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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
БНР 
 
√ Васил Велев: Влизането в чакалнята на еврозоната е национален приоритет 
АИКБ провежда среща, посветена на възможностите в подкрепа на бизнеса 
„Актуални възможности и необходими действия в подкрепа на българския бизнес“ е тема на среща, която е организирана 
от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Срещата е посветена на дискусия с изпълнителната власт за възможностите за подобряване на конкурентоспособността на 
българската икономика. Като отчитат основните приоритети на организацията, нейните представители ще обсъдят 
възможностите на бизнеса за участие в оперативни програми през новия програмен период, както и Стратегията за 
малките и средни предприятия.  
Приоритетите на най-широко представителната работодателска организация са свързани с преодоляване на недостига на 
човешки ресурси, ускоряване на реформите в образователната система, с акцент върху професионалното образование, 
ускорено изграждане на електронното управление, реформата в сектор "Енергетика", изработване на механизъм за 
договаряне на минималната работна заплата по икономически сектор и отпадане на минималните осигурителни доходи. 
Пред БНР председателят на УС на АИКБ Васил Велев коментира, че влизането на България в чакалнята на еврозоната е 
национален приоритет, който ще подобри бизнес средата и ще ускори икономическия растеж. 
„Нашата позиция е ускорено включване в чакалнята ЕРМ2. Самото влизане в нея ще подобрява конкурентната позиция на 
страната. Моментът, в който да се излезе от чакалнята и да се влезе в еврозоната, е важен, но той е втора стъпка, която 
има време да бъде обсъждана, кога точно да бъде извършена. Важно е обаче да се влезе в чакалнята, за да се извлекат 
предимствата от тази макроикономическа стабилност, от ограниченията, които налага валутния борд“, заяви той в 
предаването „Преди всички“. 
Големият бизнес няма страхове от започналите проверки на прокуратурата на приватизационни сделки, каза Велев и 
допълни: „Това е важна тема, обществото, което не подкрепя предприемачеството при декларирана привързаност към 
пазарната икономика е обречено на изоставащо развитие. В България продажбите на всички компании, взети заедно, са 
от порядъка на 300 млрд. лева. Обществените поръчки са 6 млрд. Зависимите от държавата бизнеси са от порядъка на 
няколко процента…90% от бизнеса у нас е този, който работи на международните пазари, работи по правилата и тези 
бизнеси заслужават уважение, а не охулване“. 
„Единиците, които са престъпвали закона, трябва да понесат цялата строгост на закона“, подчерта още Велев. 
Цялото интервю с Васил Велев можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Повече ли са две пенсии от една? 
На финалната права са промените в Кодекса за социално осигуряване, които да дадат отговор на въпроса, който вълнува 
бъдещите пенсионери -  две пенсии дали са повече, или по-малко от една? В момента са на етап „оценка на 
въздействието“. До горещата тема и необходимостта от нови законови поправки се стигна, тъй като, според сега 
действащите правила, ако хората изберат да си запазят парите в частен пенсионен фонд, Националният осигурителен 
институт им намалява с 20% държавната пенсия. Според експертите коефициентът на редукция може да се свие 
наполовина. Социалният министър Деница Сачева обяви преди дни, че държавата обмисля промени във връзка с втората 
пенсия, за да не се ощетяват пенсионерите.  
Според сега действащия Кодекс за социално осигуряване държавната пенсия от така наречения първи солидарен стълб на 
пенсионната система се намалява средно с 20 процента за родените след 31-ви декември 1959-а година българи заради 
това, че те задължително се осигуряват в универсален пенсионен фонд, откъдето ще получават втора пенсия. Редукцията 
се получава по следния начин в резултат на съотношение в разпределението на вноската за пенсия в държавния и в частен 
фонд. Така обаче цели групи бъдещи пенсионери се ощетяват несправедливо, категорични са експертите и от бизнеса, и 
от синдикатите, и от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. 
Първите масови плащания на пенсии от така наречения втори стълб на пенсионната система от частните фондове 
предстоят за 17 000 жени през 2021-ва година, обясни председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев: 
"Родените януари 1960 г. би следвало да могат да се пенсионират през септември 2021-ва година. В момента, според 
прилагането на действащата нормативна уредба, има една несправедлива редукция за тези, а и за следващите кохорти 
пенсионери, за всички родени след 1959-а година. Намалението на първата пенсия, която ще се получава от НОИ, е около 
20%. Нашите изчисления показват, че би било справедливо да бъде намалена много по-малко - с около 7%". 
А защо, според него, ако не се направи нужната промяна, биха били несправедливо по-малки: 
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"Поради сега действащите правила, на хората им се намалява първата пенсия за целия период на техния трудов стаж, под 
предлог, че те са внасяли, през определен период от трудовия си стаж, осигурителната си вноска не само в НОИ - в първия 
стълб, а и в пенсионните фондове".  
По думите на Велев това е едната несправедливост, която се забелязва най-лесно: 
"Има още несправедливости, защото при болнични и майчинство не внасят в първия стълб и родените преди 60-а година, 
и родените след 59-а година, но на едните им се брои за принос, а на другите - не. ... Най-важно е , че първата пенсия се 
покрива не само от осигуровки, но и от субсидия от бюджета."около една трета от пенсиите от първия стълб от НОИ, които 
в момента са единствени, се плащат със субсидия от бюджета, за което имат принос и хората, които са съвестни 
данъкоплатци и са родени след 1959-а година, но това не се отчита при редукцията на първата им пенсия". 
Велев беше категоричен, че като се отчетат всички тези фактори, е справедливо коефициентът на редукция да е три пъти 
по-малък от сегашния. Според него е недалновидно да се разклаща доверието в частните фондове . Аргументът е, че има 
2,8 млн. осигурени, близо 2,2 млн. пенсионери и 500 000 заети в бюджетната сфера. 
Другият спорен въпрос е дали да се коригира срокът, в който хората могат да решат искат ли да получават втора пенсия, 
или да си прехвърлят всички суми само в НОИ. Сега срокът е 5 години преди пенсиониране, КНСБ предлага срокът да е три 
години, а има и идеи това да става до последно - непосредствено преди пенсионирането. 
Според самите пенсионни компании са наложителни промени, за да не се ощетяват несправедливо хората. Членът на 
Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Даниела 
Петкова в коментар докъде е стигнала работата по промените в закона: 
"Във връзка с дискусията за оценка на въздействието, опряхме до проблема, по който министър Деница Сачева доста по-
активно говори, това е проблемът с несправедливото намаляване на първата пенсия на хората, които имат втори стълб, 
което е несправедливо, но и не е съгласно изискванията на закона". 
Тя посочи пример за този проблем: 
"Не е редно за месеците, в които жените са били в отпуск по майчинство, да се намалява техният осигурителен доход и 
така да се намалява тяхната държавна пенсия". 
Същото това се отнася за хора в дълъг болничен, за безработните и за всички, за които по някаква причина техните 
работодатели не са превели вноските във втория стълб: 
"Има и нещо, което е още по-несправедливо за хората. Неправилно намаленият индивидуален коефициент се прилага за 
целия трудов стаж на хората". 
Що се отнася до срока, в който хората могат да правят избор за осигуровките си, Петкова посочи: 
"Трябва правото за прехвърляне да не се ограничава до момента на пенсионирането". 
КНСБ също стои зад идеята да се прецизира начинът на намаление на коефициента, така че периодите, през които не 
постъпват вноски във втория стълб по обективни причини - болест, бременност и раждане, безработица с обезщетение и 
т.н., да не участват при изчисляване на намалението. Ред е на политическите решения. 
 
√ АИКБ провежда среща, посветена на възможностите в подкрепа на бизнеса 
„Актуални възможности и необходими действия в подкрепа на българския бизнес“ е тема на среща, която е организирана 
от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Срещата е посветена на дискусия с изпълнителната власт за възможностите за подобряване на конкурентоспособността на 
българската икономика. Като отчитат основните приоритети на организацията, нейните представители ще обсъдят 
възможностите на бизнеса за участие в оперативни програми през новия програмен период, както и Стратегията за 
малките и средни предприятия.  
Приоритетите на най-широко представителната работодателска организация са свързани с преодоляване на недостига на 
човешки ресурси, ускоряване на реформите в образователната система, с акцент върху професионалното образование, 
ускорено изграждане на електронното управление, реформата в сектор "Енергетика", изработване на механизъм за 
договаряне на минималната работна заплата по икономически сектор и отпадане на минималните осигурителни доходи. 
 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
 
√ АИКБ, БТПП, ПАРА и ИИП се присъединиха към Експортен хъб България  
Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Института за 
икономическа политика и Професионалната асоциация по роботика и автоматика се присъединиха към редицата на 
учредителите на Експортен хъб България. 
Г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, г-н Васил Тодоров, главен секретар на БТТП, г-н Ясен Георгиев, изпълнителен 
директор на ИИП, г-н Йонко Чуклев, зам.-председател на ПАРА, и г-н Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП – 
организацията, инициатор на Експортен хъб България, подписаха анекс за присъединяване към Споразумението за 
учредяване, с което бе даден стартът на най-новата инициатива, която ще подкрепя българските предприятия да излизат 
на международни пазари. 
Официалното подписване на Анекса се проведе в София Тех Парк по време на заседание на организациите, които 
обединиха сили за създаването на ЕХБ. 
Така БТПП, АИКБ, ПАРА и ИИП  се нареждат до Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, 
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Клийнтех България, Българска консултантска организация, 
Българска агенция за експортно застраховане, София Тех Парк, Българската стартъп асоциация (BESCO), СофтУни, М3 
Комюникейшън Груп, Асоциацията на бизнес клъстерите, Висше училище по застраховане и финанси и Българска стопанска 
камара в мисията да развият българския експортен потенциал чрез специализирани събития и обучения. 
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Представителите на публичните и частните институции обсъдиха старта на програмата и критериите, по които ще бъдат 
избирани компаниите, които да бъдат подкрепени чрез експортна програма, включваща серия уъркшопи, която ще 
стартира през 2020 година. 
Създателите на Експортен хъб България са убедени, че успехът на българския бизнес в интернационална среда е възможен 
с общи усилия между правителствения и частния сектор на Република България. Основателите  си поставят за цел да 
поставят името на България сред лидерите в редица търговски сектори, като насърчат предприемаческия дух и желанието 
за иновативно развитие сред представителите на бизнеса. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
В. Сега 
 
√ Проверката в НАП - теч има, щети също, виновни - не 
Агенцията е обект на посегателство и не следва да носи отговорност, обяви шефът на данъчните Галя Димитрова 
С гласовете на управляващите парламентът одобри доклада на временната анкетна комисия, която 
трябваше да изясни обстоятелствата около източването на личните данни на близо 5 млн. данъкоплатци от сървърите на 
НАП. От доклада става ясно, че няма виновни за пробитите системи на приходната агенция. 
С особено мнение са подписали документа депутатите от БСП - Румен Гечев, Иван Иванов и Жельо Бойчев. В мотивите си 
те изтъкват, че в него не се "извежда по ясен и категоричен начин отговорността на ръководствата на Министерството на 
финансите и на НАП". Според тях принципалът на НАП - министерството на финансите, би трябвало да отговаря за всички 
технически, софтуерни, кадрови и организационни мерки, а отговорността му била посочена "ясно, детайлно и 
недвусмислено от проверката на НАП, осъществена от Комисията за защита на личните данни". 
Анкетната комисия предлага да се създаде възможност за персонално носене на отговорност от тук нататък. Тя обаче ще 
бъде за подизпълнителите, с които Министерството на финансите ще сключва договори.  
Иначе депутатите от временната комисия са стигнали до извода, че през последните 20 години цялата комуникационна и 
информационна инфраструктура на държавната администрация е изграждана поетапно като самостоятелни системи. Това 
създава проблеми, защото никой не е мислил за интегрирарането на новите софтуери със старите. Създават се пробойни, 
които никой не е намерил за нужно да запуши. Същата е констатация и на Държавната Агенция "Електронно управление", 
когато нейното ръководство беше изслушано в комисията.  
Като друг проблем е откроено провеждане на обществени поръчки и сключване на договори за закупуване на нови 
софтуери без осигурена поддръжка. 
Членовете на анкетната комисия препоръчват да се извърши пълен одит на системите на всички централни и общински 
администрации. Препоръчва се и по-добър подбор на ИТ-специалистите в администрацията, като се обръща повече 
внимание на образованието и специалността на кандидатите, а също така и се преразгледат възнагражденията. Предлагат 
и да се промени Закона за защита на личните данни, с която да се даде право на КЗЛД да има да право да търси и реализира 
наказателна отговорност спрямо администраторите на лични данни при извършено престъпление. Освен това се предлагат 
и по-високи наказания за компютърните престъпления, които към момента са доста малки. 
КАКВО КАЗАХА УПРАВЛЯВАЩИТЕ 
От обясненията на Красимир Ципов от ГЕРБ, който беше председател на временната комисия, излезе, че основният 
проблем бил в ревностното желание на данъчните да свършат по-добра работа. „НАП, в желанието си да предоставят 
повече електронни услуги на българските граждани, не са положили достатъчно усилия за осигуряване на 
информационната сигурност и те признаха това”, посочи Ципов. Той изтъкна още, че за последните 20 години не се 
инвестирало достатъчно за създаването и поддържането на информационни системи за защита. И призова да не се правят 
политически изводи по киберинцидента, докато не приключи воденото досъдебно наказателно производство. 
КАКВО КАЗАХА ДАНЪЧНИТЕ 
Галя Димитрова, изпълнителният директор на НАП, свали за пореден път всякаква отговорност от агенцията, както и лично 
от себе си за случилото се. „НАП, като обект на злоумишлено посегателство, не следва да носи отговорност за настъпилите 
вредоносни последствия ... НАП, като всеки друг субект в електронния свят, не е застрахован от злонамерени 
престъпления.” На това основание данъчните отхвърлят като неправилна наложената им санкция от Комисията за защита 
на личните данни (КЗЛД). 
Пред депутатите Димитрова се впусна в сложна и неразбираема компютърна терминология, за да опише какви мерки е 
предприела агенцията за защита на информацията. В същото време призна, че ЕС и ОИСР продължават да не допускат НАП 
до международния обмен на данъчна информация, докато агенцията не докаже, че може адекватно да защитава 
сигурността на данните. 
КАКВО СИ ГОВОРИХА ДЕПУТАТИТЕ 
Обсъждането на доклада на комисията в пленарната зала почти не засегна съдържанието му, а премина в политически и 
персонални нападки между депутатите. Началото даде Румен Гечев от БСП, който с насмешка разказа, че в звената за 
информационно обслужване на НАП служителите с образование в областта на компютрите били малцинство. „Има 
учители, пожарникар, топло-ядрена енергетика, аграрна икономика, химик, хранително-вкусова промишленост, 
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геодезист, фотограф, опазване на околната среда, щурман насочвач, специалист по спортна стрелба”, изреди Гечев, 
съпроводен от смеха на колегите си. 
„Разбрахме, че щурман насочвач не може да работи в НАП. Че ние имаме президент летец. Какъв е проблемът?”, отвърна 
Маноил Манев от ГЕРБ. А след като социалистите настояха за поемане на отговорност и оставки, гневно ги нападна: „Вие, 
наследниците на комунистите, обичате да раздавате присъди, но това време няма да се върне.” 
„Ама, уважаеми колеги, 80 процента от вас са бивши членове на БКП. Г-н премиерът е бил активен член на БКП, а вие го 
обиждате. Аз съм възмутен”, иронично му отвърна Румен Гечев. Пререканието стана толкова остро, че накрая депутатите 
излязоха в почивка, за да се успокоят страстите. 
 
БНТ 
 
√ 20 нови предмета в иновативните училища в страната 
Близо 400 са вече иновативните училища в страната, отчетоха от просветното министерство. Междувременно учителите 
успяха да създадат над 20 нови учебни предмета в тези училища. Сред тях са "Изкуствен интелект", "Оператор на дрон", 
"Интернет на нещата". Целта на всичко това - да се разчупи познатия досега модел на преподаване и да се засили интереса 
на учениците. 
Столичното 23-то средно училище. Зумба танци в час по "Иновативен свят". Това е новосъздаден предмет за 
първокласници и второкласници, от два други "Околен свят" и "Технологии и предприемачество". Темата днес е - каква 
професия искам да имам като порасна. А лекторът не е началната учителка, а родител. Мария Костова разказва на децата, 
че е работила като стюардеса, а сега е треньор по зумба. Разказът за професията й е съпроводен с практика - танци. 
София Бонева, начален учител: На тях им е изключително интересно затова, защото не застава учителят отпред, застава 
един родител и те по друг начин възприемат, когато човек отвън изнася урок. 
Мария Костова, родител: Съчетахме няколко неща, те да могат да се радвижат, да се забавляват, да имат нещо по-
различно и по-интересно като програма и урок, който да им бъде представен. 
23-то училище е иновативно от една година по документи. Иначе прилага иновации откакто тук се учи предприемачество. 
Два нови предмета създали учителите, за да е по-интересно на учениците. В началния етап това е "Иновативен свят", а в 
горния курс - "Културология". Общо над 20 нови предмета създадоха учителите от иновативните училища в България. 
Иванка Вълкова, зам. директор на 23-то СУ: Полезното за децата е, че те опознават света по малко по- различен начин, 
учат чрез практика, което е много по-лесно и много по-иновативно и много по-забавно. 
Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: Убедени сме, че това ще съдейства в най-голяма степен за 
положителна промяна в системата в посока мотивиране на интереса за учене на учениците. 
Най-често иновациите в училище са свързани с дигитализацията. Тук някои от новите предмети са "Изкуствен интелект", 
"Оператор на дрон", "Дигитална креативност","Роботика". 
 
√ КЕВР започва проверка на ВиК сектора  
Какви са причините над 60% от водата у нас да се губи, ще проверява КЕВР, след като вчера прокуратурата разпореди на 
регулатора да направи цялостен анализи на водопреносната мрежа в страната. 
По 20 куб. метра вода на всеки километър изтичат в земята заради заради аварии, сочи анализ на КЕВР за 2018 година. 
Най-много загуби отчитат в Добрич - над 85%, Сливен - над 83 и Шумен - над 81 на сто. В столицата те са над 43 на сто. 
Целта на възложената от прокуратурата проверка е да се установи дали загубите са много повече от обявените пред КЕВР 
данни на ВиК дружествата и дали те изпълняват одобрените от регулатора ремонти. 
Над 85 хил. км. е водопреносната и канализационна мрежа в България, която трябва да бъде проверена от КЕВР. Въпросът 
е, дали 8-те служителя, с които разполага регулатора ще се справят с тази задача. 
 
√ Посланикът на Палестина у нас: "Сделката на века" нарушава международното право  
"Сделката на века" е в нарушение на международното право. Така извънредният и пълномощен посланик на Палестина у 
нас коментира инициативата на Белия дом, която цели намиране на трайно решение на конфликта между израелци и 
палестинци. 
"Сделката на века" има повече отношение към търговията, отколкото към политиката. По думите на посланик Ахмед Ал-
Мадбух чрез нея Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху се опитват да постигнат вътрешнополитически цели. 
Д-р Ахмед Ал-Мадбух, извънреден и пълномощен посланик на Палестина: В случая някой е решил да продаде нещо, което 
не му принадлежи, а другият се е съгласил да го купи. И продавачът, и купувачът има свои вътрешни проблеми и са решили 
да вдигнат вътрешния си рейтинг за сметка на палестинския народ. 
Според палестинците предложението на Доналд Тръмп е в нарушение на международното право, включително на 
резолюцията, по силата на която е създадена държавата Израел. 
Д-р Ахмед Ал-Мадбух, извънреден и пълномощен посланик на Палестина: И ние не признаваме тази сделка и нямаме 
намерение да ѝ обръщаме внимание. 
Планът на американския президент предвижда създаването на две държави, но и условие палестинците да успеят да 
изградят стабилна система за самоуправление. Нови граници и признаване на Ерусалим за столица на Израел са другите 
ключови моменти в сделката. Най-опасната точка според посланика е да се признае, че Израел е национално огнище на 
еврейския народ. 
Д-р Ахмед Ал-Мадбух, извънреден и пълномощен посланик на Палестина: Това би означавало, че съпротивата ни в 
продължение на близо век ще бъде сведена до графата "тероризъм", а Израел ще може да претендира за компенсации. 



5 

 

Палестинският посланик подчерта, че отношението към "сделката на века" в световен план е негативна или предпазлива 
и дори американският Конгрес и ЦРУ не са съгласни със своя президент Тръмп. Той е категоричен, че е неприемливо САЩ 
да бъдат единствен посредник и да заместят Квартета за Близкия изток, в който участват още Русия, ЕС и ООН. 
Д-р Ахмед Ал-Мадбух, извънреден и пълномощен посланик на Палестина: Готови сме да подпишем мирен договор още 
сега, но при условие да бъде на базата на международното право и резолюции. 
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е готов на преговори, а според Доналд Тръмп планът му е печеливш и 
за израелците, и за палестинците. 
 
√ Очакват се подробности за ареста на директора на ТЕЦ "Бобов дол" 
Очаква се прокуратурата да даде повече информация по повод задържането на изпълнителния директор на ТЕЦ "Бобов 
дол" Емил Христов. 
Той беше задържан за 24 часа вчера. Образувано е досъдебно производство. Преди седмица в ТЕЦ-а имаше проверка на 
екоминистерството по искане на прокуратурата за незаконно изгаряне на отпадъци. Тогава предприятието беше поставено 
под наблюдение заради изтекло разрешително. 
"Бобов дол" попадна сред поредицата проверки, които главния прокурор поиска във връзка със скандала с италианския 
боклук с нерегламентирано съдържание, който беше заловен на няколко места в страната. Заедно с "Бобов дол" тогава 
бяха проверени и ТЕЦ "Брикел", "Сливен" и "Перник", които се свързват с бизнесмена Христо Ковачки. 
 
√ Без резултат до момента по преговорите за финансовата рамка на ЕС  
Лидерите на страните от ЕС не успяха снощи да постигнат споразумение за многогодишната финансова рамка - бюджета 
на съюза за следващите седем години. След преговори през цялата нощ, срещата продължава и днес. 
Държавните и правителствени лидери през цялата нощ провеждаха срещи в различни формати, те разговаряха поотделно 
и с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. Въз основа на разговорите си с тях той ще направи ново предложение 
за многогодишната финансова рамка, което трябва да бъде обсъждано днес. 
Преди подновяването на срещата днес премиерът Бойко Бориков ще се срещне изпълнителния заместник-председател на 
Европейската комисия Валдис Домбровскис, който отговоря за еврото. 
 
√ Ирландският премиер Лио Варадкар подаде оставка 
Според конституцията министър-председателят се назначава от президента след гласуване в Камарата на 
представителите, но за целта е необходимо победителят да набере 80 гласа плюс един. това обаче не се случи в 
ирландския парламент снощи. 
Варадкар ще остане временно изпълняващ длъжността министър-председател, докато трите основни партии в страната 
водят преговори за съставяне на коалиционно правителство. 
На изборите на 8 февруари нито една партия не показа убедителен резултат. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Над две трети от общините отхвърлили винетките 
АПИ предлага кметовете да й плащат за поддръжка на шосетата 
Над две трети от общините са поискали преди година от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) участъци от 
републиканската пътна мрежа на тяхна територия да бъдат освободени от винетни такси или да им бъде прехвърлена 
грижата за поддръжката ми. 
На 22 януари миналата година регионалното министерство изпраща писмо до всички 265 общини да заявят своите 
желания. Опасенията на кметовете са, че при наличие на тол камери в града или на село е нужно да имаш винетка, за да 
можеш да караш автомобила си в рамките на населеното място или пътищата, осигуряващи единствен достъп до обекти 
извън територията на населеното място. На кметовете им бил даден 
срок да решат една седмица - до 31 януари. 
189 от тях са изпратили заявления до АПИ. Едва шест от тях - на Белица, Челопеч, Рила, Павликени, Шумен и Варна са 
поискали да стопанисват шосета без винетка, а останалите освобождаване на участъци без пътни такси. Отказано е на 
Павликени, Шумен, Челопеч и Варна, научи „Монитор“. От пътната агенция вече няколко дни не предоставят информация 
с колко общини водят преговори и с кои са сключили споразумение. Вчера в ефира на БТВ шефът на АПИ Георги Терзийски 
обяви, че едва няколко кметове са подали искания към поверената му агенция за прекласиране на пътищата от 
републикански в общински, но не спомена останалите, поискали освобождаване от таксуване. 
Списъкът на пътищата, включени в обхвата на платената пътна мрежа е приет с решение на МС от 2004 г. и обнародван в 
"Държавен вестник". При консултациите преди година между сдружението на общините (НСОРБ) и пътната агенция става 
ясно, че ако дадена община иска освобождаване на определени участъци от заплащане на винетна такса, то следва 
общината да поеме ангажимент по поддръжка и ремонт на тези участъци и да предприеме действия за промяната на 
собствеността на съответния участък от републиканският път - т.е. 
от публична държавна той да бъде актуван като публична общинска 
собственост. За целта кметът на общината след решение на Общинския съвет, сключва споразумение с председателя на 
управителниятсъвет на АПИ, коментираха от общинското сдружение пред „Монитор“. 
Сега от АПИ предлагат нова сделка - кметовете да й плащат от бюджетите на общините за поддръжка на шосетата, които 
няма да се таксуват. 151 км са пътните участъци около София, за които Столичната община предлага да бъдат освободени 
от винетна такса. Поддържането им за последните 5 години струва над 40 млн. лв. или около 8 млн. лв. годишно, пресметна 
Терзийски. Сметката на столичния кмет Йорданка Фандъкова обаче е, че ще са необходими 500 000 лв. на година. 
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Градоначалникът изтъкна, че средствата, които общината ще плаща, няма да са за сметка на парите, които ще бъдат 
отпуснати на районните кметове за ремонти. 
До недоволството на гражданите и късната реакция на пътната агенция 
при отменянето на винетките и за пътищата към населените места край София се е стигнало заради Столичната община и 
конкретно - заради забавянето й да определи по кои пътища не трябва да има такси, обясни шефът на АПИ, след като вчера 
премиерът го разкритикува, че му прави „номерца“, и го изпрати като глашатай да обикаля населените места край 
столицата, за да вика по площадите, че няма да има винетки. След решението за отмяната на винетните такси по 
въпросните участъци нито един от шофьорите по тях няма да бъде глобен. 
 
БНР 
 
√ Депутатите ще изберат трима в състава на КРС 
Депутатите ще избират заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията от квотата 
на Народното събрание. 
Кандидатът за заместник-председател е само един - Кристина Хитрова. Тя е предложена от парламентарната група на ГЕРБ. 
От 2018 година е главен секретар на комисията.  
Четирима са кандидатите за членове. Ана Хаджиева е предложена от група народни представители. Деница Златева - бивш 
вицепремиер от служебното правителство на Огнян Герджиков, предложена от парламентарната група на БСП за България, 
Ердинч Хайрула - предложен от ДПС и Пеньо Пенев, който е предложение на Обединените патриоти. От тях депутатите ще 
изберат двама.  
В парламентарния контрол ще участва вицепремиерът и военен министър Красимир Каракачанов. Министърът на 
здравеопазването Кирил Ананиев ще отговаря на въпроси, свързани с повишаването на качеството на фармацевтичната 
грижа и подобряване на достъпа до аптеки. Екоминистърът Емил Димитров ще дава разяснения за складираните отпадъци 
във Враца и Мизия. 
 
√ За Северната тангента София трябва да плаща 500 000 лв. годишно, за Южната дъга получава 400 000 
За да бъде сключено споразумение между Столичната община и Агенция „Пътна инфраструктура“ за пътищата, за които се 
въведоха винетки, са направени изчисления и те показват, че поддържането на Северната скоростна тангента ще коства 
около 500 000 лв. на година. 
Кметът на София Йорданка Фандъкова обаче припомни днес, че Столичната община поддържа Южната дъга и някои други 
пътища от републиканската мрежа и досега, за което получава съответно заплащане - около 400 000 лв. на година. 
„Трябва да има решение на Министерски съвет по отношение на пътищата. Ще внеса и решение на Столичния общински 
съвет (СОС), и такова трябва да се вземе, защото това са средства, които трябва да се платят. Но така или иначе сме стигнали 
до пълен консенсус“, обясни кметът. 
Фандъкова обясни, че в рамките на бюджета за транспорта и транспортната инфраструктура има средства и за текущи 
поддръжки. Това ще стане на база на решение на СОС, но в рамките на бюджета. Програмата за текущите ремонти се 
изготвя на база на предложенията на районните кметове, а тя още не е готова. 
Кметът отхвърли предположението, че винетките ще доведат до поскъпване на билета, дори и да не се приеме отпадането 
им за обществения транспорт. 
„Ако е възможно автобусите да се освободят от тол такса, бих подкрепила такова решение. Ако не, тогава Столичният 
автотранспорт ще направи разчетите и ще плаща таксите“, допълни кметът Фандъкова по време на днешното заседание 
на СОС. 
 
√ Агенцията по заетостта пита онлайн за потребностите от обучение 
Агенцията по заетостта ще проучи чрез онлайн допитване какви са потребностите от обучение на хората в трудоспособна 
възраст. Целта е да се намерят допирните точки между потребностите на бизнеса и на хората, които искат да се 
квалифицират за търсените професии. 
В анкетата могат да участват всички регистрирани или нерегистрирани в бюрата по труда безработни и други, които търсят 
работа, в това число заети и учащи. Те имат възможност да изберат обучение сред повече от 60 предложени професии и 
осем ключови компетентности, както и да посочат предпочитаните от тях места и период за участие в обучения. 
На базата на резултатите чрез бюрата по труда ще се организират специализирани обучения. Те могат да се заявят и от 
работодател, който после да наеме обучените. 
Агенцията по заетостта може да провежда обучения както в населените места по местоживеене, така и в базите на 
държавното предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ в Пазарджик, Плевен, Стара Загора, 
Смолян, Царево. 
 
√ Подобряване на потребителските нагласи в ЕС и еврозоната през февруари 
Потребителските нагласи в еврозоната и в целия Европейския съюз се подобряват рязко през февруари, показват 
предварителни резултати от редовно проучване на Европейската комисия. 
Индексът на потребителското доверие в еврозоната нараства през февруари до -6,6 пункта от -8,1 пункта през януари, 
докато очакванията на финансовите за понижение до -8,2 пункта. 
Подобрение с 1,2 пункта до -5,9 пункта през февруари бележи и аналогичният индекс на потребителските нагласи в 
рамките на целия Европейския съюз спрямо -7,1 пункта през януари. Данните за ЕС вече се отнасят за 27-те страни членки, 
тъй като Великобритания напусна съюза на 31-ви януари. 



7 

 

И двата индекса, определяни от ЕК, се задържат стабилно над техните осредни дългосрочни нива съответно от -10,6 пункта 
за еврозоната и от -10,2 пункта за ЕС. 
Окончателните резултати от проучването на Европейската комисия ще бъдат оповестени на 27-и февруари, когато ще бъдат 
представени и данните за икономическите и бизнес нагласи на стария континент през втория месец на годината. 
 
 

 
 
Investor.bg 
 
√ Валдис Домбровскис: България ще влезе в ERM II с няколко месеца закъснение 
Вицепредседателят на ЕК потвърди, че страната ни ще може да ползва фиксирания си курс при присъединяването 
към валутния механизъм 
България най-вероятно ще се присъедини към валутния механизъм ERM II с няколко месеца по-късно от обявения срок - 
края на април. Това заяви по БНР зам.-председателят на Европейската комисия (ЕК) Валдис Домбровскис и уточни, че по-
рано през седмицата е разговарял с финансовия министър Владислав Горанов. 
Еврокомисарят коментира пътят на страната ни към еврозоната след като премиерът Бойко Борисов обяви, че страната ни 
ще забави темпото на присъединяване към валутния механизъм. 
„Следим развоя в България. Засега не съм имал възможност да обсъдя въпроса с премиера Бойко Борисов. Владислав 
Горанов ме увери, че всичко продължава и страната се подготвя за влизане в ERM II, може би не с първоначално 
поставената цел – края на април, а няколко месеца по-късно“, каза Домбровскис. 
По думите на еврокомисаря реално няма причина за отлагане. Той потвърди, че България ще влезе във валутния 
механизъм и в еврозоната с настоящия си валутен курс. 
„Няма повод за притеснения нито за обезценка на спестяванията, нито от поскъпване на цените, категоричен е той. – От 
досегашната ни практика всички държави, които са се присъединявали към валутния механизъм с фиксирани валутни 
курсове, са приключвали процеса по влизането си в еврозоната именно с този фиксиран курс, независимо дали е ставало 
дума за валутен борд, или друг вид механизъм. Няма причина да се мисли, че при България събитията ще се стекат по 
различен начин.“ 
Мнението на Домбровскис, че при България се получава така, че има други „първи“ събития в процеса по приемане на 
еврото – например изискването да влезем в тясно сътрудничество с единния банков надзор при присъединяването към 
валутния механизъм, но той е категоричен, че това ще са стъпки, които ще извърви не само нашата страна. 
„Първо, е лошо да подчертавате, че България е първата държава, която работи по присъединяването към ERM II с условието 
за Банковия съюз. Преди това той не беше създаден. От тази гледна точка – да, България е първата. Преди това обаче 
имаше много големи дискусии как изобщо да бъде организиран процесът по приемане на еврото в условия на 
съществуването на Банковия съюз и решението беше да се изисква от страните да влизат в тясно сътрудничество с 
Европейската централна банка. За да се осигури равно третиране на всички държави, страните – членки на валутния 
механизъм решиха да го прилагат при всички, които последват България по пътя към валутния механизъм. Както знаете, 
Хърватия също трябва да влезе в тясно сътрудничество, когато се присъедини към ERM II”, посочи вицепредседателят на 
ЕК. 
Домбровскис обясни, че по отношение на валутния курс – логиката на Маастрихтските критерии е такава, че страните 
обвързват валутните си курсове с еврото и след това доказват макроикономическа стабилност. 
“Ако посегнете към валутния курс, веднага нарушавате баланса и се проваляте в изпълнението на макроикономическите 
изисквания. Няма икономическа логика да се притискат страните – членки да променят техните валутни курсове. За 
държавите, които имаха фиксирани валутни курсове или плаващ курс, но с много по-малък марж от плюс – минус 15%, 
беше разрешено да запазят установените в техните режими курсове до присъединяването към еврозоната. За България 
ще бъде същото. На страната ще ѝ бъде позволено да използва фиксирания курс, който действа в момента”, заяви 
еврокомисарят. 
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На въпрос, че именно тези плюс – минус 15% будят страховете на хората в България, той отговори, че е задължение на 
държавата, която влиза в ERM II, е да поддържа курс, който не се колебае повече от плюс – минус 15%. 
“Нищо не пречи на държавата да поддържа курс, при който има по-малко отклонение или фиксиран курс. Точно така се 
случи в балтийските държави. Естония и Литва имаха валутни курсове, в Латвия режимът беше друг, но много 
наподобяваше валутен борд, припомни Домбровскис. – Казано по друг начин – плюс – минус 15% е ограничението, но 
всяка държава самостоятелно може да реши дали да има отклонение и дали да запази валутния си курс фиксиран.” 
Той подчерта, че процедурите, с които България решава да влезе във валутния механизъм, са вътрешни въпроси за 
страната. 
“По отношение на решението на парламента, бих казал, че то бе прието, за да предпази страната от една изключително 
невероятна ситуация, смята Домбровскис по повод решението на Народното събрание да даде мандат на правителството 
и БНБ България да влезе в еврозоната само при настоящия фиксиран курс. 
По думите на Валдис Домбровскис възможното забавяне при влизането в ERM II е заради няколко предварителни 
задължения, които е поела страната ни. 
„Изпълнението на някои от тях се наблюдава от Европейската комисия. Там нещата в общи линии се развиват много добре. 
Има и други, които се наблюдават от Европейската централна банка. Те са свързани с различни законови и технически 
промени, необходими за присъединяването към валутния механизъм, обясни еврокомисарят. – Говорим за промени, 
които са в унисон с изискванията на ЕЦБ, гарантиране на независимостта на централната банка и т.н. Спомняте си, че бяха 
направени оценки на качеството на активите и стрес тестове в определени банки и две от тях имат нужда от 
рекапитализация. Доколкото ми е известно, всичко върви по план и не виждам причина за закъснения.“ 
Валдис Домбровскис е убеден, че няма тайно споразумение, което да предшества влизането на България в ERM II, каквито 
коментари направи проф. Стив Ханке, който е смятан за баща на валутния борд у нас. 
„Не съм запознат с никакви тайни споразумения. Както знаете, задълженията, поети от България, за да влезе във валутния 
механизъм, са много добре известни. Работата ни се основава единствено върху тях“, категоричен е еврокомисарят. 
Той не коментира изказването на министър Горанов пред мисията на Международния валутен фонд, че 
макроикономически изчисления от технически характер показват, че българският лев е подценен. 
„Българската икономика функционира добре с валутния курс, установен от борда. Поне от гледна точка на Европейската 
комисия, аз не виждам причина за промени“, заяви  Домбровскис. 
Той обаче подчерта, че основният проблем на България е неравенството, какъвто извод направи и мисията на МВФ преди 
дни. 
„Именно, когато говорим за доходите и неравенството, това е проблем. Ние следим този въпрос отблизо и сме го 
поставяли нееднократно в докладите си с оценка на икономическото състояние на всяка държава. Такива предстоят и 
следващата седмица. Проблемът стои и за нас е важно той да бъде разрешен. Бих добавил, че това няма много общо с 
дискусиите около еврото, защото ако погледнете петте страни с най-висока степен на неравенство в ЕС, това са Румъния, 
България и трите балтийски държави – т.е. две страни извън и три част от еврозоната. Това няма толкова общо с еврото, 
колкото с начина на функциониране на отделните държави и системите им за социална защита, въпросът със заплащането 
и с данъчно – осигурителната система", анализира ситуацията Домбровскис и уточни, че това се отнася до данъчното бреме 
за най-нискодоходните групи. 
Съветът на вицепредседателя на ЕК е България да работи за разрешаване на тези въпроси. 
 
√ България ще купи два медицински хеликоптера 
Средствата са по оперативна програма „Региони в растеж“ 
България ще закупи две хеликоптерни линейки със сумата от 20 млн. лева. Това съобщи в парламента заместник-
министърът на регионалното развитие Деница Николова, цитирана от Нова телевизия. Средствата са по оперативна 
програма „Региони в растеж“. 
С европейските средства ще бъде изградена съпътстващата инфраструктура в страната и последващ ремонт на машините.  
До месец ще започне конкурсната процедура за доставчик на машините. На този етап министерството не си е поставило 
крайни срокове по проекта. 
Директорът на Планинската спасителна служба Емил Нешев уточни, че на базата на неговия опит доставката на 
хеликоптери отнема поне година и половина. 
Именно директорът на Планинската спасителна служба първи алармира за нуждата от медицински хеликоптери през 
лятото на 2019 г. след няколко спасителни акции в планината. Тогава той обясни, че военните хеликоптери са подходящи 
за търсене на бедстващи хора високо в планината или да се транспортират голям брой планински спасители. Но по света 
се използват съвсем друг тип машини, оборудвани във вид на линейка, известни като ХЕМС. „Те могат да поддържат и да 
реанимират пострадали с тежки травми. Хубаво е да се прави разлика между двата вида спасяване – машините и 
екипажите са много различни“, обясни Нешев. 
 
√ Следващият икономически срив може да не дойде скоро, но ще боли 
Ерата на намеса от централните банки не сложи край на кредитния цикъл 
Подемът на финансовите пазари отразява попътния вятър от действията на централните банки и свидетелствата за 
възстановяване на глобалната икономическа активност. Важният въпрос сега е дали бичите очаквания за пазарите на акции 
и облигации са изпреварили икономическата реалност, пише Майкъл Макензи за Financial Times. 
Инвеститорите имат времето на своя страна, но липсата на отскок в растежа - достатъчно силен, за да вдигне 
корпоративните печалби, заплашва да подкопае цените на активите през тази година. 
За някои анализатори посоката на глобалната парична политика остава най-големият двигател на инвестиционното 
представяне. Притесненията за високите оценки, натискът върху корпоративните маржове, политическите шокове и други 
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специфични за сектора предизвикателства в крайна сметка отстъпват място на популярния пазарен рефрен „не се борете 
с централните банки“.  
Боб Принс, главен инвестиционен директор на Bridgewater Associates, привлече вниманието на Световния икономически 
форум в Давос, когато каза пред Bloomberg News, че ерата на икономическия бум и срив е приключила. Според Принс 
Федералният резерв на САЩ е затънал в безизходица, при която нито може да затегне, нито да облекчи монетарната 
политика. 
Някои бързо отбелязаха, че един финансов министър на Великобритания отправи такова послание точно преди 
избухването на световната финансова криза. Тогава много инвеститори бяха подвластни на това, което беше наречено 
„голяма умереност“: период, който отразяваше ниската икономическа и финансова волатилност на пазара. Фед агресивно 
понижи лихвите, след като интернет балонът се спука, създавайки период на спокойствие. 
Цикълът на бум и срив, който бе в сила в голяма част от периода след Втората световна война, със сигурност стана по-слабо 
изразен благодарение на политиките за управление на риска на централните банки. През последните няколко десетилетия 
се наблюдава и неумолим спад в доходността на държавните облигации и инфлацията на фона на драматичните 
технологични и демографски промени в развития свят, които сега се случват в някои развиващи се икономики. 
След краха на фондовата борса през 1987 г., който накара Фед и други централни банки да предприемат противопожарни 
действия, цените на активите, включително жилищата, се възползваха силно от тези действия на монетарните институции, 
които реагираха бързо, за да противодействат на всякакви смутове на финансовите пазари, които заплашват по-широката 
икономика. Този подход само се засили през последното десетилетие, когато централните банки купуват и държат 
огромни количества облигации и други активи в опит да повишат инфлацията и растежа. Американската икономика не е 
претърпявала рецесия след финансовата криза през 2008 г., но растежът е скромен. 
Макар пазарите на акции и облигации да отбелязаха значителни печалби след кризата, много хора от по-широката 
икономика не спечелиха, което се илюстрира от нарастващия прилив на популизъм. Съдейки по текущите потоци към 
акциите и облигациите, инвеститорите изглежда са примирени с повече от същото, въпреки че все по-скъпите финансови 
активи със сигурност са уязвими на макро шок, който дори централните банки не могат да ограничат. Много инвеститори, 
включително Принс, вярват, че ще почувстват вибрациите преди следващото голямо земетресение и ще имат време да 
избегнат най-лошото от разпродажбата. 
Тъй като централните банки таргетират цените на активите, все повече нарастват опасенията относно дългосрочните 
последици от финансовата система, изградена върху отрицателни или ниски лихвени проценти, която подтиква стремежа 
към рискови активи. Фред Клиъри от Pegasus Capital заяви, че централните банкери са избегнали по-болезнен 
икономически срив след финансовия крах чрез извънредните си парични политики. "Продължителната политика на нулеви 
лихвени проценти създава зомбирани компании и отлага деня за плащане на сметката", добавя той. 
Очаква се централните банки да запазят настоящата си приспособима позиция за известно време. Томас Костерг от Pictet 
Wealth Management вярва, че централната банка на САЩ „ще остане свръхчувствителна към финансовите пазари“, 
добавяйки: „Тя е в режим на постоянно приспособяване и до известна степен е в капана на нивото на частния дълг в 
системата.“ 
В действителност, в настоящата среда на ниски премии по корпоративния кредит, Институтът за международни финанси 
оценява, че 19 трлн. долара дългови ценни книжа са за рефинансиране през тази година в САЩ, Великобритания, 
еврозоната, Япония и ключовите развиващи се пазари. 
Как обикновено свършва това? Кредитният стрес и нарастващото ниво на корпоративните дефолти предизвикват рецесия 
и сериозна разпродажба на акции, както стана в началото на века и по време на финансовата криза. 
Това беше идеята, която налагаше друг участник в Давос. Скот Майнърд, главен инвестиционен директор в Guggenheim, 
предупреди, че макар централните банки да са отлoжили следващата рецесия до 2021 или 2022 г., „в крайна сметка ще 
достигнем до повратна точка, когато инвеститорите ще се събудят за надигащата се вълна от дефолти и понижения на 
кредитни рейтинги“. 
Този път инвеститорите може би ще изпитат повече болка. Благодарение на политиките на централните банки държавните 
облигации осигуряват малка защита срещу по-инфлационно бъдеще или голям шок, който предизвиква рязък спад в 
стойността на рисковите активи. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Перник влиза в платформа на Еврокомисията за въгледобивните райони 
Включването на Перник в платформата, която Европейската комисия изготвя за въгледобивните райони, ще бъде огромна 
възможност за града. Това е заявил кметът Станислав Владимиров пред представителя на генерална дирекция 
"Енергетика" на Европейската комисия Катарина Сиков-Магни и на "Грийпийс", които са гостували в Перник. 
Според Владимиров подобен акт би помогнал много на района, защото бюджетът на общината е скромен за амбициозните 
задачи, които си е поставило ръководството. Кметът е посочил, че общината ще търси различни механизми и варианти за 
външно финансиране. 
"Ще започнем първо от подмяна на отоплението на жителите на града и съвместно с всички институции ще задължим 
предприятията на територията на общината да отговарят на екологичните норми, за да не бъде увреждано здравето на 
перничани", е уверил Владимиров. 
Катарина Сиков-Магни е заявила готовност за започване на диалог и полезно сътрудничество в рамките на платформата, 
която комисията изготвя. 
"Следващата стъпка е да включим вашите идеи в плана за справедлив преход, който ще изработим заедно с българското 
правителство. През 2021 г. трябва да започнем да прилагаме механизма, защото тогава ще имаме готова програма. 
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Платформата ще обхване следващите 10 години, за да може до 2050 г. да достигнем пълен въглероден неутралитет", е 
казал още представителят на ЕК. 
 
Мениджър 
 
√ България е втора в ЕС по дял на екоданъците от общите данъчни постъпления  
България е втора в ЕС по дял на екологичните данъци и такси в общите данъчни постъпления за 2018 година, сочат данни 
на европейската статистическа служба Евростат. 
Делът на екоданъците в страната ни се равнява на 9,8% от общите, като той е по-голям само в Латвия (10,9%). След нас се 
нареждат Гърция (9,5%), Словения (9,4%) и Хърватия (9,3 %). 
В другия край на таблицата са Люксембург (4,4%), Германия (4,5%), Швеция (4,9%), Франци (5,1%) и Испания (5,3%). 
Общите приходи на държавите в ЕС от екологични данъци и такси за 2018 г. се равняват на 324,6 млрд. евро, което 
представлява ръст от 3% спрямо предходната година и 49% спрямо 2002 г. 
Енергийният сектор е отговорен за най-големият от общите приходи от екоданъци – 77,7%. След него се нареждат 
транспортният сектор (19,1%) и облагането, свързано със замърсяването и ресурсите (3%). 

 

 
 
√ Личните лекари дистанционно ще контролират касовите апарати 
Личните лекари ще могат дистанционно да контролират фискалните устройства, а промените в Наредба Н-18 няма да 
затрудняват тяхната работа. Това увери по време на изслушване пред депутати изпълнителният директор на НАП Галя 
Димитрова. Дебатът със здравното съсловие по промените на наредбата се водят от две седмици. От бранша вече заявиха, 
че подобно на търговските обекти софтуерът може да затрудни работата на съсловието. 
„Със специалистите от сектора на медицински услуги е обсъдено, че пациентите няма да страдат заради загубата на връзка 
на апарата със сървърите на НАП. Ще се въведе и т.нар. „авариен режим”, в който загубата на свързаност не прави касовите 
апарати неработоспособни”, обясни Димитрова. 
Освен това, се въвежда дистанционна поддръжка на фискалните устройства и механизъм за уведомяване на касовите 
апарати при технически затруднения в мрежите на мобилните оператори или хардуер.    
„Искаме нормативните изисквания на Наредба №18 да са резултат от консенсус, а не от противопоставяне. Предстои в 
следващите седмици обсъждане в други работни групи, в които ще се коментират допълнителни браншови специфики. Но 
резултатите от диалога последната седмица са обнадеждаващи, тъй като се намират общи решения и технически и 
нормативни”, каза още изпълнителният директор на НАП Галя Димитрова. 
По думите й, освен паричните потоци, НАП наблюдава и движението на стоките. 
„Наредба №18 не е само наредба за касовите апарати и правилата за издаване на касови бележки. Преди повече от година 
беше направена първата крачка към по-качествен контрол от страна на НАП, като беше въведено автоматично изплащане 
на данни за всяка продажба. Паралелно с това беше въведен баркод, който позволява на всеки гражданин да провери 
дали фискалният бон е истински”, добави Димитрова. И подчерта, че следващата стъпка е да бъдат регулирани процесите 
на продажби. 
Според нея новият начин на отчитане позволява далеч по-надежден анализ на риска и определяне на рискови лица, които 
да бъдат обект на контрол. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200219-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fhome%3F
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„Това ще намали дела на неоправданите проверки и ревизии спрямо добросъвестни търговци. Независимо от дебата по 
темата, хиляди търговци вече работят съобразно изискванията на наредбата, включително търговци на едро и дребно, 
ресторантньори. В регистъра на НАП са вписани 1000 софтуера за продажби и над 16 000 електронни магазина“, каза още 
Галя Димитрова.  
 
√ Най-големите нарушения на GDPR наказани с глоби за близо 450 милиона евро 
Десетте най-големи нарушения на GDPR предизвикаха близо 450 милиона евро глоби за 2019 година, 
съобщи PreciseSecurity. 
Причината е нарастващият брой нарушения на неприкосновеността на данните.  314,9 милиона долара или почти 70% от 
тази сума са наложени глоби от Службата на комисаря по информацията на Обединеното кралство. През юли 2019 г. British 
Airways е глобена с рекордните 204,6 милиона евро за нарушение в базата с лични данни, което все още е най-високото 
наказание за теч на данни в света. ICO санкционира британската авиокомпания, след като групата Magecart използва 
скимиране на карти за събиране на лична информация и информация за плащания на половин милион техните клиенти. 
Второто най-високо наказание за нарушаване на данни е в размер на 110,4 милиона евро и се отнася до кибер инцидент, 
нотифициран за ICO от американската мултинационална компания Marriott International през ноември 2018 г. Събитието 
предизвика излагане на приблизително 339 милиона записи на гости, от които 30 милиона са свързани с жители на 31 
Европейски страни и още 7 милиона с граждани на Обединеното кралство. 
Глобата на Google на стойност 50 милиона евро, наложена от френския регулатор за защита на данните, е на трето място в 
този списък. Глобата е издадена, тъй като Google не е предоставил достатъчно информация на потребителите за своите 
правила за съгласие за защита на данни. 
Четвъртото по големина наказание за нарушение на данните от GDPR в размер на 27,8 милиона евро и бе наложено на 
италианския телекомуникационен оператор TIM SpA през януари 2020 г. Италианският орган за защита на данните Garante 
получи оплаквания, че телекомуникационната компания е провеждала рекламни телефонни разговори без съгласие. 
Въпреки че GDPR доведе до сериозна промяна в защитата на личните данни, европейските страни са изправени пред 
нарастващ брой нарушения. Холандия, Германия и Обединеното кралство оглавяват европейската класация по брой на 
нарушенията на данните, като общо досега са регистрирани над 100 000 случая в трите страни. 
Нидерландия държи отрицателният рекорд по брой нарушения на GDPR 
Общият регламент на ЕС за защита на данните или GDPR влезе в сила на 25 май 2018 г. Оттогава общият брой на 
докладваните нарушения на данните скочи до над 160 000, разкри DLA Piper GDPR Data Breach Survey 2020. 
Тази нарастваща тенденция показва, че хакерите виждат личната информация като изключително ценни данни. Това обаче 
също така показва, че много организации все още се борят да спазват законодателството за поверителност на данните, 
въпреки перспективата за значителни глоби. 
Холандия отчита най-голям брой нарушения на данни от влизането в сила на GDPR - 40 647, досега. Германия се класира 
на второ място с 37 636, следвана от Обединеното кралство с 22 181 нарушения в данните. 
Холандия също има най-голям брой нарушения на данни от GDPR на 100 000 души. От май 2018 г. до януари 2020 г. тази 
цифра достигна 147.2 нарушения. Ирландия се класира на второ място със 132.52 нарушения на данните на 100 000 жители. 
Със 115,43 нарушения на 100 000 души Дания заема третото място в този списък. 
  
√ Спад на европейските борси след разочароващи финансови отчети 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха спад в ранната търговия в четвъртък въпреки 
информация за спад на новите случаи на заразени с коронавирус в Китай и смъкването на лихвата по едногодишните заеми 
на китайската централна банка, предаде Си Ен Би Си. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 1,63 пункта, или 0,38%, до 432,27 пункта. Немският DAX отчете спад от 
19,93 пункта, или 0,14%, до 13 769,07 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи с 8,82 пункта, или 
0,12%, до 7 448,2 пункта. Френският CAC 40 изтри 15,68 пункта от стойността си, или 0,26%, достигайки ниво от 6 095,56 
пункта. 
Kитайският Държавен комитет по здравеопазването съобщи, че през последното денонощие броят на заразени от 
коронавируса в Китай е намалял до 394 в сравнение с 1355 през предходното денонощие. Това е най-ниското равнище на 
нови случаи със заразени от месец насам. 
Същевременно с това Народната банка на Китай смъкна лихвата по едногодишните заеми до 4,05% и петгодишна лихва 
до 4,75, в опит да стимулира икономиката. 
Акциите на UBS поскъпнаха с 2,21%, след като швейцарската банка обяви, че Ралф Хамерс ING ще замени Серджио Ермоти 
на поста главен изпълнителен директор на банката. Акциите на ING поевтиняха с 3,73%. 
Книжата на Air France KLM поевтиняха с 4,36%, след като френско-нидерландската авиогрупа отчете спад на печалбата за 
2019 г. и предупреди, че епидемията от коронавирус в Китай може да доведе до пропуснати печалби от 150 до 200 млн. 
евро между февруари и април. 
Акциите на Telefonica поевтиняха с 4,5%, след като испанската телекомуникационна компания отчете нетна загуба от 202 
млн. евро за последното тримесечие, при очаквана печалба от 715,7 млн. евро. Книжата на швейцарският застраховател 
Swiss Re паднаха с 3,81% на фона на по-ниска печалба от очакваното за последното тримесечие. 
Нови рекорди за S&P 500 и Nasdaq 
Основните американски борсови индекси записаха ръст в сряда, като S&P 500 и Nasdaq достигнаха нови рекордни върхове 
на фона на силното представяне на технологичния сектор, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши със 115,84 пункта, или 0,4%, до 29 348,03 пункта. Широкообхватният Standard 
& Poor's 500 напредна с 15,86 пункта, или 0,47%, до 3 386,15 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq 
регистрира ръст от 84,44 пункта, или 0,87%, до 9 817,18 пункта. 
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За силните резултати допринесе възстановяването на акциите на Apple, които поскъпнаха с 1,45%. Същевременно с това 
книжата на Tesla скочиха с 6,88%, след като Piper Sandler увеличи ценовия си таргет за акциите на компания от 729 на 928 
долара за акция. 
Пазарите бяха подкрепени и от поредния спад на броя на новите случаи на заразени с коронавируса в Китай. 
„През последната седмица се наблюдават окуражителни знаци, че епидемията от коронавирус в Китай под контрол. 
Строгите карантинни мерки в страната скоро ще бъда ограничени и фокусът на правителството ще се пренесе от 
ограничаването на заразата към стимулирането на икономиката“, коментира Ян Уан от Alpine Macro 
Междувременно от Блумбърг съобщиха, цитирайки свои източници, че Китай обмисля парични инжекции и сливания на 
компании от авиационната индустрия, които са сред най-засегнатите от епидемията. 
На икономическият фронт, министерството на труда в САЩ обяви, че индекса на цените за производител (PPI) е нараснал 
с 0,5%, през януари, което е най-големият едномесечен ръст от октомври 2018 г. насам. 
В САЩ продължава и сезонът на финансовите отчети, като акциите на Garmin поскъпнаха с 6,74% на фона на по-добрия от 
очакваното доклад за последното тримесечие. В другия край на спектъра бе представянето на сайта за електронна 
търговия Groupon, чиито акции се сринаха с 44,26%, след като резултатите му за тримесечието не отговориха на 
очакванията на анализаторите. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните борсови индекси на фондовите пазари в Азиатко-тихоокеанския регион регистрираха смесени резултати в 
четвъртък, след като Народната банка на Китай понижи основната си лихва по едногодишните заеми, предаде Маркетоуч. 
Китайската централна банка смъкна лихвата по едногодишните заеми с 10 базисни пункта от 4,15% до 4,05% и петгодишна 
лихва с 5 базисни пункта - от 4,80% до 4,75%. Това решение идва няколко дни, след като банката понижи лихвата си по 
едногодишните кредити за финансовите институции от 3,25% на 3,15% и инжектира 200 млрд. юана (28,6 млрд. долара) в 
едногодишни средносрочни заеми. 
Някои анализатори обаче оцениха действията на централната банка като недостатъчни. 
„Това понижение изобщо не е достатъчно. Въпреки че централната банка отговори на очакванията за предприемане на 
нови мерки, пазарът се надяваше едногодишната лихва да бъде смъкната до 4%. В тази обстановка Китайската централна 
банка трябваше да надмине очакванията, а не просто да им отговори“, коментира Стивън Инес от AxiTrader. 
На този фон в континентален Китай бенчмарк Shanghai Composite отчете ръст от 54,75 пункта, или 1,84%, до 3 030,15 пункта, 
докато по-малкият измерител Shenzhen Composite напредна с 39,74 пункта, или 2,15%, до 1 886,14 пункта. Хонконгският 
индекс Hang Seng се понижи с 46,65 пункта, или 0,17%, до 27 609,16 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа ръст от 78,45 пункта, или 0,34%, до 23 479,15 пункта. 
В Южна Корея индексът Kospi се понижи с 14,84 пункта, или 0,67%, до 2 195,5 пункта, докато австралийският измерител 
ASX 200 напредна с 17,9 пункта, или 0,25%, до 7 162,5 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 1,35 пункта, или 0,25%, до 547,56 пункта. BGBX40 се понижи 0,12 пункта, или 0,11%, до 109,28 пункта. BGTR30 изтри 
1,42 пункта от стойността си, или 0,28%, достигайки ниво от 501,17 пункта. BGREIT остана без промяна при ниво от 133,50 
пункта. 
 
 
 
 
 
 


