, която не е в Еврозоната), значимите институции ще попаднат под прякото наблюдение на ЕЦБ, тъй като 
България ще се присъедини както към Единния надзорен механизъм и така и към Единния механизъм за 
преструктуриране. В процеса на подготовка за влизане във Валутния механизъм II и банковия съюз, има напредък и по 
други реформи във финансовия сектор, които подкрепяме, включително укрепване на рамката за борба с прането на пари 
и надзора на небанковия финансов сектор“, пише в документа. 
Вчера финансовият министър Владислав Горанов разкри пред ресорната парламентарна комисия част от разговорите си с 
експертите от Вашингтон и къде те виждат резерв за по-сериозен икономически растеж у нас: 
„Коментираха с един много интересен термин - неологизъм за хиперконсервативност както в публичния сектор, така и за 
тяхна изненада, по отношение на частния сектор - нещо, което всъщност изтъкнаха като резерв", посочи Владислав 
Горанов, цитиран от БНР. 
 
√ От днес влизат в сила нови изисквания за достъп до електронните услуги на НАП 
Машините с по-стара операционна система не получават от производителя защита срещу зловреден софтуер и са 
напълно открити за атаки, твърдят данъчните  
Oт днес всички електронни услуги на Националната агенция за приходите (НАП) ще бъдат достъпни единствено чрез 
използването на транспортен протокол, с цел гарантиране сигурността на обменяните данни. Това става ясно от 
информация на сайта на данъчните. 
От приходната агенция обръщат внимание, че лицата, които ползват операционна система Windows XP и стари версии на 
браузери, от днес. няма да могат да достъпят портала за електронни услуги на НАП. „Клиентите на НАП, които използват 
операционна система Windows 7, чиято поддръжка от производителя изтече на 14.01.2020 г., ще продължат да достъпват 
портала за електронни услуги, но Агенцията не може да гарантира в кой момент портала вече няма да бъде достъпен 
поради спиране на актуализациите на софтуера от Microsoft“, пише съобщението на сайта. 
Данъчните уточняват още, че за да могат да се използват електронните услуги, които НАП предоставя след 17 февруари, са 
необходими:  
- 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); 
- Web браузър: Internet Explorer/Edge, Google Chrome или Mozilla Firefox в актуални версии, поддържащи TLS 1.2; 
- Java, версия 8.х. 
Мотивът на данъчните е, че машините с по-стара операционна система не получават от производителя защита срещу 
зловреден софтуер и са напълно открити за атаки. Чрез новото изискване приходната агенция цели пълното криптиране 
на данните, което не позволява те да бъдат разчетени от потребител, различен от изпращача и получателя. 
Припомняме, че миналата година бе осъществена хакерска атака срещу НАП, при която данните на над 5 млн. души (от тях 
около 1 млн. са на починали лица) изтекоха в публичното пространство. По-конкретно файлътсъдържаше данни за 
български и чужди граждани и търговски дружества, в това число три имена, ЕГН на български граждани, имена и ЕИК на 
търговци, данъчна и осигурителна информация по подадени годишни декларации, получени в НАП от други институции в 
България по международния обмен на информация в информационната система VAT REFUND, ползвана от НАП, 
съхранявана в сървър на НАП и др. 
В края на юли от приходната агенция признаха на пресконференция, че не са подходили достатъчно бдително. Тогава 
изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Галя Димитрова не само че не подаде оставка, но и не 
прекрати отпуска си. По време на атаката и седмицата след това шефът на НАП не бе в София. „Беше тежко, но много добре 
обмислено решение да не си прекратя отпуска. Имах много важна и изключително отговорна лична причина за това. Човек 
трябва да е отговорен не само в професионален, но и в личен план", коментира тя тогава. 
През октомври 2019 г. пък премиерът Бойко Борисов обаче, че таванът на заплатите в държавната администрация е пречка 
да се привлекат в министерствата достатъчно квалифицирани специалисти по киберсигурност. 
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√ Борисов: Превърнахме няколко стотин километра ливади в магистрали и съоръжения 
Премиерът инспектира строителството на Южната дъга на Околовръстния път на София  
„Няколко стотин километра ливади сме ги направили на магистрали и съоръжения. След един месец ще видите колко 
работа ще е отметната, като пчелички са. Това ще облекчи и Цариградско шосе“, каза премиерът Бойко Борисов, след като 
инспектира строителството на Южната дъга на Околовръстния път на София. 
Отсечката трябва да свърже квартал "Младост" с магистрала "Тракия".  
"Това сме обещали на софиянци – метрото, третия лъч, и да затворим двете дъги. Ако е било лесно, да го бяха направили 
едно време. Аз не мога да си представя да не го направим", допълни Борисов, цитиран от правителствената пресслужба.  
Той беше придружен по време на инспекцията от финансовия министър Владислав Горанов, министъра на икономиката 
Емил Караниколов и заместник-регионалния министър Николай Нанков. 
Премиерът специално обърна внимание на мерките за безопасност и разпореди да бъдат изпратени патрули на КАТ на 
обекта, за да бъде повишена сигурността на трафика около строящия се участък след вчерашния инцидент, при който 
двама работници загинаха по време на строителни дейности на автомагистрала „Хемус“ край търговищкото село Буховци. 
Общата стойност на проекта е близо 143 млн. лв., а дължината на трасето е 6 км. Срокът за проектиране и изграждане на 
пътния участък е общо 910 дни, от които 180 дни за проектиране и 730 дни за изпълнение на строително-монтажни работи. 
Археологическото наблюдение се осъществява от Националния археолочиески институт и музей на БАН. Въведена е 
временна организация на движението, извършени са всички земни работи и предстои подготовка по изграждането на 
инженерни мрежи, съобщават от правителствената пресслужба. 
В рамките на инспекцията министърът на икономиката Емил Караниколов докладва за дейностите по решаването на 
проблема с водата на Перник. „Работи се на помпената станция, на резервоара и в населените места. 3,5 км тръби са 
реално сложени. Днес ще пуснем пътя Голямо Бучино – Перник, както сме обещали. Язовирът се пълни много добре“, 
заяви Караниколов и добави, че изграждането на водопровода ще помогне много на града. 
 
√ ИПИ: Видимото и невидимото в регулацията на споделената икономика 
Последните предложения за регулиране на споделената икономика са симптоматични за отношението на 
управляващите към иновациите 
Азбучна истина е, че регулациите никога не успяват да смогнат на темпа на иновациите, независимо дали става дума за 
технологичната или социалната сфера. Често когато регулаторите не могат да догонят иноваторите или дори напълно да 
разберат съществото на иновацията и ползата от нея създават регулация, която убива иновацията или най-малкото я 
осакатява. Много от последствията на ограниченията на регулациите обаче остават скрити на пръв поглед, а когато 
истинските ефекти се разрият, често е прекалено късно, пише Адриан Николов от Института за пазарна икономика (ИПИ). 
Именно това се случва последните седмици в рамките на няколко опита на българското правителство да ограничи 
различни форми на икономиката на споделянето. Едната атака дойде във формата на ново ограничение за отдаването на 
жилища за краткосрочен наем, този път с изискване когато такива имоти са разположени в сгради с повече от едно 
жилище, собствениците им да се нуждаят от одобрението на поне половината съседи, преди да могат да ги отдават. Тази 
новост идва едва няколко месеца след въвеждането на задължителната туристическа регистрация за този тип имоти. По-
неясни са най-новите регулации на споделеното пътуване, които наглед инкриминират онлайн договорките между частни 
лица за превоз от място на място въпреки всички уверения на вносителите им, че това не е вярно. Да припомним, че 
тълкуването на закона де факто направи невъзможно функционирането на Uber или платформи с подобен модел. 
Дори и никога да не видят бял свят в настоящия си вид, последните предложения за регулиране на споделената икономика 
са симптоматични за отношението на управляващите и към иновациите, и към регулирането. В случая с краткосрочните 
наеми (независимо дали платформата е AirBnB, Booking или дори уговорка между познати) опитите за нова регулация не 
отчитат, че съчетанието на този модел на отдаване на собственост и изкусителните цени на нискотарифните авиокомпании 
са двигателят на градския туризъм в България през последните няколко години. Всяко свиване на предлагането на жилища 
под наем неминуемо ще се отрази не само на собствениците на такива имоти, но и на всички ресторанти, барове, музеи и 
други туристически обекти, които се радват на вниманието на чужденците. 
Видимото последствие от новите регулации е задоволяването на исканията на традиционния хотелски бизнес, който търси 
лесно решение на проблемите си с конкуренцията през държавата. Невидимото обаче е непосредственият удар и 
дългосрочното ограничаване на възможностите за растеж на туристическия бранш и интереса към България като цяло, но 
те остават извън сметката. 
Аналогично криминализирането на споделеното пътуване на пръв поглед слага край на практика, която ощетява 
интересите на лицензираните превозвачи, като същевременно гарантира качеството на услугата. Това, което остава 
настрана е, че споделеното пътуване задоволява търсене, което „законният“ бранш не успява, поне по три линии – като 
свързва две точки, между които връзка липсва, като се движи по-бързо от стандартните линии или в нестандартни часове, 
или като предлага по-ниски цени от него. 
Така видимото ограничаване на конкуренцията на транспортния бранш и изкарването „на светло“ на всички пътувания има 
три скрити последствия. Първото е прекъсването на връзките между някои точки на страната, които понастоящем се 
поддържат единствено чрез частна организация. Второто е премахването на услуга, която е по-ефективна за определени 
потребители. Третата е изтласкването от пазар на потребителите, за които традиционната услуга е прекалено скъпа. 
Погледнато през призмата на видимите и невидимите последствия, подходът към регулирането на споделената 
икономика изглежда напълно нелогичен. През последните години България полага значителни усилия, за да се рекламира 
като дестинация за инвестиции в информационно-комуникационни технологии, а секторът често бива сочен като основен 
двигател на растежа и най-добрата перспектива пред развитието на българската икономика. 
Ограничаването – или директната забрана, както се случи с Uber преди няколко години – на икономиката на споделянето, 
която изобщо стана възможна благодарение на развитието и масовото разпространение на информационните технологии, 
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дава ясен сигнал на високотехнологичния бранш какво е истинското отношение на българската държава към новите 
технологии: недоверие и страх. Това пък ражда абсурдни опити да се „набута“ нов иновативен бизнес модел в рамката от 
ограничения, която е скроена за времена с други знания и технологии. 
Фаворизирането на традиционния бизнес в контекста на икономиката на споделянето може да послужи единствено за 
пораждане на съмнение и несигурност в технологичния бранш, когато е възможно във всеки един момент дейността им 
да се окаже нежелана и забранена, особено ако посяга към хляба на „традиционни“ отрасли. 
Още по-фундаментално, правителството демонстрира неразбиране и незачитане на правата на собственост, а те са в 
основата на всяка добре работеща свободна икономика. Тежкото регулиране на икономиката на споделянето на практика 
е знак, че те могат да бъда свити и отнети във всеки един момент, в който властта реши, че упражняването им е в неин 
ущърб, което от своя страна създава непредсказуема среда. Такава среда очевидно не позволява нито привличането на 
нови фирми, нито развитието на нови модели на правене на бизнес. 
В крайна сметка иновациите винаги ще се движат една стъпка пред регулациите; никой не е успял със закон да направи 
изобретение или да предложи нова услуга. Начинът, по който регулираме иновациите обаче, е от голямо значение; винаги 
освен непосредствените ефекти трябва да обръщаме внимание и на скритите, дълготрайни последствия от решенията си, 
за да избегнем избождането на очи в опита да изпишем вежди.  
 
Plovdiv 24 
 
√ Увеличават паралелките за дуално обучение  
Държавният план-прием за държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и за 
паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и 
социални училища за учебната 2020/2021 г. беше обсъден на заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния 
съвет за развитие. Заседанието се председателстваше от заместник-областния управител Евелина Апостолова. На него 
присъстваха членове на комисията от страна на областна администрация, представители на общините на територията на 
област Пловдив, РУО - Пловдив, представители на синдикатите, на работодателски, неправителствени и браншови 
организации, предаде репортер на Plovdiv24.bg. 
Държавният план-прием за следващата учебна година е почти същият както за настоящата, каза началникът на РУО - 
Пловдив Иванка Киркова. Водещият елемент е да се даде възможност на общините, особено на общините Пловдив, 
Асеновград и Стамболийски, за преминаването на училищата от двусменен на едносменен режим на обучение. "Това е 
причината да се заложи една паралелка по-малко в училище "Св. Патриарх Евтимий". В Кричим също ще има една по-
малко. Увеличение има в училище "Цар Симеон Велики" и "Константин Величков" - посочи Киркова.  
В езиковите гимназии няма да има промени в броя на паралелките, запазва се и приемът в Хуманитарната гимназия. 
Нулева година ще има в СУ "Христо Ботев", тъй като през последните три години училището не е успяло да реализира 
прием.  
Следващата учебна година ще бъдат увеличени паралелките за дуално обучение. Одобрени са 23, срещу 16 през 
настоящата, каза Рангел Райчев, старши експерт по организация на средното образование в РУО - Пловдив. 
По думите му - няма промяна в училищната мрежа в Пловдивска област. Броят на училищата е увеличен с едно ново частно 
школо, но то не оказва влияние върху държавния план-прием, коментира Райчев.  
Предлага се в училищата да има общо 221 паралелки, от които професионалните паралелки са 129 с петгодишен срок на 
обучение и 5 паралелки с тригодишен срок на обучение. Профилираните паралелки са 87.  
На заседанието беше одобрено създаването на работна група за проучване потребностите на работодателите. Тя се състои 
от 15 членове - представители на областна администрация, службата по заетостта, бюрата по труда, синдикатите, 
работодателски организации. 
 
БНТ 
 
√ Марияна Николова: ОАЕ са важен външнотърговски партньор на България 
„Обединените Арабски Емирства са важен и перспективен външнотърговски партньор на България сред страните от района 
на Залива“, това заяви заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна 
Николова, цитирана от пресслужбата на МС. Николова се срещна с министъра на икономиката на ОАЕ Султан Ал Мансури 
в Дубай. 
По време на разговорите тя изрази надежда, че двустранното сътрудничество ще продължи да се развива с нарастващи 
темпове. Вицепремиерът Николова подчерта, че приоритет в отношенията ни е привличането на инвестиции от ОАЕ в 
България, включително чрез създаването на смесени предприятия и други форми за засилване на двустранната 
инвестиционната активност. 
„Считаме, че съществува голям потенциал за задълбочаване на отношенията, особено в сферата на взаимната търговия, 
инвестициите, туризма и селското стопанство“, изтъкна вицепремиерът. 
Двете страни се договориха първата сесия на Смесената икономическа комисия да се проведе преди „ЕКСПО ДУБАЙ 2020“, 
който ще стартира на 20 октомври 2020 г. 
Акцент в разговорите беше и подкрепата за малкия и среден бизнес чрез засилване на сътрудничеството във всички сфери 
на икономиката. В тази връзка министър Ал Мансури изрази желание за подписване на меморандум за сътрудничество, 
посветен на малките и средни предприятия. Специално внимание беше обърнато също така на потенциала за 
сътрудничество в сферите на иновациите и авиацията. В срещата участва и изпълнителният директор на Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Бойко Таков. 
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По-късно заместник министър-председателят присъства на откриването на 25-ото издание на международно изложение 
„GULFOOD 2020“ - най-големият, специализиран в хранително-вкусовата промишленост панаир в региона на Персийския 
залив. Вицепремиерът посети националния ни щанд и се запозна с продукцията на всички 21 български фирми, участващи 
в изложението. 
 
√ Подкрепяме начало на преговори за присъединяване на Северна Македония към ЕС 
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева и служебният министър на външните работи на 
Република Северна Македония Никола Димитров обсъдиха възможностите югозападната ни съседка да започне 
преговори за присъединяване към Европейския съюз, съобщиха от пресцентъра на министерството. Двамата се срещнаха 
в рамките на 56-ата Мюнхенска конференция по сигурността. 
България подкрепя взимането на решение за началото на преговорния процес с двете страни още по време на Европейския 
Съвет през март 2020 г. 
"Ние правим всичко възможно, за да помагаме. България много пъти е водила разговори формални неформални с 
Франция, така че да се даде зелена светлина и за Република Северна Македония, и за Албания", каза Захариева. 
Тази година България и Република Северна Македония председателстват заедно Берлинския процес – инициатива на 
германския канцлер Ангела Меркел. Целта му е да стимулира сътрудничеството и развитието на добросъседските 
отношения в региона на Западните Балкани. 
България разглежда Берлинския процес като инструмент, допринасящ за запазването на динамиката на европейска 
интеграция на страните от Западните Балкани и естествено продължение на достиженията на Българското 
председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. 
"Много добър пример за региона е две държави да съпредседателстват Берлинския процес. Искам да поздравя екипите и 
от двете министерства, които се сработват доста добре. Срещата на външните министри за подготовката на срещата на 
лидерите ще бъде в Скопие през март. Срещата на лидерите ще бъде в София през ноември. Приоритетите - свързаност, 
транспортна и между хората, помирение чрез образование, млади хората и зелената сделка, тоест околна среда", заяви 
Захариева. 
Двамата министри обсъдиха и предстоящото присъединяване на Република Северна Македония към НАТО. Скопие 
ратифицира Протокола за присъединяването към НАТО на 11 февруари. България бе една от първите държави, които 
ратифицираха Протокола. Това е пореден израз на последователната ни подкрепа за европейската и евроатлантическата 
интеграция на Република Северна Македония. 
Относно търговските връзки между София и Скопие министър Захариева подчерта, че постигнатите до момента резултати 
остават далеч от възможностите и потенциала, които нашите страни имат. 
Трябва да се работи по-активно по изграждане на стратегическата инфраструктура между Република България и Република 
Северна Македония, подчерта министър Захариева. Наш основен приоритет е реализирането на всички компоненти от 
Коридор № 8, включително железопътна връзка, скоростен път, енергийна свързаност и др. 
 
√ Външните министри на България и Египет обсъдиха Плана за мир на САЩ 
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева се срещна с външния министър на Египет Самих 
Шукри в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността. 
Двамата обсъдиха широк кръг въпроси от двустранните отношения, както и ситуацията в Близкия изток след представянето 
на Плана за мир на САЩ. 
"Ще дойда в София за провеждането на заседание на съвместната комисия за икономическо и научно-техническо 
сътрудничество, а впоследствие ще организираме посещение на президента Абдел Фатах Сиси. Личните отношения между 
премиера Бойко Борисов и президента Сиси са отлични и трябва да се възползваме от това в името на двустранните 
отношения", заяви министър Шукри. 
За периода януари-юни 2019 г. двустранната търговия достига 432.0 млн. долара (ръст от над 25% спрямо същия период 
на 2018 г.), от които български износ 167.4 млн. долара (ръст от около 18.4% спрямо периода за 2018 г.) и внос от Египет 
264.6 млн.долара (ръст от около 30% спрямо периода за 2018 г.) 
От юли 2015 г. функционират редовно линии на чартърни полети Варна-Кайро и София-Хургада. Средно между 1500 и 2000 
египтяни посещават България всяка година, докато средно 3 000-4 000 българи пътуват годишно в Египет. 
Египет е първата арабска държава, с която България установява дипломатически отношения и е най-големият търговско-
икономически партньор на България в Близкия изток и Африка. 
Дипломатическите отношения са установени на 3 февруари 1926 г. (преди 94 години), а първата българска легация в Кайро 
е създадена през септември 1933 г. Дипломатическите представителства на двете страни са издигнати в ранг посолство 
през декември 1958 г. 
Министрите Захариева и Шукри констатираха, че има сходство в оценките им за предложения от президента Тръмп план 
за мир в Близкия изток. 
Двамата обсъдиха още ситуацията в Либия и откроиха важността на Берлинската инициатива за мирно решаване на 
конфликта в страната, като подчертаха че стабилизирането на страната и прекратяването на огъня следва да бъде 
постигнато без деструктивна външна намеса. 
 
√ Лидерите от Западните Балкани се срещат с председателите на ЕК и ЕП в Брюксел 
Лидерите на 6-те държави от Западните Балкани се събират тази вечер в Брюксел за неформална среща с председателите 
на ЕК и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел. Те ще обсъдят новата стратегия за разширяване на 
Евросъюза и евентуалното започване на преговори за присъединяване на Северна Македония и Албания. 
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Лидерите на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия са в Брюксел, за да чуят 
лично предложенията за реформи на процеса за разширяване. 
Скопие и Тирана се надяват да получат зелена светлина за започване на преговори още през март. 
Досега Франция беше против, но на Мюнхенската конференция по сигурността френският президент Еманюел Макрон 
заяви, че е склонен да подкрепи започването на процеса. 
 
News.bg 
 
√ Задължителният ОВОС би увеличил контрола 
Задължителната процедура по ОВОС би подсилила превантивния контрол. Това очаква депутатът от ГЕРБ и бивш 
екоминистър във втория кабинет "Борисов" Ивелина Василева от промените в Закона за опазване на околната среда. 
Изказването й е пред БНР. 
Според нея със задължителната процедура по ОВОС ще може да се прави детайлен анализ в ранна фаза, да се 
предприемат мерки със залагане на изискване за най-модерни технологии, за информираност на обществеността.  
Василева е и председател на комисията по екология в парламента. Според нея със задължителния ОВОС се цели да се спре 
нерегламентираното изгаряне на отпадъци, като се утежни режимът по издаването на разрешения за инсталации за 
изгаряне на отпадъци. 
По думите на Василева в Европа средно около 28% от отпадъците се изгарят. "Има държави като Швеция и Финландия, в 
които над 50% се изгарят. В България се изгарят около 3,5% от отпадъците".  
В България действат четири инсталации, които имат разрешителни - три циментови завода и ТЕЦ - Сливен, каза Василева. 
"Когато се извършва внос на отпадък с цел оползотворяване чрез изгаряне, получателят изрично трябва да посочи в коя 
инсталация и кога това ще се случи. Ако все още тече процедура по ОВОС, то няма как получателят да посочи съответната 
инсталация", коментира председателят на екокомисията в парламента. 
Оценката по ОВОС е задължителна и за т.нар. "експериментално изгаряне".  
Относно проблемите във водния сектор в страната тя заяви, че най-важен е ефективният контрол, за да може да се 
ограничат нерегламентираните включвания към мрежата и към язовирите. Законът определя МОСВ като институцията, 
която отговаря за управление на водните ресурси. Когато говорим за съоръженията, тогава операторите са тези, които 
носят отговорност", допълни Василева. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Теменужка Петкова провери доставката на тръбите за газовата връзка с Гърция 
Енергийният министър Теменужка Петкова провери доставката и съхранението на тръбите за междусистемната газова 
връзка Гърция-България. Тя посети основния склад, в района на град Хасково, съобщиха от ресорното министерство. 
До момента в гръцкия завод на “Коринт Пайпуъркс” са произведени и изпитани 62 км тръби (общо 812 бр.) За 
транспортиране към България са натоварени и изпратени шест влакови композиции, три от които вече са в страната. 
Очаква доставките по първия производствен лот да бъдат завършени през месец март. По този начин ще се осигури 
наличност от всички видове и размери тръби за съоръжението. 
По време на посещението на склада енергийният министър Петкова обсъди с представителите на изпълнителите на 
проекта възможността за изграждане на втора база в района на Кърджали. Доставките продължават да се извършват 
съгласно предвидените срокове. Министър Петкова се запозна на място и с почистването на трасето на строителната 
площадка в близост до селата Войводово и Орлово. 
 
√ Камерите на тола ще засичат липсата на винетка от 17 февруари 
Шофьорите, които пътуват по републиканската пътна мрежа без валидна електронна винетка, ще бъдат санкционирани и 
чрез камерите на тол системата от понеделник – 17 февруари, съобщиха от Националното тол управление. Първоначално 
от ведомството бяха обявили, че камерите ще заработят от 1 март. 
Нарушителите ще бъдат снимани и автоматично ще влизат в базата с данни. Ако в същия ден бъдат спрени на пътя от 
мобилните екипи на тол контрола, ще имат възможност да платят по-ниска санкция – т. нар. компенсаторна такса. Тя е 70 
лв. за леките коли, 125 лв. за превозните средства между 3,5 т и 12 т и 175 лв – за тези над 12 т. 
Както вече „Монитор“ написа, в противен случай в края на деня ще им бъде изпратен електронен фиш по пощата за 
плащане на глоба – 300 лева за леките автомобили до 3,5 тона и 1800 лв. за тежкотоварните превозни средства. Глобата 
може да бъде избегната, ако в 14-дневен срок от получаване на електронния фиш, бъде платена компенсаторна такса. Тя 
се плаща само по банков път, като в платежното нареждане се посочва номерът на електронния фиш. 
След старта на тол системата на 1 март, за камионите и автобусите над 3,5 тона, компенсаторните такси ще са от 150 лв. до 
750 лв. в зависимост от масата на превозното средство и броя оси. 
Камерите на тол системата обхващат 10 800 км от републиканската пътна мрежа и въпреки че след 1 март платените 
участъци за тежкотоварните превозни средства ще са 3115 км, камерите и по останалите трасета ще работят, макар и с 
нулева ставка. За останалите участъци от републиканската пътна мрежа от общо 20 000 км, за които се дължи електронна 
винетка, контролът ще се осъществява както и досега - от 105-те мобилни екипа на Националното тол управление. При 
старта на електронната система не беше възможен контрол от камерите на тола, тъй като през 2019 г. все още имаше 
валидни хартиени винетки. В момента продължават тестовете на електронния фиш и той ще бъде пуснат ефективно на 17 
февруари 2020 г.  
Съгласно наредбите към Закона за движението по пътищата, ако водачът откаже да плати на място на мобилните екипи, 
ще му бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. За да продължи пътя си, шофьорът трябва да 
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плати уикенд винетка за лека кола и седмична винетка – за тежкотоварните автомобили, или съответно от 1 март – т. нар. 
максимален тол. В противен случай ще му бъде издадено наказателно постановление и ще бъде глобен – с 300 лв. за 
леките автомобили до 3,5 тона, а за тежкотоварните – с 1 800 лв. След старта на тол системата, ако водачът е декларирал 
неверни данни за масата, осите и екокатегорията на камиона или автобуса, санкцията е 2 500 лв. 
Електронният фиш ще се анулира при плащане на компенсаторната такса в срок, както и в случаите, когато пътното 
превозно средство е обявено за издирване или за него законът не изисква плащане на пътна такса. 
От Националното тол управление напомнят на водачите да внимават при въвеждането на данните на пътните превозни 
средства, независимо дали го правят лично или с помощта на служебно лице. Отговорността при неправилно декларирани 
данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, категорията му или периода на валидност на 
винетната такса е на собственика или на ползвателя, като в случай на неправилно декларирани данни се счита, че за 
пътното превозно средство не е заплатена дължимата винетна такса. Корекции в електронната система за събиране на 
пътни такси не са възможни. 
Данните могат да бъдат въведени на кирилица или латиница, стига графично да отговарят на данните от талона на 
автомобила. Тирета, интервали или други знаци не се изписват. Знакът за нула (0) и знакът за буквата О не са 
взаимозаменяеми. 
 
БНР 
 
√ Висш германски военен с визита у нас 
Заместник- генералният инспектор на Въоръжените сили на Германия вицеадмирал Йоахим Рюле пристига на официално 
посещение в България. Той ще бъде посрещнат от зам.-началника на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов. 
На срещата с ръководството на Щаба на отбраната ще бъдат обсъдени двустранните отношения в областта на отбраната и 
възможностите за тяхното развитие. 
 
√ ЕС предлага мерки за покриване на бюджетната дупка след Брекзит  
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел предложи в петък мерки, чрез които ЕС да запълни празнината в 
бюджета, създадена след излизането на Великобритания от единния блок на 31-ви януари, според съобщения в медиите. 
Предложеният план включва средства от търговията с въглеродни емисии и полиетиленов данък, които да се добавят към 
приходите на ЕС, за да се подпомогне финансирането на средносрочната бюджетна рамка за 2021 - 2027 г., тъй като 
излизането на Великобритания ще остави дупка от над 10 милиарда евро в ежегодното финансиране на съюза. 
Някои представители на ЕС предполагат, че приходите от тези схеми за данък върху пластмасите и върху търговия с 
въглеродни емисии могат да донесат между 14 и 15 млрд. евро годишно в европейския бюджет. 
В същото време Шарл Мишел предложи бюджет в размер на 1,07% от брутния национален доход на ЕС или в размер на 
1,095 трлн. евро, но едни от най-големите нетни бюджетни вносители като Германия, Нидерландия, Австрия, Швеция и 
Дания се противопоставят на този план, предлагайки сумата да не надвишава 1,0% от брутния национален доход. 
 
√ САЩ вдигат митата за самолети от ЕС  
САЩ ще повишат на 15% митата за самолети, внасяни от Европейския съюз. 
Мярката, която ще влезе в сила от 18 март, е нов етап в продължаващия спор заради „Еърбъс“, съобщават 
информационните агенции. 
Размерът на митата бе 10% от октомври, когато американското правителство реши да обложи допълнително европейски 
продукти на стойност 7,5 милиарда долара. 
Световната търговска организация (СТО) позволи тази стъпка на Вашингтон, след като обяви за незаконни европейските 
субсидии за „Еърбъс“. 
Други европейски продукти, сред които вино, сирене, кафе и зехтин се облагат с 25% от САЩ от октомври. 
„Еърбъс“ изрази „дълбоко съжаление“ от решението за вдигане на митата, като посочи, че „това допълнително ескалира 
търговското напрежение между САЩ и ЕС“. Това създава „още нестабилност за американските авиолинии, които вече 
страдат от недостиг на самолети“, посочва европейският гигант. 
В паралелно дело СТО отсъди в полза на Европа срещу САЩ за самолетостроителя „Боинг“, съперник на „Еърбъс“, но 
Брюксел досега не е получил правото да наложи свои мита. 
Новината за новите американски мита идва на фона на изявлението на Доналд Тръмп тази седмица, че е време да се 
договори „много сериозно“ търговско споразумение с ЕС. 
 
Мениджър 
 
√ Нивото на вода в язовир „Студена“ расте с бързи темпове 
37 000 кубични метра вода се е стекла в чашката на язовир „Студена” само за последното денонощие, показват последните 
данни, предаде Нова. Заместник-кметът на Перник Стефан Кръстев посочи, че в момента общият приток е 727 литра в 
секунда, а разходът - 239 л/сек. На 14 февруари обемът е бил 3 626 000 куб.м, а ден по-късно - 3 663 000 куб.м. 
„Балансът е положителен. Вчера имаме измерени близо 800 литра в секунда приток при разход от около 240 литра в 
секунда”, обясни Кръстев. 
Той каза още, че работата по аварийния водопровод за Перник продължава. 
„В момента е изграден участъкът от Големо Бучино до квартал „Мошино”. Направен е изкоп, положени са тръби. Остава 
единствено да се възстанови асфалтовата настилка, когато атмосферните условия го позволяват. В момента се работи по 
аварийния водопровод вътре в града”, заяви Кръстев. 
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√ Започва пробното национално преброяване 
Скоро започва пробното преброяване на населението (бел. ред. - започва през месец март). "Това ще бъде 18-ото 
преброяване, това, което ще проведем догодина, и то е изключително сериозно, отговорно и трудно за провеждане. По 
тази причина ние правим предварително една подготовка, едно пробно преброяване, което на практика симулира 
истинското преброяване, което ще бъде януари месец 2021 година", каза пред БНТ Сергей Цветарски, председател на 
Националния статистически институт, предаде БГНЕС. 
Предварителното преброяване ще се проведе в Разград, Велинград и Студентски град, както и няколко села. Подборът е 
направен изключително внимателно и аргументирано, уверява Цветарски. Ще има възможност за електронно 
преброяване, както и преброители, които ще идват по домовете. 
"Предполагаме, че едно лице може да бъде преброено за около половин час", уточни Цветарски. Той призова да се участва 
в преброяването, защото е интересно, защото хората са важни от тях зависи как ще се управлява държавата. 
За населението са предвидени 30 въпроса. Има отделно въпроси за сграда и за жилище. Има и две извадкови изследвания, 
в които попадат домакинства на случаен принцип. Въпросите са задължителни, отговорите са пожелателни. Предвидени 
са варианти за всеки, който не желае да отговори на даден въпрос. 
 
√ Лондон инвестира 1,2 млрд. паунда в суперкомпютър за климатични прогнози 
Британското правителство ще инвестира 1,2 млрд. паунда (1,6 млрд. долара) в създаването най-мощния суперкомпютър в 
света, който да дава по-точни прогнози за времето и климата, предаде Ройтерс. 
Новият суперкомпютър ще бъде използван за по-точно предсказване на бури, подбиране на най-подходящите места за 
изграждане на защитни съоръжения срещу наводнение и за предсказване на измененията в глобалния климат. Той също 
така ще помогне за изготвянето на по-добри метеорологични прогнози за летищата, за да могат те да планират 
потенциалните нарушения на въздушния трафик, както и за предоставянето на по-детайлна информация за енергийния 
сектор, която да помогне за избягване на токови удари и прекъсвания на електрозахранването. 
Суперкомпютрите, с които в момента разполага британската метеорологична служба, ще достигнат края на цикъла си на 
употреба в края на 2022 година. От правителството поясниха, че новият суперкомпютър ще увеличи шест пъти 
изчислителната мощ на службата. 
 
√ Китай е все по-голяма заплаха за световния ред, предупреди шефът на Пентагона 
Министърът на отбраната на САЩ Марк Еспър представи днес Китай като нарастваща заплаха за световния ред, предаде 
Асошиейтед прес, цитирана от БТА. 
Той използва речта си на Мюнхенската конференция по сигурността, за да каже, че най-населената държава в света краде 
ноу-хау от Запада, сплашва по-малките си съседи и се стреми да получи преимущество по всякакъв начин и на всяка цена. 
Еспър изтъкна, че Китай оглавява списъка на Пентагона с потенциални неприятели, следван от Русия, Северна Корея, Иран 
и продължаващата заплаха от екстремистки групировки. 
"Китайската комунистическа партия още по-бързо пое в грешна посока и стигна още по-далеч - повече вътрешни репресии, 
по-хищнически икономически практики, повече твърдост и - което е най-притеснително за мен - стана по-агресивна във 
военно отношение", изброи шефът на Пентагона. 
Еспър подчерта, че САЩ не желаят конфликти с Китай и отбеляза, че правителството във Вашингтон е изпратило 
медицински материали, за да помогне на Пекин в борбата с коронавируса, от който се заразиха над 67 000 души. При все 
това, смята той, Китай е дал ясно да се разбере какви са дългосрочните му намерения, а Европа и останалата част от света 
трябва да се събудят и да разберат каква заплаха представлява тази държава. 
Американският министър на отбраната предупреди европейците, че застрашават НАТО, като позволяват на китайския 
телеком "Хуавей" да участва в изграждането на безжичната интернет мрежа от пето поколение (5G), предаде Франс прес. 
По думите на Еспър "Хуавей" е троянски кон, който ще предава данни на потребители на комунистическата партия и на 
китайските тайни служби. 
 
√ Тръмп поиска Русия да спре да подкрепя Асад 
Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Русия да спре да подкрепя "зверствата" на режима на президента Башар Асад, 
предаде Белият дом, цитиран от Франс прес. 
В телефонен разговор с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган Тръмп изрази загриженост за насилието в 
северозападната сирийска провинция Идлиб и подкани Русия да спре да подкрепя зверствата на режима на Асад, съобщи 
Белия дом. 
Подкрепяни от руските въздушни удари, войските на сирийския режим засилиха нападенията си срещу Идлиб, където се 
намира последният бастион на бунтовниците, припомня АФП. По силата на договор за деескалация, сключен между 
Москва и Анкара през 2018 г., Турция има 12 наблюдателни поста в провинция Идлиб. Но напрежението между Русия и 
Турция се засили след смъртта на 14 турци, станали жертва на нападенията на сирийския режим срещу региона. Очаква се 
днес в Москва да пристигне турска делегация. 
 


