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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
Дарик радио 
 
√ Идея: Съмнително болни работници да ходят и при лекар на работодателя 
Работодател, който се съмнява, дали работник с издаден болничен наистина е болен, ще го изпраща при втори лекар, но 
след предварителна уговорка с работника как да се случи това - в медицинско заведение или вкъщи. Така би трябвало да 
действа предложената от бизнеса мярка, с която ще се даде възможност на работодателите да поискат проверка на 
здравословното състояние на работници, излезли в болнични. 
Начина на действие разясни пред Дарик изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин 
Иванов. Идеята е заложена в окончателния списък от мерки за борба с фалшивите болнични, които ще бъдат предложени 
за обсъждане в Съвета за тристранно сътрудничество до няколко дни. 
От Сдружението на общопрактикуващите лекари поставиха под съмнение сработването на тази мярка и вместо това 
предложиха службите по трудова медицина да наблюдават колко често боледуват работниците в дадено предприятие и 
защо използват болнични. 
Повече информация по темата чуйте в звуковия файл. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Investor.bg 
 
√ Регистрираната безработица се понижава минимално до 6,3% през януари 
Намалява броят на регистрираните безработни, включително младежи и продължително безработни (над 1 година) 
Регистрираната безработица в България през януари е 6,3%, съобщават от Агенцията по заетостта. На годишна база нивото 
на показателя се понижава минимално – с 0,01 пр.п., показват още данните. 
Общият броя на регистрираните безработни се понижава с почти 4 хил. души на годишна база до 205 324 души. 
Агенцията отчита намаление на броя и относителния дял на регистрираните безработни младежи до 29 години. През 
януари 2020 г. те са 25 185, с 3 615 по-малко от същия месец на предходната година. 
Продължително безработните, т.е. с престой над 1 година в регистъра на Агенцията по заетостта, също намаляват 
съществено, с близо 8 700 лица или 16,1%. 
Позитивно изменение се наблюдава и при лицата с намалена работоспособност, които спрямо предходния януари 
намаляват с 16,5% (2 406 лица). През януари 2020 г. в бюрата по труда са регистрирани общо 12 146 лица с увреждания. 
За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през първия месец на годината са се регистрирали 33 708 
безработни лица. В отговор на увеличеното търсене на кадри Агенцията по заетостта все повече привлича заети, учащи и 
пенсионери, за да разшири обхвата на предлаганите на работодателите кандидати за работа. Нови 805 души от тези групи 
са регистрирани през месеца като търсещи работа чрез бюрата по труда, посочват от Агенцията. 
Само през месец януари за търсене на работа чрез бюрата по труда са активирани над 3 100 души, неактивни досега. 
Постъпилите на работа безработни през януари са 16 008, като 96,5% от тях са устроени в реалната икономика, сочат 
данните на Агенцията по заетостта. От началото на 2020 г. други 413 търсещи работа лица от групата на пенсионерите, 
учащите и заетите, също чрез бюрата по труда са намерили своето ново работно място. 
Със средства от държавния бюджет е осигурена заетостта през януари на над 5 100 безработни лица, като работа на 
субсидирани работни места са започнали 557 лица от рисковите групи - 53 по програми и мерки за обучение и заетост и 
504 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 
Заявените работни места на първичния пазар на труда през януари са 14 473, като 76.5% от тях са в частния сектор. Най-
голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (31,9%), търговията, ремонта на 
автомобили и мотоциклети (11,3%), хотелиерството и ресторантьорството (10,9%), държавното управление (10,7%), 
административните и спомагателните дейности (9,2%). 
Най-търсените професии през януари са оператори на машини и съоръжения, персонал, полагащ грижи за хора, персонал 
за ресторантьорството и хотелиерството, работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и 
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транспорт, продавачи, квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия, монтажници, 
металурзи, машиностроители и други. 
 
√ България емитира нов дълг за 200 млн. лева 
Новата емисия ДКЦ ще е със срочност десет години и шест месеца с фиксиран лихвен процент с падеж 21 декември 
2029 
На 24 февруари Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации от 
емисия № BG 20 401 19 211 със срочност десет години и шест месеца (3836 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен 
процент с падеж 21 декември 2029 г. 
Номиналната стойност, която предлага Министерството на финансите, е 200 млн. лева, при 0,50% годишен лихвен процент, 
съобщи пресцентърът на централната банка. 
Датата на плащане е 26 февруари 2020 г. Броят на дните от датата на последното лихвено плащане (21 декември 2019 г.) 
до датата на отваряне/плащане (25 февруари 2020 г. вкл.), за които се изчислява натрупаната лихва, е 67. 

 
Министерството на финансите поставя и допълнителни условия. 
Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от 
свое име, но за сметка на свои клиенти, напомнят от БНБ. Те могат да участват и с несъстезателни поръчки от свое име, но 
за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга 
държава членка или в трета страна. 
Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки, е по реда на Наредба 
№ 5 от 4 октомври 2007 г. Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 
50 на сто от общото предложено количество. 
Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни 
количества от емисия BG 20 401 19 211 от 21 юни 2019 г. на аукционен принцип. То си запазва правото да отхвърля всички, 
респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.  
Investor.bg припомня, че това е четвъртата емисия ДЦК от началото на 2020 г. В началото на годината бяха пласирани ДКЦ 
за 200 млн. лева. В края на януари беше поет нов 10,5-годишен държавен дълг за 200 млн. лв., а в началото на февруари 
се пласираха петгодишни ценни книжа за 200 млн. лева. 
Ако поръчките в предстоящата през следващата седмица емисия бъдат одобрени, страната ни вече ще e емитирала нов 
дълг за 800 милиона лева само в рамките на два месеца от началото на годината. Според приетия закон за бюджета тази 
година правителството има право на вътрешен заем от 2,2 млрд. лева. 
Припомняме също, че освен дълга през януари и февруари има струпване на падежи по държавни ценни книжа за над 700 
млн. лв. 
 
√ Разходите за здравеопазване нараснаха с почти 44% в края на 2019 г. 
В същото време увеличението от работна заплата е с 16,1% – от 858 на 996 лева, показват данни на НСИ 
Разходите за здравеопазване отбелязват най-висок ръст в края на 2019 г., достигайки до 43% на годишна основа, показват 
данни на Националния статистически институт (НСИ). Увеличението достига 118 лв. от 82 лв през последното тримесечие 
на предходната година. 
Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 1770 лв. и нараства с 13,7% спрямо 
същото тримесечие на 2018 година.  
Доходи на домакинствата 
Очаквано, с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (56,2%), следвани от доходите от пенсии (27,3%) и 
от самостоятелна заетост (6,4%). 
В НСИ изчисляват, че на годишна база през четвъртото тримесечие на миналата година относителният дял на дохода от 
работна заплата се увеличава с 1,1 процентни пункта, а доходите от самостоятелна заетост и от пенсии намаляват с по 0,4 
процентни пункта. 
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Структура на общия доход на домакинство през четвъртото тримесечие на 2018 и 2019 година 

 
 
В номинално изражение в периода октомври – декември в сравнение със същия период на 2018 г. при всички доходи 
средно на лице от домакинство има увеличение. 
Доходът от работна заплата нараства с 16,1% – от 858 на 996 лева, от самостоятелна заетост – от 105 на 113 лв. (със 7,4%). 
Увеличение с 11,9% има при доходите от пенсии, които растат от 432 на 483 лв., а на тези от социални обезщетения и 
помощи нарастват от 39 на 53 лв. (с 36,1%). 
През четвъртото тримесечие на миналата година относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход 
е 99,1%, а делът на дохода от натура – 0,9%. 
Разходи на домакинствата 
По данни на НСИ общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 1670 лева и се 
увеличава с 10,7% на годишна база. 
В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (29,7%), следвани от разходите за 
жилище (17,2%), данъци и социални осигуровки (12,9%) и транспорт и съобщения (11,5%). 
 

Структура на общия разход на домакинство през четвъртото тримесечие на 2018 и 2019 година 

 
 
Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 0,5 
процентни пункта, делът на разходите, свързани с жилището - с 0,6 процентни пункта, а делът на разходите за 
здравеопазване се увеличава с 1,7 процентни пункта. 
Като абсолютни стойности през последното тримесечие на 2019 г. в сравнение с година по-рано средно на лице от 
домакинство разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 455 на 495 лв. (с 8,8%), за алкохолни напитки и 
цигари са с 15,1% повече и се увеличават от 63 на 73 лева. 
Националната статистика показва, че разходите за облекло и обувки нарастват от 60 на 63 лв. (с 4,7%), за жилище (вода, 
електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 268 на 286 лв. (с 6,7%). 
Най-висок ръст има при разходите за здравеопазване – 43,6%, като увеличението е от 82 на 118 лв. 
Повече са разходите за транспорт и съобщения през периода октомври – декември, като увеличението е от 168 на 191 лв. 
(с 13,8%). 
За една година разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 61 на 69 лв. (с 13,7%). 
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Разходите за данъци и социални осигуровки нарастват от 191 на 216 лв. (с 13%). 
Потребление на домакинствата 
Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 
без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2018 година. 
Увеличение е отчетено в потреблението на зеленчуци - от 14,8 на 16,8 кг, яйца - от 36 на 38 броя, плодове - от 12,4 на 12,8 
килограма. 
Намалява консумацията на хляб и тестени изделия - от 21,5 на 20,6 килограма. Без промяна остава потреблението на месни 
произведения, сирене, фасул зрял, картофи и захар. 
 

Потребление на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 
2018 и 2019 година 

 
 
В. Дума 
 
√ Законът за водоснабдяването готов до средата на май 
Новият закон за водоснабдяването и канализацията ще бъде готов до средата на месец май и ще бъде публикуван за 
обществено обсъждане, увери регионалният министър Петя Аврамова. Работният вариант на документа предвижда 
разликата между отчетите на общия и индивидуалните водомери да се разпределя между съседите в етажната 
собственост. Подобно разпределение е възможно, ако потребителите са осигурили достъп за ранен отчет през последната 
година и измервателните им уреди са изрядни. Срещу това предложение има обаче възражения, защото така ще бъдат 
ощетени собствениците на необитаемите имоти.  
Друго предложение е етажната собственост на общо събрание да може да вземе решение как да разпределя разликите, 
но водомерите отново трябва да бъдат изрядни, каза Аврамова. В момента според действащите наредби, изразходваното 
количество вода се разпределя между потребителите в етажната собственост след отчитане на индивидуалните и общия 
водомер, като в разпределението се включват разходите на сградата и загубите. Разликата в отчетите на главния водомер 
и уредите в отделните имоти се се разделя пропорционално спрямо консумацията на отделните жилища. 
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БНТ 
 
√ Работи се за откриване на българско туристическо представителство във Варшава  
Възможностите за развитие на добрите ни взаимоотношения в туризма включват намерение да открием в Полша 
национално туристическо представителство на България към посолството ни във Варшава. Досега страната ни има две 
такива представителства зад граница - в Германия и в Русия. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова на 
работна среща с д-р Роберт Анджейчик, председател на Полската туристическа организация и вицепрезидент на 
Европейската комисия за пътуване, съобщи Министерството на туризма. 
Полша е много важен пазар за българския туризъм и двете страни поддържат традиционно добри междуправителствени 
и бизнес отношения, каза тя и подчерта, че през последните две години посещенията на полски туристи у нас нарастват. 
През 2019 г. посрещнахме близо 421 000 полски туристи и страната заема девета позиция в класацията за входящ туризъм. 
Също през миналата година над 76 000 български граждани са посетили Полша с цел туризъм, което е увеличение от над 
3% спрямо рекордната за сектора 2018-а. В този обмен има все още много неизползвани възможности и сме готови да ги 
развиваме, стана ясно от думите й. 
Полските гости избират предимно опциите за летни/морски ваканции, но България предлага и много други конкурентни 
възможности за културно-исторически, балнео- и СПА, зимен, голф, кулинарен и още много видове туризъм. 
Д-р Анджейчик изтъкна, че България е сред предпочитаните дестинации за полските туристи. 
"Имиджът на страната Ви у нас е изключително добър и Ви поздравявам за това", подчерта председателят на Полската 
туристическа организация. 
Полският бизнес също залага на сътрудничество с блогъри за вътрешния си пазар. Секторът формира около 6% от БВП на 
Полша. 
 
√ Темата за Западните Балкани - акцент в срещата на външните министри от ЕС  
Европейският съюз създава нова мисия, която ще следи за спазването на оръжейното ембарго на ООН срещу Либия. За 
това се договориха на среща в Брюксел министрите на външните работи от Съюза. Според тях ситуацията в Либия се 
влошава и това застрашава сигурността в Европа. Очаква се новата мисия да заработи още през април. 
Първите дипломати се разбраха за изпращане на сили в Средиземно море, които да следят за спазване на оръжейното 
ембарго в Либия. Притесненията на някои от европейските държави са свързани с факта, че трафикантите на хора разчитат 
на европейските кораби да спасяват нелегални мигранти. Но новата европейска мисия ще действа освен по суша и въздух, 
и по море. Тя ще замени мисията "София", която приключва в края на март. 
Екатерина Захариева - вицепремиер и министър на външните работи: Настина добра новина. Днес беше много важен 
ден за сигурността на Европа и затова ЕС да покаже, че може, когато поеме ангажимент да бъде активен, да го изпълнява. 
Темата за Западните Балкани също присъства в разговорите в Брюксел. Съпротивата на държавите, които бяха против 
започването на преговори за членство със Северна Македония и Албания изглежда вече е сломена. Има вероятност 
решението за започване на преговори да бъде взето още през март. 
Екатерина Захариева, вицепремиер и министър на външните работи: Чакаме доклада на Еврокомисията, но според мен 
има позитивно развитие. Изказването на президента Макрон на Мюнхенската конференция отвори врата. Днес имаше 
закуска, организирана от италианските колеги за Албания, където колегите, които по принцип са по-скептични казаха, че 
ще обсъдят внимателно и чакат доклада на ЕК, за да вземат решение. 
Някои от външните министри, сред които бяха и българският, македонският и германският пристигнаха с турбуленции в 
Брюксел. Заради бурята самолетът им направи няколко обиколки над белгийската столица, преди да успее да кацне. 
Министърът на Северна Македония Никола Димитров публикува снимка в Туитър и направи асоциации с процеса на 
започване на преговори за членство. 
 
√ Външните министри на България и Египет обсъдиха Плана за мир на САЩ 
Във Франция Националното събрание започна дебатите по пенсионна реформа на президента Еманюел Макрон. Проектът 
предизвика стачки и протести от началото на декември, а сега влиза в парламента на фона на скандал, който предизвика 
рокада във фигурите на управляващата партия "Република напред". 
Вчера край френския парламент беше напрегнато. Синдикати организираха шествие, но полицията осуети опита да 
обградят сградата. Още по-напрегнато беше в пленарната зала, където проектът за пенсионна реформа на управляващите 
се сблъска с отпора на опозицията. Председателят предложи дебатите да се удължат на три седмици, тъй като са внесени 
над 40 000 поправки. Проекта представи новоназначен министър. 
Оливие Веран, министър на здравеопазването на Франция: Правителството има три амбиции: да изградим универсална 
пенсионна система, която да осигурява всеки френски гражданин; да вземем предвид жизнения път, като насочим поглед 
от статуса към активността. Нужни са и нови лостове, като превенция или право на преквалифициране за най-трудните 
професии. 
Оливие Веран замени Аниес Бюзен, която с много емоции остави поста здравен министър, за да стане кандидат на 
управляващите за кмет на Париж. 
Аниес Бюзен, кандидат за кмет на Париж на "Република напред": Разбира се, в политическия живот има непредвидени 
обстоятелства, неочаквани моменти, които са недостойни за една кампания. Но днес е ново начало, всичко започва сега. 
Чърчил е казал: "Успехът не е края, провалът не е фатален, важен е куражът да продължищ. Имам тази смелост. Мъжете и 
жените в Париж може да разчитат напълно на мен. 
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Economy News 
 
√ Храните поевтиняха за първи път от началото на 2020 г. 
Цените на храните на едро за пръв път от началото на годината поевтиняха през втората седмица на февруари, след като 
в предишната седмица ускориха поскъпването, започнало през последната седмица на 2019 година. Спрямо предходната 
седмица (3-7 февруари) поевтиняването е с 2.5%. Това показват обявените в петък данни за динамиката на цените на едро 
от Държавната комисия по стоковите боси и тържищата (ДКСБТ). 
От началото на годината средното поевтиняване е с 0.9 на сто, след като през цялото време цените постоянно поскъпваха 
на седмична база, като най-много цените са скочили с 4.7% в периода 20-24 януари, а най-малко с 0.5% от 27 до 31 януари. 
Да припомним, че от октомври до края на 2019 година храните на едро също постоянно поскъпваха, след като преди това 
- от средата на септември до края на октомври постоянно поевтиняваха. 
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който се поддържа от ДКСБТ и отразява динамиката на цените на хранителните стоки 
на едро, е на ниво от 1.588 пункта през втората седмица на февруари (10-14 февруари) и нараства спрямо предходната 
седмица, когато ИТЦ е бил 1.629 пункта. 
Прави впечатление, че през втората седмица на февруари от зеленчуците най-много са поевтинели оранжерийните 
краставици, при плодовете - портокалите, а при млечните, месните и другите храни най-много са спаднали цените на 
пилешкото замразено и на олиото. 
Както традиционно отбелязваме, в периода 10-14 февруари цените на едро на продуктите за класическата шопска салата 
(домати, краставици, лук, сирене и олио) общо са поевтинели с 0.7%, тъй като оранжерийните домати и сиренето са 
поскъпнали съответно с 2.6 и с 1.6 на сто. 
От началото на годината Индексът на тържищните цени се е понижил с 0.9%, а на годишна база, спрямо 15 февруари 2019 
година, е нараснал с 3.2%. 
Базовото ниво на индекса от 1.000 пункта е от 2005 година. 
При зеленчуците на седмична база както посочихме най-много са поевтинели оранжерийните краставици (-5.4% до 3.88 
лв./кг), следвани от: доматите от внос (-3.7% до 2.33 лв./кг) и зрелият кромид лук (-3.6% до 0.81 лв./кг. Най-много са 
поскъпнало зелето (+6.8% до 0.63 лв./кг), следвано от: картофите (+5.1% до 0.83 лв./кг), оранжерийните домати (+2.6% до 
2.75 лв./кг), морковите (+2.5% до 0.82 лв./кг), червеният пипер (+2.3% до 3.07 лв./кг) и зрелият чесън от внос (+1.4% до 3.57 
лв./кг). 
На годишна база, спрямо цените от 15 февруари 2019 година, са поевтинял най-много зрелият кромид лук (-0.44 лв. от 3.43 
лв./кг), следван от: зелето (-0.39 лв. от 1.02 лв./кг), морковите (-0.20 лв. от 1.02 лв./кг), картофите (-0.08 лв. от 0.91 лв./кг) и 
доматите от внос (-0.07 лв. от 2.40 лв./кг). Поскъпнали са само оранжерийните краставици (+1.11 лв. от 2.77 лв./кг) и зрелият 
чесън от внос (+0.14 лв. от 3.43 лв./кг). 
При плодовете на седмична база ДКСБТ отчита поевтиняване само при портокалите (-2.3% до 1.27 лв./кг) и лимоните (-
0.5% до 2.07 лв./кг). Най-много са поскъпнали ябълките (+4.5% до 1.38 лв./кг), следвани от: мандарините (+2.3% до 1.79 
лв./кг) и бананите (+0.5% до 2.20 лв./кг). 
На годишна база, спрямо цените от 15 февруари 2019 година, всички плодове са поскъпнали, като най-много са нараснали 
цените на лимоните (+0.43 лв. от 1.64 лв./кг). Следват: ябълките (+0.41 лв. от 0.97 лв./кг), мандарините (+0.22 лв. от 1.57 
лв./кг), бананите (+0.11 лв. от 2.09 лв./кг) и портокалите (+0.09 лв. от 1.18 лв./кг). 
При млечните, месните и другите продукти на седмична база, както посочихме най-много е поевтиняло замразеното 
пилешко (-1.0% до 4.01 лв./кг), следвано от: ориза (-0.5% до 2.01 лв./кг) и олиото (-0.5% до 2.04 лв./литър). 
Поскъпнали са най-много пилешките кренвирши (+3.4% до 4.01 лв./кг), следвани от: брашното тип 500 (+2.1% до 0.98 
лв./кг), кравето сирене (+1.6% до 6.45 лв./кг), малотрайните колбаси, вкл. шунка (+1.3% до 5.32 лв./кг), кашкавалът 
„Витоша" (+1.1% до 10.77 лв./кг) и трайният варено-пушен салам (+0.6% до 8.35 лв./кг). Без промяна в цената са кравето 
масло в пакет от 125 г (до 2.04 лв./кг) и яйцата (до 0.19 лв./брой). 
 
В. Банкерь 
 
√ Държавата търси възможности за инвестиции в космическия сектор 
Работим активно за повишаване на иновативността и конкурентоспособността на българската индустрия, както и 
подобряване на осведомеността относно космическите програми и данните, които те предоставят чрез платформите си. 
Космическите данни и приложения с висока добавена стойност, съчетани с бързото развитие на иновациите и цифровата 
икономика, могат да предложат огромни ползи за публичния сектор, да подпомогнат постигането на национални 
приоритети, както и да развият потенциала на малкия и среден бизнес и стартиращите предприятия. Това каза зам.-
министърът на икономиката Лилия Иванова по време на среща с изпълнителния директор на Европейската агенция за 
глобални навигационни спътникови системи (GSA) Паскал Клодел, който е на посещение в България. 
Целта на посещението е обсъждане на възможностите произтичащи от европейските космически програми – „ЕГНОС“ и 
„Галилео“ в подкрепа на българската икономика, както и укрепване на сътрудничеството между GSA и България. На 
срещата присъстваха представители на GSA и българските институции Държавна агенция национална сигурност, 
Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта, Министерство на регионалното развитие, Главна 
дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", МОСВ, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, 
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Държавно предприятия „Ръководство на въздушното движение“. 
"Търсят се начини за подобряване на иновационното представяне на българските фирми чрез нови възможности за 
инвестиции в космическия сектор в България. Европейските политики стават все по-интегрирани с космическите 
технологии, а приложенията на „Галилео“ играят ключова роля в развитието на важни сектори като авиацията, 
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железопътния, автомобилния и морския, селското стопанство, критичната инфраструктура, сигурността, управление при 
кризисни ситуации“, подчерта Иванова.  
Според нея е необходимо да се гарантира бъдещият успех на програмите „Галилео“, „ЕГНОС“ и „Коперник“ и 
дългосрочните инвестиции. 
По време на срещата беше обсъдено по-активното включване на българския бизнес към космическите програми на ЕС, 
както и идентифицирането на космически дейности, релевантни за България, включително участието в бъдещ консорциум, 
обединяващ държавите-членки на ЕС с капацитет за развитие в космическия сектор. 
 
Дарик  
 
√ Държавен вестник обнародва Закона за хазарта  
Държавен вестник обнародва приетите от парламента промени в Закона за хазарта, с които тотото официално 
става монополист в лотарийните игри, предаде БГНЕС. 
С обнародването на текстовете лотарийните игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, 
издадени на организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, се прекратяват и 
съответните удостоверения се обезсилват. Печалбите от игрите, които не са изплатени до влизането в сила на закона, се 
изплащат според съответните условия и правила. 
С влизането в сила на промените в закона спира и разпространението и продажбата на билети, фишове, талони или други 
удостоверителни знаци за участие в игрите от организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен 
тотализатор". 
След гласуване на второто четене на промените в закона в зала вносителят Валери Симеонов посъветва хората, които имат 
да получават награди от частни лотарии „да предприемат съответните мерки, да си ги потърсят, или да заведат дела, за да 
ги получат”. 
"Добър съвет към българските граждани е да спрат да купуват талони. Защото спирането на действието на частните 
лотарии ще се извърши в момента, в който се публикува закона в Държавен вестник”, каза още Симеонов след гласуване 
на промените. 
 
News.bg 
 
√ Удължават срока за отстраняване на технически проблем преди блокиране на фискално устройство 
Удължават на 72 часа, вместо сегашните 24 часа, срока за отстраняване на технически проблем преди блокиране на 
фискалните устройства в търговските обекти, съобщават от Националната агенция за приходите. 
Ще бъде дадена възможност за работа в т.нар. "авариен режим" при природни бедствия и извънредни ситуации, като 
касовите апарати не блокират дори след загубване на връзката. По този начин със заповед дистанционно на фискалните 
устройства може да бъде позволено да продължат работа. 
От НАП съобщават, че предстои да бъдат изготвени предложения за промени в Наредба Н-18, които да намалят рисковете 
пред търговците, използващи фискални системи в ситуация на технически трудности. 
На среща с Приходната агенция от Сдружението за модерна търговия поставиха въпроси, свързани с 24-часовия срок преди 
блокиране, денонощната поддръжка на свързаността на фискалните системи с НАП, бъдещите стъпки по отношение на 
фискализацията. Те заявиха, че подкрепят целта на наредбата - да ограничава отклонението от облагане и да способства 
за конкурентна бизнес среда. 
По време на дискусията стана ясно, че с последните изменения на Наредбата вече има възможност за дистанционна 
поддръжка на фискалните устройства за фирмите, които ги обслужват. Това е възможно чрез т.нар. втори канал за 
предаване и получаване на данни, чрез който ще може от разстояние да се актуализира софтуерът и да се отстраняват 
повреди в касовите апарати в много по-кратки срокове. 
От НАП съобщават, че вече е осигурен денонощен мониторинг на системите за обмен на данни с фискалните устройства 
не само от тях, но и от външен доставчик. 
От своя страна от Сдружението за модерна търговия заявиха в свое официално становище, че оценяват високо бързата 
реакция на НАП и готовността за провеждане на конструктивен диалог по предложенията им за промени в Наредба Н-18. 
Като коректни данъкоплатци и като водещи търговци на дребно, членовете на СМТ са сред най-потърпевшите от 
нелоялната конкуренция на сивия сектор, подчертават от сдружението и поясняват, че те принципно подкрепят промяна 
на Наредба Н-18 с цел изсветляване на икономиката на страната и се надяват, че тя ще заработи ефективно. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ 6 страни от ЕС обсъждат реформите в Световната търговска организация 
6 страни от Евросъюза - Германия, Дания, Нидерландия, Финландия, Чехия и Швеция ще обсъждат и реформите в 
Световната търговска организация (СТО), пише в съобщение на финландското външно министерство, цитирано от 
световните агенции. 
Представителите на шестте държави от ЕС ще се съберат в Стокхолм на среща, организирана от министъра на външната 
търговия и северните страни на Швеция Анна Халберг. Шестте държави обикновено отстояват много близки позиции 
относно търговската политика на Евросъюза. Тема на обсъжданията в шведската столица ще бъдат въпроси на търговията, 
околната среда, неравенството между половете и борбата с изменението на климата, а също и реформите в СТО. Цел на 
срещата в Стокхолм е и по-близък обмен на мнения преди насрочения за юни в Казахстан форум на Световната търговска 
организация. 
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√ България отпуска 200 000 лв. помощ за Албания 
България предоставя 200 000 лв. допълнителна хуманитарна помощ за Албания в рамките на организираната от 
Европейския съюз в Брюксел донорска конференция, съобщават от МВнР. 
Средствата, събрани чрез конференцията, са за възстановяване и рехабилитация след тежкото земетресение в Албания на 
26 ноември 2019 г. За преодоляване на щетите Европейската комисия реши да отпусне 100 000 000 евро. 
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева представя България на конференцията. Участват още 
държавите-членки на ЕС, партньорите от страните от Западните Балкани, представители на международни организации и 
международни финансови институции. 
Приоритет на конференцията е да се мобилизира финансова подкрепа за дългосрочно възстановяване на Албания и 
укрепване на капацитета на страната за подготовка и справяне с реакции при бедствия. ЕС ще фокусира вниманието си 
върху възстановителни дейности в сферата на образованието (обществени сгради) и гражданското общество. 1,076 млрд. 
евро са необходими на Албания за възстановяване след земетресението, сочи последен доклад на ЕС, Световната банка и 
ООН от 5 февруари. С магнитуд от 6,4 по Рихтер, това бе най-тежкото земетресение в Албания от 1979 г. насам. 51 души 
загинаха, а 1000 бяха ранени. В резултат на разрушенията бяха нанесени сериозни щети на публична и частна 
инфраструктура, около 14 000 албанци бяха принудени да напуснат домовете си и да се подслонят в палатки и хотели. 
Българският принос в донорската конференция е израз на солидарността на страната ни с Албания в кризисната ситуация, 
както и на всеобхватния ни ангажимент в подкрепа на приоритетния за България регион на Западните Балкани. 
България бе една от първите страни, предложили помощ на Албания след труса. Още на втория ден след земетресението 
бе отпусната безвъзмездна хуманитарна помощ на стойност 240 000 лв. чрез бюджета на МВнР, предназначен за развитие 
и хуманитарна помощ. На 5 и 10 декември 2019 г. България изпрати в района на един от най-засегнатите градове – Дуръс, 
и два екипа експерти инженери. Те оказаха съдействие за изследване на пострадалите от труса сгради и оценка на щетите. 
Страната ни предостави и хуманитарна помощ във вид на 1000 одеяла, 50 легла и 50 матрака. В рамките на общата си 
политика за подкрепа на страните от Западните Балкани и тяхната евро-атлантическа интеграция по двустранна линия за 
периода 2016-2019 г. България е предоставила 1 053 431 лв. на Албания като помощ за развитие и хуманитарна помощ. 
Страната ни финансира реализирането на 6 проекта. Най-големият от тях - за изграждане на асфалтов път между град 
Билищ и село Върник, стартира миналата година. 
 
БНР 
 
√ 147-ата годишнина от обесването на Васил Левски отбелязват в Карлово 
147-ата годишнина от обесването на Васил Левски ще бъде отбелязана тази вечер в Карлово с възпоменателна церемония. 
В Ловеч паметта на Апостола ще бъде почетена с гражданскo поклонение, поднасяне на венци и цветя и военен ритуал 
пред паметника на Васил Левски в града. 
Гражданското поклонение пред най-големия паметник на Левски ще започне в 18.00 ч. Преди това в църквата „Успение 
Богородично“ в стария квартал „Вароша“, където Дяконът се е укривал, ще бъде отслужена панихида за Апостола. 
Програмата по-рано през деня предвижда и дискусия в ловчанското читалище с участието на проф. Пламен Митев на тема 
“Левски, революцията и бъдещият свят”. 
16:30 ч. в кино „Космос“ ще бъде представен документалният филм “Българска дружина планина повдига” на 
режисьора  Искрен Красимиров. 
 
√ 265 истории за икономика - общините под лупата на експертите 
ИПИ започва дългорсрочна инициатива за регионални анализи 
Институтът за пазарна икономика започва инициативата си "265 истории за икономика". Всяка седмица експертите на 
института ще огласяват и коментират данни и тенденции за развитието на българските общини в 4 тематични сфери - пазар 
на труда, демография, образование и инвестиции.  
Една от десетте карти, с които започва инициативата, е карта на заплатите в различните общини.  
Общините с най-високи заплати са тези, в които работят минни и преработващи или енергийни предприятия. За тях са 
характерни силна индустрия и относително малък брой заети лица, каза пред "Хоризонт" Адриан Николов от Института за 
пазарна икономика. Пример са общини в Средногорието и Предбалкана - Челопеч, Пирдоп, Панагюрище.  
На другия полюс – общините с най-ниски заплати са или такива с много висока безработица или пък общини, в които се 
развива индустрия с много ниска добавена стойност. Такъв пример експертите дават с Благоевградско и текстилната 
индустрия или обработката на тютюневи изделия. 
 
√ САЩ обсъждат нови мерки за ограничаване на достъпа на Китай до американски технологии 
Администрацията на президента Доналд Тръмп обмисля нови търговски рестрикции спрямо Китай, които биха ограничили 
достъпа до американско високотехнологично оборудване. 
Според източници на "Уолстрийт джърнъл", запознати с плана, администрацията на Белия дом желае да отреже китайския 
достъп до ключови полупроводникови технологии. 
С оглед на това Министерството на търговията ще изисква от заводите за микрочипове в световен мащаб (извън САЩ) да 
получават съответни лицензи, ако възнамеряват да използват американско оборудване за производство на чипове за 
китайски компании като "Хуавей" (Huawei Technologies Co), съобщава "Уолстрийт джърнъл". 
Тази стъпка може да се разглежда като опит за забавяне на технологичния напредък на Китай и може да увеличи 
напрежението между Вашингтон и Пекин, но също така рискува да доведе до по-нататъшно прекъсване на световната 

https://265obshtini.bg/
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верига за доставки на полупроводникова техника, тъй като някои от компаниите производителки ще бъдат ограничени да 
осъществяват своя бизнес. 
 
Мениджър 
 
√ „Топлофикация – Перник“ иска да премине на газ през лятото 
„Топлофикация – Перник“ АД е входирала в РИОСВ инвестиционно намерение за използване на природен газ през летните 
месеци. Това съобщи на БТА изпълнителният директор на дружеството Любомир Спасов. 
Проектът ще се осъществи чрез изграждане на когенерационни мощности ново поколение. Предварителните финансови 
разчети показват, че инвестицията ще бъде в размер на минимум 6,3 млн. лв. Предвижда се доставка и въвеждане в 
експлоатация на три когенерационни единици, използващи като гориво природен газ, построяване на нова сграда, 
обособяване на спомагателни трасета за вода, пара, газ и др. 
Инвестиционното намерение ще се реализира на площадката на ТЕЦ „Република“. 
„Топлофикация – Перник“ възнамерява да експлоатира когенерационните мощности до 8000 часа годишно и приоритетно 
в периода от май до октомври. Новите когенерационни мощности са финландски. Сумарната им номинална топлинна 
мощност е до 19,5 МВ, а електрическата 21,6 МВ. Освен това, дружеството разполага с довеждащ газопровод до ТЕЦ 
„Република“ и не се налага изграждане на ново трасе. 
Планираният разход на газ е 4 500 нормални куб.м/час за трите когенерационни единици. Те ще бъдат разположени в 
новоизградено хале - хидро, топло и шумоизолирано. Няма да се емитират никакви прахови частици и серен диоксид. 
Азотните оксиди са до 250мг/Нкуб.м, въглероден оксид - до 100 милиграма/Нкуб.м. 
Естеството на инвестиционното предложение не предвижда увеличаване на количеството води, ползвани за питейни и 
производствени нужди, както и промяна в начините на третиране на отпадъчните води и заустването им. Вода ще се 
използва само за производство на пара - по 5 тона на час. Не се очаква да бъдат образувани, използвани и налични нови 
опасни химични вещества извън допустимите по действащото комплексно разрешително. 
Целта е да се осигури възможност за продължаване на дейнос 
 
√ Електронната здравна система стартира до края на годината 
Електронната здравна система ще стартира до края на годината. Това заяви председателят на здравната комисия в 
Народното събрание д-р Даниела Дариткова пред clinica.bg. 
Тя получила уверението от Министерството на здравеопазването. 
Системата за електронното здравеопазване ще дава възможности за издаването на е-рецепти и е-направления. 
"Формално парите следват пациента, защото на болниците се плаща за реализирана и приключена клинична пътека. 
Проблемът е в ефективния контрол върху индикациите за хоспитализация, лечебно-диагностичния процес и резултата. 
Винаги съм твърдяла, че по-добре контролирано, прозрачно и ефективно здравеопазване ще имаме, когато изградим 
единната национална здравно-информационна система", обясни д-р Дариткова. 
Проектът е на обща стойност 12 млн. лева. Целта е да бъдат свързани вече разработени и функциониращи електронни 
системи на различните здравни институции, да бъде надградено електронното медицинско досие на пациентите, да бъдат 
пуснати електронни регистри и услуги, да имаме електронни рецепти и направления. 
Целите на електронното здравеопазване според европейското законодателство: 
- Електронното здравеопазване се отнася до инструменти и услуги, използващи информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ), които могат да подобрят профилактиката, диагнозите, леченията, надзора и управлението. 
- То може да бъде от полза за всички чрез подобряване на достъпа до лечение и качеството на обслужването и чрез 
повишаване на ефективността на здравния сектор. 
- Включва обмен на информация и данни между пациентите и доставчиците на здравни услуги, болниците, специалистите 
и мрежите за здравна информация; електронни здравни досиета; телемедицински услуги; преносими уреди за 
наблюдение на състоянието на пациентите, софтуер за определяне на работния график на операционните зали, 
роботизирана хирургия и теоретични изследвания на тема „виртуален физиологичен човек“. 
 
√ Ръст на борсите в Европа на фона на новите икономически стимули от Народната банка на Китай 
Основните индекси на водещите европейски фондови борси достигнаха нови рекордни стойности в ранната търговия в 
понеделник на фона на предприетите от Народната банка на Китай нови мерки за противодейства на негативното влияние 
на епидемията от коронавирус, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши 1,03 пункта, или 0,24%, до 431,55 пункта. Немският DAX отчете ръст от 
26,36 пункта, или 0,19%, до 13 770,57 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 25,86 пункта, 
или 0,35%, до 7 434,99 пункта. Френският CAC 40 добави 11,32 пункта към стойността си, или 0,19%, достигайки ниво от 6 
080,67 пункта. 
Пазарите бяха подкрепени от решението на Китайската народна банка да понижи лихвата си по едногодишните кредити 
за финансовите институции от 3,25% на 3,15%. Централната банка също така инжектира 200 млрд. юана (28,6 млрд. долара) 
в едногодишни средносрочни заеми и 100 млрд. юана под формата на 7-дневни обърнати репо сделки. 
„Фактът, че Китай продължава да сигнализира, че e готов да закрепи икономиката с наливане на финансови стимули, е 
нещото, което държи пазарите на зелено днес“, коментира Конър Кембъл от Spreadex.. 
„Тази седмица е интересна, тъй като в петък ще имаме данните за производствената активност. Смятам, че те ще ни дадат 
добра представа за влиянието на коронавируса върху веригата от доставки“, добавя той. 
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Автомобилният сектор, който е сред най-чувствителните към търсенето и производството в Китай, бе сред най-големите 
печеливши в търговията, като подиндексът SXAP скочи с 1,72%. Същото се отнася и за подиндексът европейските петролни 
и газови компании SXEP и този на минно-добивните компании – SXPP, се повишиха съответно с 0,48% и 1%. 
Междувременно акциите на германските химически гиганти Bayer и BASF поевтиняха съответно с 2,42% и 1,58%, след като 
бяха осъдени от американски съд да изплатят обезщетение от 265 млн. долара (244 милиона евро) на земеделец, които 
твърди, че овощните му градини с праскови са били унищожени от техен пестицид. 
Книжата на европейския самолетостроител Airbus поевтиняха с 0,12%, след като в миналата седмица САЩ обяви, че ще 
повиши от 10% на 15% митата върху вноса на самолети от ЕС. 
Нов седмичен ръст на Уолстрийт 
Основните борсови индекси в САЩ записаха смесени резултати в петък, но завършиха седмицата с ръст, предаде Си Ен Би 
Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 25,23 пункта, или 0,09% до 29 398,08 пункта. Широкообхватният индекс 
Standard & Poor's 500 регистрира ръст от 6,22 пункта, или 0,18%, до 3 380,16 пункта, докато Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 19,21 пункта, или 0,2%, до 9 731,18 пункта. Това са нови рекордни 
стойности за двата бенчмарка. 
Въпреки вялата търговия в петък, борсовите индекси регистрираха втори пореден седмичен ръст. В рамките на седмицата 
The S&P 500 и Dow се повишиха с 1,6% и 1,2%, докато Nasdaq скочи с 2,2%. 
Силно представяне през седмицата отчетоха и водещите технологични компании от групата FAANG, като акциите на 
Amazon, Alphabet и Netflix постигнаха седмичен ръст от над 2%, докато тези на Apple напреднаха с 1,5% на седмична основа. 
На пазарите повлияха и данните за продажбите на дребно в САЩ, изнесени от Министерството на търговията. Според тях 
продажбите на дребно през януари 2020 г. са се увеличили с 0,3% спрямо декември, когато нараснаха с 0,2%. Продажбите 
в т. нар. "контролирана група", която изключва автомобили, бензин и строителни материали, обаче останаха без промяна, 
което се отрази негативно на нагласите на инвеститорите. 
„Потребителите започват да харчат по-малко.“, коментира Питър Кардило, главен пазарен икономист в Spartan Capital 
Securities. 
„Ако обърнете внимание на потребителските кредити, ще видите, че те растат. Много хора са достигнали лимита на 
кредитните си карти. Това ще ограничи потребителските разходи, въпреки ниските цени на бензина“, добавя той. 
Данните за продажбите на дребно засенчиха силните отчети за тримесечието на няколко водещо компании. Акциите на 
Nvidia поскъпнаха с 7,02%, след като производителят на чипове обяви по-добра от очакваното печалба за последното 
тримесечие. Подобно бе представянето и на Expedia и Newell Brands, чиито книжа поскъпнаха съответно с 11,04% и 2,97%. 
До момента повече от 77% от компаниите в S&P 500 са представили отчетите си за тримесечието, като 72% от тях са 
надминали очакванията на анализаторите, сочат данни на FactSet. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на борсите в азиатско-тихоокеанския регион не успяха да намерят единна посока в първата търговска 
сесия за седмицата на фона на данните за БВП на Япония и новите мерки за смекчаване на ефектите от епидемията с 
коронавируса, предприети от Народната банка на Китай, пише Маркетоуч. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 164,35 пункта, или 0,69%, до 23 523,24 пункта, след 
като японската икономика се сви с 6,3% на годишна база през последното тримесечие. Това е най-големият икономически 
спад от 2014 г. насам, като според анализаторите той се дължи на ниското потребление, търговските конфликти и мощните 
бури, които връхлетяха страната. 
Същевременно с това в континентален Китай бенчмарк Shanghai Composite отчете ръст от 66,61 пункта, или 2,28%, до 2 
983,62 пункта, след като Китайската народна банка понижи лихвата си по едногодишните кредити до най-ниското й 
равнище от 2017 г. насам. По-малкият измерител Shenzhen Composite напредна с 56,53 пункта, или 3,18%, до 1 835,96 
пункта, а хонконгският индекс Hang Seng записа ръст от 144 пункта, или 0,52%, до 2 7959,6 пункта. 
В Южна Корея индексът Kospi се понижи с 1,42 пункта, или 0,06%, до 2 242,17 пункта, докато австралийският измерител 
ASX 200 записа спад от 5,1 пункта, или 0,07%, до 7 125,1 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
ръст от 0,88 пункта, или 0,16%, до 559,58 пункта. BGBX40 напредна с 0,15 пункта, или 0,14%, до 111,20 пункта. BGTR30 
добави 0,83 пункта към стойността си, или 0,16%, достигайки ниво от 512,92 пункта. BGREIT регистрира ръст от 0,15 пункта, 
или 0,11%, до 133,74 пункта. 
  
Economic.bg 
 
√ Японската икономика се сви с над 6% след удар върху потреблението 
Потреблението спада с 11%, а бизнес инвестициите - с 14% 
Японската икономика се сви с 6.3% през четвъртото тримесечие на 2019 г. заради вдигането на данъчните ставки върху 
потреблението от 8 на 10%, предава Financial Times. Това увеличава страховете от задълбочаване на забавянето на 
икономиката и поставя под напрежение правителството и политиката му. 
Това е най-голямото свиване на икономиката за последните шест години. Слабите данни на фона на бушуващия 
коронавирус в Китай и съседните страни налагат опасения за влизането на страната в техническа рецесия (две поредни 
тримесечия на отрицателен растеж на БВП). 
Анализатори очакваха спад в БВП за последната четвърт на 2019 г. в размер на 3.7% - сходно намаление с това след 
вдигането на данъците за потребление през 2014 г. Сериозните разлики в очакванията и действителността обаче показват, 
че мерките за стимулиране на потреблението, които имаха за цел да облекчат промяната, не са проработили. Наред с по-
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високите налози Япония започна да страда от удара, който нанесе коронавируса и това предсказва тежка икономическа 
година за страната. 
 

 
 
„Резкият спад в продукцията за последното тримесечие на 2019 г. означава, че покачването на данъците през октомври е 
ударило икономиката по-силно от очакваното“, обясни Марсел Тиелант, старши икономист на Capital Economics в Япония.  
Японският индекс на фондовата борса Topix падна с повече от 1% след публикуването на данните от кабинета в понеделник 
сутринта. Потреблението, което е намаляло на годишна база с 11%, е основната причина за спада на продукцията. Заедно 
с това бизнес инвестициите в страната са се понижили с 14%. 
Премиерът на Япония Шиндзо Абе призова за избягване на нова икономическа травма, подобна на тази при вдигането на 
данъците за потребление през 2014 г. Сред стимулите това да се реализира бе и система за точки, които се изплащат в 
брой, при направени разходи за малки търговци на дребно. 
Консумацията от китайски туристи стана важна за икономиката на Япония през последните години, но нивото на туризма 
почти не е намаляло въпреки избухването на коронавируса. 
В края на 2019 г. правителството обяви, че планира да направи фискални разходи в размер на 13.2 трлн. йени (240 млрд. 
долара), насочени към забавящия се растеж в третата по големина икономика в света. Общият пакет ще включва държавни 
заеми, кредитни гаранции и частни разходи. Това са и първите икономически стимули в страната от 2016 г. насам. 
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