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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
АИКБ 
 
√ ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС КЛИМАТА, РЕФОРМА В ЕНЕРГЕТИКАТА И УСКОРЕНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ СА ПРИОРИТЕТИ НА АИКБ ЗА 2020 Г. 
Подобряване на бизнес климата, цялостна реформа в енергетиката и ускорено решаване на проблема с човешките ресурси 
са трите основни приоритета на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) за 2020 г. Те бяха официално 
представени на среща с деветдесетте браншови работодателски организации, членове на АИКБ и представители на 
изпълнителната власт. 
За подобряване на бизнес климата основен фокус работодателската организация поставя върху ускореното въвеждане на 
електронно управление, ограничаването на държавната намеса в икономиката и намаляване на регулаторната тежест. 
АИКБ ще продължи да води и своята двадесетгодишна борба със сивата икономика, монополизацията, картелизацията и 
корупцията. 
Промяна в Закона за енергетиката, чрез която да се въведе пълна либерализация на пазара и приемане на балансирана 
енергийна стратегия са две от предложенията за извършване на цялостна реформа в сектора. Сред другите мерки са 
прекратяване на държавната помощ за „американските централи“, провеждане на търг за капацитети, повишаване на 
ефективността на държавните дружества, включително чрез листването им на БФБ и постигане на по-голяма свързаност на 
българския пазар на електроенергия с европейския. 
За по-бързо преодоляване на 
проблемите с човешките ресурси, 
Асоциация на индустриалния капитал 
в България предлага да оказва 
подкрепа за реформите в 
образованието, с основен акцент 
върху професионалното и висшето 
образование и облекчаване на 
режима за трудова имиграция на 
работници от трети страни. От АИКБ 
смятат, че чрез реформиране на 
бюджетно финансираните системи 
може да се освободи допълнителен 
човешки ресурс, който веднага да бъде привлечен като работна сила в българските предприятия. Работодателската 
организация иска още разрешаване на проблематичните въпроси в социално-осигурителната система и разработване и 
приемане на изменения и допълнения в Кодекса на труда, съобразени с новите реалности на трудовия пазар. 
„Можем да заявим, че през 2019 г. АИКБ затвърди ролята си на утвърден говорител на бизнеса у нас. Успяхме да 
инициираме множество позиции и кампании в защита на българските компании, които доведоха до подобряване на 
конкретни елементи от бизнес средата. Сред успехите, които безспорно можем да отчетем, са приемането на 
методологията ни за определяне на план-приема в професионалните гимназии, принципното общо съгласие на 
социалните партньори за замяна на административното определяне на минималната работна заплата с договаряне, 
напредък по премахване на минималните осигурителни доходи, въвеждане на принципа „замърсителят плаща“ при 
изчисляването на размера на таксата в Закона за местните данъци и такси, стартирането на изготвяне на Стратегия за МСП 
и др.“, каза по време на срещата председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
Участие в събитието взеха: Желяз Енев, директор дирекция „Икономическа политика“ в Министерство на икономиката; 
Кремена Калчева, главен директор на ГД „Услуги по заетостта“; Лилияна Георгиева, директор на дирекция „Международна 
трудова миграция и посредничество“ в Министерство на труда и социалната политика, както и представители на 
Министерство на науката и образованието, ИА „Главна инспекция по труда“, ИА „Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и др. 

 
За повече информация вижте също: 

▪ Програма на събитието; 
▪ Целите, задачите и инициативите на АИКБ в полза на българския бизнес (Васил Велев, председател на УС на АИКБ); 
▪  ОП НОИР: Идеи за следващата Многогодишна финансова рамка (Иван Попов, зам. изпълнителен директор, ИА ОП 

НОИР; Аспарух Диков, главен експерт, дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“, ИА ОП НОИР); 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/02/Programa-21.02.2020_BRO.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/02/Prezentaciya_na_AIKB.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/02/Presentation_OPNOIR.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/02/photo_1-3-e1582296885363.jpg
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▪ Представяне на индикативната програма на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проект на 
програма за новия програмен период 2021-2027 г. Как България ще участва в изготвянето на Стратегия за 
МСП. Идеи за следващата Многогодишна финансова рамка. (Желяз Енев, директор, дирекция „Икономическа 
политика“, Министерство на икономиката); 

▪ Представяне на индикативната програма ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проект на програма за 
новия програмен период 2021-2027 г. Идеи за следващата Многогодишна финансова рамка. (Ташка Габровска, 
държавен експерт, отдел „Програмиране и договаряне“, МТСП); 

▪ Взаимодействие между Агенция по заетостта и бизнеса – как АЗ да отговори на потребностите на работодателите 
от работна сила – подбор и доставка на човешки ресурси за българския бизнес от трети страни; 

▪ Анкети и услуги на АЗ за бизнеса (Кремена Калчева, главен директор на ГД „Услуги по заетостта“; Лилияна 
Георгиева, директор на дирекция „Международна трудова миграция и посредничество“); 

▪ Кампания на европейската платформа за справяне с недекларирания труд (Мирослава Ангелова, директор, главна 
дирекция „Инспектиране на труда“, ИА „Главна инспекция по труда“). 

 
БТА 
 
√ Работодателите очакват втора среща по темата с цените на тока за бизнеса, след което решават дали преговорите ще 
продължат или ще протестират  
Между 3 и 9 март работодателите ще имат поредна среща с представители на държавата и парламента за обсъждане на 
напредъка по над двадесетте мерки за решаване на проблемите в енергетиката във връзка с цените на тока за бизнеса.  
След втората среща с министъра на енергетиката и с председателя на ресорната енергийна комисия Асоциация на 
организациите на българските работодатели ще реши дали да продължат с преговорите или да предприемат по-
радикални стъпки, включително и протести, каквито имаше преди няколко години, коментира пред журналисти 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
За нас това е изключителна важна среща, защото цената на електроенергията за българската индустрия от началото на 
годината е най-висока в ЕС, без да се броят доплащанията, които правим като такси "задължение към обществото" за 
неправомерната държавна помощ за централите в Маришкия басейн - ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3, към които сега се добави и ТЕЦ 2 чрез 
решението на НС и заповедта на министъра на енергетиката, каза Васил Велев. Той отново повтори позицията на 
работодателите, че правилният начин е да се развалят договорите за неправомерна държавна помощ, да се одобри 
механизъм за капацитет и да се проведе търг - които централи дадат по-добри цени, те ще получат тази ограничена 
държавна помощ. В този случай, по думите на Велев, цената на енергията би била конкурентна на българския пазар. Друга 
важна за бизнеса задача е либерализацията на пазара, което е необходимо условие да се одобри този механизъм и да се 
проведат търгове. "В това отношение ние подкрепяме ускорена либерализация на пазара, съпроводена с обединяването 
на пазара - свързването ни с околните пазари на дълбочина с европейския пазар, така че местни играчи да не могат да 
манипулират нашия малък пазар, което в момента се случва", каза Велев. Той посочи, че тези играчи са както от страна на 
БЕХ, така и големи търговци в частния сектор. 
Четирите национално представителни организации - КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП, поискаха оставки на ръководствата на БЕХ, 
на ТЕЦ "Марица Изток 2" и на Българска независима енергийна борса. Причината за исканите оставки е, че от началото на 
годината цената на електроенергията за индустрията в България е най-висока в цяла Европа заради "некадърното" 
управление на сектора. 
Велев участва в организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България среща на тема "Актуални възможности 
и необходими действия в подкрепа на българския бизнес". 
 
В. Банкерь 
 
√ Плащаме най-скъпия ток за индустрията и най-евтиния за бита  
Имаме най-скъпият ток за индустрията и най-евтиният за бита. Трудно е да се обясни на хората, че от тази схема не печелят, 
а напротив - бедният плаща повече, а богатият - по-малко. Представители на бизнеса, които ползват именно производствен 
ток, вече отчитат сериозни загуби. Накрая всичко отива на гърба на народа, защото не можеш да издържиш няколко 
увеличения и да не вдигнеш цената. Това коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил 
Велев. Асоциацията организира среща с браншовите организации на тема „Актуални възможности и необходими действия 
в подкрепа на българския бизнес“. В нея участват представители от министерството на образованието, на икономиката, на 
труда и социалната политика. 
"Бизнесът и властта отново ще се срещнат в началото на март по темата с цената на електроенергията за индустрията в 
България.  След втората среща с министъра на енергетиката работодателите ще вземем своето решение как да продължим 
по-нататък - дали по пътя на разговорите или чрез други по-радикални стъпки. Те включват и протестни действия, каквито 
имаше преди няколко години“, предупреди Велев.  
Според него другата важна задача е либерализация на пазара и свързване с околните пазари на дълбочина с европейския, 
така че местни играчи да не могат да манипулират нашия малък пазар, както в момента се случва. Тези играчи са, както от 
страна на БЕХ, така и от страна на големи търговци в частния сектор. Работодателите остро реагираха на случващото се с 
цените на енергийната борса. Тогава Васил Велев също заяви, че при пазара на ток в България се наблюдават всички 
признаци на организирана престъпна група.  
Приоритетите на най-широко представителната работодателска организация – АИКБ за настоящата година са в областите 
на 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“, 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/02/Procedures_OPIC.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/02/Procedures_OPIC.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/02/Procedures_OPIC.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/02/Uslugi-za-biznesa_MTSP.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/02/Uslugi-za-biznesa_MTSP.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/02/Presentation-AZ.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/02/Presentation-AZ.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/02/Uslugi-za-biznesa_AZ.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/02/Prezentaciya_GIT.pdf
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изработване на механизъм за договаряне на минимална работна заплата по икономически сектори, отпадане на 
минималните осигурителни доходи и др. 
„Една от важните теми е недостигът на човешките ресурси – подкрепа за реформите в образованието, висшето 
образование, подкрепа за активните действия на пазара на труда по облекчаване на трудовата имиграция. Агенцията по 
заетостта от износител на човешки ресурси, трябва да се превърне във вносител. Нееднократно сме били камбаната, че 
всяка година губим по 50 000 души на пазара на труда по демографски причини. Този недостиг не може да се компенсира 
само с повишаване на производителността. Всички в ЕС, освен нас, са предприели активни стъпки за облекчаване на 
процедурите за трудова имиграция. Искаме точно това, да приложим добрите практики у нас“, коментира Васил Велев. 
 
БНР 
 
√ Работодателски организации ще обсъждат цените на тока за бизнеса през март  
През март работодателските организации ще имат пореден кръг от срещи по предложените от тях 20 мерки във връзка с 
цените на тока за бизнеса. Това заяви пред журналисти председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев.  
"Правилният начин е да се развалят договорите за неправомерна държавна помощ, да се одобри механизъм за капацитета 
им, да се проведе търг. Които централи дадат по-добри цени, те ще получат и тази ограничена държавна помощ. В такъв 
случай цената би била конкурентна на българския пазар на енергия. Другата важна задача е либерализация на пазара", 
каза той. 
Васил Велев съобщи още, че за следващата седмица е насрочено заседание на Тристранния съвет, на което ще се обсъжда 
наборът от мерки за ограничаване злоупотребите с болнични. 
Работодателите настояват за електронизация на процеса по издаване на болничен, за да може да научават за него веднага, 
а не три дни по-късно. 
 
Оff News 
 
√ Васил Велев: Глоба за лекаря, издал фалшив болничен, и за служителя, който го е поискал 
Готови сме на протестни действия, ако няма решение за цената на тока 
Глоба за лекаря, издал фалшивия болничен, и за служителя, който го е поискал. Това предложи Васил Велев, председател 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) преди среща с браншовите организации. Велев каза, че 
трябва да спре „кражбата“ от фондовете за обществено здраве. 
„При установени нарушения, трябва да има санкции. Не може единствената санкция да е това, че няма да се изплати 
болничният лист“, отбеляза председателят на АИКБ. 
Той допълни, че това е само идея и разговорите не са стигнали до етап всички заинтересовани да се съгласят, че трябва да 
има такива санкции. 
През следващата седмица ще се събере тристранката и ще бъдат обсъдени мерките за ограничаване на злоупотребите.  
"Поддържаме позицията, че държавата трябва да спази споразумението, което има за поемане обратно изплащането от 
НОИ от 2-рия и 3-тия ден от болничните, а не както е от сега 4-тия. Това беше временна мярка, която беше въведена преди 
няколко години и трябваше да бъде отменена. Ако мерките за ограничаване на злоупотребите са ефективни и сработят, то 
те няма да натоварят бюджета на НОИ, а ако не стаботят това е прах в очите и замазване на картината. Ние сме готови да 
изслушаме и предложенията на Българския лекарски съюз, Службите по трудова медицина", обясни Велев.  
Протести, ако няма решение за цената на тока 
Цената на електроенергията за българската индустрия от началото на годината е най-висока в целия Европейски съюз, 
отбеляза Велев.  
Затова работодателските организаци били готови на протестни действия, ако не се намери решение на този проблем.  
След проведената среща на всички работодателски организации, с министъра на енергетиката, председателя на комисията 
по енергетика в Парламента и ръководителите на Българския енергиен холдинг, се набелязаха 20 мерки, които ще бъдат 
обсъдени през следващите дни, обяви Велев. 
Той обяви, че АИКБ подкрепя ускорена либерализация на пазара и свързването му с околните пазари, така че местни 
играчи да не могат да манипулират търговията с ток. 
Всяка година губим 50 хил. души на пазара на труда 
Всяка година ние губим на 50 хил души на пазара на труда по чисто демографски причини и нетната емиграция, която е 
факт. Този недостиг не може да се компенсира само с механизация и роботизация, обясни Велев. 
Той отбеляза, че всички държави в ЕС освен нас са предприели мерки за облекчаване на процедурите за трудова 
емиграция.  
 
БНТ 
 
√ Бизнесът поиска санкции за фалшиви болнични, от КТ "Подкрепа" са против 
Отново напрежение между синдикати и работодатели заради заплащането на болничните и вноса на работна ръка. 
Бизнесът не е съгласен да плаща домашното лечение на служителите и поиска либерален режим при наемане на 
работници от трети страни. От "Подкрепа" се обявиха против. 
Санкции за лекар и работник при доказване на фалшив болничен, поискаха от бизнеса. Те настояват и за пълна 
електронизация на процеса, за да може работодателят да научава в деня, в който се издава болничният, а не 3 дни по-
късно. 
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Васил Велев - председател на АИКБ: Ние поддържаме позицията, че държавата трябва да спази уговорката, 
споразумението, което има за поемане обратно изплащането от НОИ на втория и третия ден болнични, а не както е досега, 
от четвъртия. 
Според работодателите, ако се пресече издаването на фалшивите болнични, НОИ ще има достатъчно ресурс да заплаща 
истинските. 
От "Подкрепа" са категорично против да се променя сегашният режим на заплащане на болничните. 
Ваня Григорова - КТ "Подкрепа": Синдикатите не са съгласни с опитите на работодателите да прехвърлят първите три дни 
върху работника или върху фондовете на НОИ. 
Единственият вариант, чрез който това може да стане, е чрез увеличаване на осигурителните вноски, но работодателите 
не са съгласни с това. 
Социалният министър заяви, че НОИ няма средства да поеме болничните, нито пък това ще реши проблемите на 
работодателите. 
Деница Сачева - министър на труда и социалната политика: Тази политика би струвала около 200 млн. допълнително. 
Бюджетът е ограничен. Ако просто механично прехвърлим плащането на тези 3 дни от работодателите на НОИ, как това 
помага затова служителите да си бъдат на работните места. 
Бизнесът призова и за облекчаване на режима за внос на работници от трети страни, тъй като в момента дефицитът на 
трудова сила надхвърля 50 хил. всяка година. 
Васил Велев - председател на АИКБ: Този недостиг не може да се компенсира само с повишаване не производителността. 
И затова всички държави в ЕС, освен нас, са предприели активни стъпки за облекчаване на процедурите за трудовата 
емиграция. Ние искаме точно това. 
В момента работодателите са длъжни да предложат свободното работно място първо на българи. 
Ваня Григорова - КТ "Подкрепа": Това, което искат да направят работодателските организации, е това работно място 
изобщо да не се предлага на българския работник. Няма как да се съгласим с това. Ако визират обаче "синята карта", която 
е за висококвалифицирани специалисти, няма как де съгласим и с това тяхно предложение. Защото това, което искат, е да 
се премахне изискването за заплащане. 
Социалният министър заяви, че с промени в Закона за чужденците исканията за внос на работници ще минават през 
Дирекция "Миграция". 
Предложенията на работодателите ще бъдат внесени за обсъждане в Тристранния съвет следващата седмица, в който те 
се връщат след няколкомесечен бойкот. 
За повече информация вижте видеото. 
 
НОВА ТВ 
 
√ ДИАГНОЗА „ФАЛШИВ БОЛНИЧЕН”: Какви ще са наказанията за лекарите и пациентите? 
Глоба и за лекаря, и за пациента при фалшив болничен предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
„Установяването на нарушение не е лесно, но то се случва. Проблемът е, че в момента, когато се установи нарушение, няма 
санкции. Дори няма санкция неизплащане на болничен лист. Сега предлагаме не само неизплащане, а и понасяне на 
административна глоба”, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев в студиото на „Събуди се". 
„Не можем да приемем, че единствената санкция при установено нарушение трябва да бъде да не се изплати болничния 
лист. Това е все едно да хванете някого в магазина да краде и той единствено да върне част от откраднатото. Трябва да 
има глоба, иначе няма превенция”, категоричен бе той. 
По думите му тя трябва да бъде достатъчно голяма, за да има възспиращ ефект. 
„Кражбата е криминално престъпление. Издаването и използването на въпросните болнични листове, които дискутираме, 
са също криминални престъпления. Ние не заставаме зад лошите практики”, каза зам.-председателят на Българския 
лекарски съюз д-р Николай Брънзалов. 
„Всяко криминално деяние, независимо дали е издаване на фалшив болничен или е работодател, който дава 1 000 лв. на 
свой работник, а го осигурява на 300 лв. и го води на 4-часов работен ден, трябва да бъде наказвано”, смята той. 
Целия разговор гледайте във видеoто. 
 
В. Стандарт  
 
√ Шамар за лекар и пациент при фалшив болничен 
Глоба трябва да се налага и на лекаря, и на пациента при съставяне и представяне на фалшив болничен лист. Това 
предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
„Установяването на нарушение не е лесно, но то се случва. Проблемът е, че в момента, когато се установи нарушение, няма 
санкции. Дори няма санкция неизплащане на болничен лист. Сега предлагаме не само неизплащане, а и понасяне на 
административна глоба”, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев по Нова телевизия. 
„Не можем да приемем, че единствената санкция при установено нарушение трябва да бъде да не се изплати болничния 
лист. Това е все едно да хванете някого в магазина да краде и той единствено да върне част от откраднатото. Трябва да 
има глоба, иначе няма превенция”, категоричен бе той. 
По думите му тя трябва да бъде достатъчно голяма, за да има възпиращ ефект. 
„Кражбата е криминално престъпление. Издаването и използването на въпросните болнични листове, които дискутираме, 
са също криминални престъпления. Ние не заставаме зад лошите практики”, каза зам.-председателят на Българския 
лекарски съюз д-р Николай Брънзалов. 

http://news.bnt.bg/bg/a/biznest-poiska-sanktsii-za-falshivi-bolnichni-ot-kt-podkrepa-sa-protiv
https://nova.bg/news/view/2020/02/23/278887/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%88%D0%B8%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5/
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„Всяко криминално деяние, независимо дали е издаване на фалшив болничен или е работодател, който дава 1 000 лв. на 
свой работник, а го осигурява на 300 лв. и го води на 4-часов работен ден, трябва да бъде наказвано”, смята той. 
 
Manager.bg 
 
√ Бизнесът и властта се срещат за тока през март. След това ще се решава за протести  
Бизнесът и властта ще се срещнат в началото на март като темата на разговорите помежду им ще бъде цената на тока за 
индустрията у нас. 
„Цената на електроенергията в България е най-висока в целия ЕС, без да броим доплащанията, които правим като такси 
задължение към обществото за неправомерната държавната помощ за централите в Маришкия басейн. Освен ТЕЦ 1 и ТЕЦ 
3, се добавя и ТЕЦ 2, чрез решението на парламента. Правилният начин е да се развалят договорите за неправомерна 
държавна помощ, да се одобри механизъм за капацитет и да се проведе търг – централите, които дадат по-добри цени, 
ще получат тази ограничена държавна помощ. В такъв случай цената би била конкурентна“, заяви председателят на АИКБ 
Васил Велев. 
Той поясни, че след втората среща с министъра на енергетиката, АОБР ще вземе решение как да продължи по-нататък - 
дали по пътя на разговорите или чрез други по-радикални стъпки. 
„Те включват и протестни действия, каквито имаше преди няколко години“, предупреди председателят на АИКБ Васил 
Велев. И припомни, че на предишната среща в средата на февруари са били набелязани над 20 мерки, които през 
следващите дни ще подлежат на разглеждане. 
„Ние подкрепяме ускорена либерализация на пазара, съпроводена с обединяване на пазара, свързването ни с околните 
пазари на дълбочина с европейския пазар, така че местни играчи да не манипулират нашия пазар, което в момента се 
случва. Тези играчи са както от БЕХ, така и големи търговци в частния сектор“, обясни още Васил Велев.  
 
Дарик  
 
√ АИКБ: Цената на електроенергията в България е най-висока в целия ЕС  
Бизнесът и властта отново ще се срещнат в началото на март по темата с цената на електроенергията за индустрията в 
България. 
"АОБР след втората среща с министъра на енергетиката ще вземе своето решение как да продължим по-нататък - дали по 
пътя на разговорите или чрез други по-радикални стъпки. Те включват и протестни действия, каквито имаше преди няколко 
години", предупреди председателят на АИКБ Васил Велев. 
Пред журналисти той обясни, че на предната среща в средата на февруари са били набелязани над 20 мерки, които ще 
подлежат на разглеждане следващите дни. 
"Тази тема е много важна, тъй като цената на електроенергията е най-висока в целия ЕС, без да броим доплащанията, 
които правим като такси задължение към обществото за неправомерната държавната помощ за централите в Маришкия 
басейн. Освен ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3, се добавя и ТЕЦ 2, чрез решението на парламента. Правилният начин е да се развалят 
договорите за неправомерна държавна помощ, да се одобри механизъм за капацитет и да се проведе търг - които 
централи дадат по-добри цени, те ще получат тази ограничена държавна помощ. В такъв случай цената би била 
конкурентна", посочи Васил Велев. 
Според него другата важна задача е либерализацията на пазара, което е необходимо условие да се одобри този механизъм 
и да се проведат тези търгове. 
"В това отношение ние подкрепяме ускорена либерализация на пазара, съпроводена с обединяване на пазара, 
свързването ни с околните пазари на дълбочина с европейския пазар, така че местни играчи да не манипулират нашия 
пазар, което в момента се случва. Тези играчи са както е от БЕХ, така и големи търговци в частния сектор", обясни Велев.  
Днес АИКБ организира среща с браншовите организации на тема "Актуални възможности и необходими действия в 
подкрепа на българския бизнес". В нея участват представители от министерството на образованието, на икономиката, на 
труда и социалната политика. 
"Една от важните теми е недостигът на човешките ресурси – подкрепа за реформите в образованието, висшето 
образование, подкрепа за активните действия на пазара на труда по облекчаване на трудовата имиграция. Агенцията по 
заетостта от износител на човешки ресурси, трябва да се превърне във вносител. Нееднократно сме били камбаната, че 
всяка година губим по 50 000 души на пазара на труда по демографски причини. Този недостиг не може да се компенсира 
само с повишаване на производителността. Всички в ЕС, освен нас, са предприели активни стъпки за облекчаване на 
процедурите за трудова имиграция. Искаме точно това, да приложим добрите практики у нас", коментира Васил Велев. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ Fitch потвърди кредитния рейтинг на България 
На първо място сред факторите, които биха повишили рейтинга на страната ни, е формалното присъединяване към 
ERM II, отбелязва агенцията  
Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна 
и местна валута ‘BBB’. Перспективата пред рейтинга остава положителна, съобщават от пресцентъра на Министерството 
на финансите. 
Рейтингът на България е подкрепен от силната външна позиция и традиционно добрите фискални параметри, както и от 
благонадеждната политическа рамка в резултат от членството в ЕС и ясно очертаната перспектива за присъединяване към 
еврозоната. Ограничаващи фактори са по-ниските доходи, в сравнение с държавите с аналогичен рейтинг и 
неблагоприятните демографски фактори, които могат да възпрепятстват растежа в дългосрочен период. Индикаторите за 
управление са в съответствие с тези на другите държави от групата. 
Fitch Ratings продължава да очаква силни фискални резултати през периода 2020-2021 г., подкрепени от стабилната 
макроикономическа среда и консервативно управление на бюджета. Силните приходи през миналата година спомогнаха 
за по-доброто представяне на фиска. 
От рейтинговата агенция поддържат прогнозата си за растеж на БВП от 3,3 % през 2020-2021 година. Влошената външна 
среда все още не е повлияла значително на България. Въпреки това, продължаващата глобална несигурност и 
прогнозираното възстановяване на вноса (отчасти благодарение на увеличаването на инвестициите) вероятно ще доведат 
до по-рязко забавяне на растежа през следващите тримесечия. Както и за другите страни в региона, вътрешното търсене 
ще остане фактор, подкрепящ растежа, повлиян от благоприятните условия за финансиране и силното представяне на 
пазара на труда. 
На първо място сред основните фактори, които биха могли да доведат до повишение на рейтинга, е посочено формалното 
присъединяване на България към ERM II. Съответно, на първо място сред факторите, които биха довели до понижение на 
рейтинга, е изведено спирането на процеса на присъединяване към еврото. 
 
√ Борисов: Четири пъти е нараснал броят на завърналите се в родината за 2012-2018 г. 
Участъкът от АМ "Европа" между Сливница и Драгоман ще е готов до края на лятото, коментира премиерът при 
проверка на изграждането  
„През последните години чувствително расте броят на българите, които се завръщат в родината - около 4 пъти за периода 
2012-2018 г.“, написа премиерът Бойко Борисов във Фейсбук профила си и пусна карта на статистиката. 
„Дълги години страната ни беше управлявана от тежък комунистически режим, българите нямахме право на избор и 
свободно движение. Последваха кризите, до които бяхме докарани от същата комунистическа партия – срив на българския 
лев, изчезване на спестяванията на хората, свръхинфлация, глад и мизерия. Логично, много българи потърсиха своя шанс 
за оцеляване и развитие зад граница. През последните години у нас има видим напредък. Това е мнението на хората и 
анализаторите, това показват и всички статистически данни“, посочи министър-председателят. 
Според него днес в Европа няма стена, която да разделя хората, миграционните процеси са сравнително лесни, но за нас 
е важно, че посоката вече е двупосочна. 
„Разбира се, че в страната ни има проблеми, но те са решими и по тях се работи. Продължаваме с усилията за подобряване 
на условията на живот, да имаме по-високи доходи, по-добра инфраструктура, по-добра бизнес среда. Всеки един 
българин е важен за страната ни! Вярвам, че сме на прав път и положителната тенденция все повече българи да се 
завръщат в родината ще продължи“, написа още Борисов. 
Премиерът инспектира и строителство на АМ "Европа" в участъка между Сливница и Драгоман. Трасето е дълго 17 км и 
има уверение от строителите, че ще е готово до края на лятото, коментира премиерът Бойко Борисов от джипа на живо от 
"Фейсбук", придружен от вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на финансите Владислав Горанов и зам.- 
министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. 
При инспекция на строителството на магистрала „Европа“ Бойко Борисов отбеляза, че България трябва да влезе в чакалнята 
на еврозоната ERM 2, което ще повиши и кредитните рейтинги. 
„Ако поради някаква причина не се случи заради натиска вътре, който ни се оказва от ретроградните сили, това ще се счита 
слабост“, каза премиерът във видео на профила му във Фейсбук. 
Борисов провери и изграждането на участъка между  ГКПП „Калотина“ и Драгоман. 
По време на огледа министър Горанов подчерта, че граничният пункт „Калотина“ не е ремонтиран, откакто е създаден. 
Затова се предвижда разширение и пълната му модернизация. 
„Мисля, че в сроковете, в които ще е готова магистралата, ще е готов и пунктът. Най-голямото ни усилие е да увеличим 
капацитета му, за да отговаря на магистралния капацитет“, уточни финансовият министър. 
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√ Тол камерите ще помагат и на КАТ 
Актуална информация ще се получава в областта на мониторинга на трафика и изсветляване на сивия сектор в 
транспортната дейност  
Камерите на тол системата ще подпомагат работата и на Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“. 
Това ще стане чрез свързване на системите на двете ведомства с тази на Агенция „Пътна инфраструктура“. Така ще се 
установяват не само нарушители, използващи републиканската пътна мрежа без платени пътни такси. Актуална 
информация ще се получава в областта на мониторинга на трафика и изсветляване на сивия сектор в транспортната 
дейност, съобщава Българското национално радио. 
Това ще позволи също контрол на маршрута за преминаване на транзитния трафик. Ще се наблюдава и движението на 
тежкотоварните превозни средства по отношение на пътната безопасност, спазването на ограничения за движението им в 
предпразнични и следпразнични дни и др. 
За целта Министерството на регионалното развитие и благоустройството заедно с министерствата на вътрешните работи 
и на финансите разработи проект на Инструкция за обмена на информация между Агенция „Пътна инфраструктура“, 
Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“. В нея са описани условията и редът за достъп до 
информационните системи за контрол и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътните такси. 
Създават се и възможности за установяване на нарушения на Закона за движение по пътищата и за налагане на наказания, 
посочва още БНР. 
 
БНТ 
 
√ Европейската перспектива на Западните Балкани обсъждат в Солун 
Европейската комисия, страните от Западните Балкани и министри на външните работи на страни-членки от ЕС се събират 
на конференция “От Солун до Загреб” в Солун, за да обсъдят предизвикателствата пред евроинтеграцията на региона. 
В Конференцията участва и българският вицепремиер и министър на външните работи Екатерина Захариева. Сред 
обсъжданите теми са предизвикателствата и перспективите пред европейската интеграция на страните от Западните 
Балкани няколко месеца, след като Франция блокира започването на преговори за членство със Северна Македония и 
Албания. 
Очаква се през март ЕК да представи доклад за напредъка на двете страни по пътя към започване на преговори, а през май 
- Среща “ЕС-Западни Балкани” в Загреб. Френският президент Еманюел Макрон заяви на Мюнхенската конференция по 
сигурността, че е готов да подкрепи започването на преговори в зависимост от изводите в доклада на ЕК. 
Заради отказа от октомври падна правителството на Зоран Заев в Северна Македония. 
Един от основните приоритети на България, която съпредседателства Берлинския процес заедно със Северна Македония, 
е фокусът на евроразширяването да остане насочен към Западните Балкани, обяви наскоро премиерът Бойко Борисов. 
 
√ До края на месеца за камиони и автобуси могат да се купят само дневни винетки 
От днес тежкотоварните автомобили могат да си закупят само еднодневни електронни винетки. 
Причината е, че от началото на следващия месец трябва да започне да работи толсистемата за тях. Това означава, че всички 
тежкотоварни автомобили над 3 тона и половина трябва да са оборудвани с бордови устройства или да имат маршрутна 
карта. От транспортния бранш обявиха преди дни, че не са купили и не искат да плащат наем за бордови устройства, което 
според тях ще струва на сектора 15 млн. лв. годишно. Те искат още време, за да се оборудват и обучат хората си. Началната 
дата на системата беше отложена по тяхно настояване. Последно от бранша се договориха с държавата новата система за 
таксуване да тръгне от 1 март с предложените от тях цени, които могат да бъдат предоговорени през юни. 
 
√ Възможно ли е Европа да бъде климатично неутрална до 2050 г.?  
Амбициозно, но не е невъзможно. Така евродепутатът Илхан Кючюк определи желанието Европа да бъде климатично 
неутрална до 2050 г. 
Гости по темата в Сутрешния блок на БНТ бяха и евродепутатите Андрей Новаков и Петър Витанов. 
Илхан Кючюк: Тук съм съгласен с българския премиер, който казва, че Европейският парламент няма да се откаже от тези 
високи очаквания. Искам да гледаме на "Зелената сделка" като на една голяма транформация, която ще се случва в 
европейските общества. Две трансформации текат в световен план - дигиталната и икономическата. "Зелената сделка" е 
нов икономически модел, който има и своята социална защита. 
Андрей Новаков: Това, което ме тревожи мен обаче е, че ЕС генерира 10-ина процента от въглеродните емисии в глобален 
мащаб. И ние сме сигурен, че ще постигнем много високи цели. Дори да не е абсолютно неутрална до 2050 г. Струва ми се, 
че другите държави не се стремят към същото. Държавите около нас могат да горят въглища и каквото си поискат, тъй като 
не са част от тази "Зелена сделка", а в същото време ние ще наложим тежки реформи. 
Петър Витанов: Некоректно е да се говори за сделка, това е една цялостна трансформация на европейската икономика, 
преминаване към нов икономически модел. Тук двата големи въпроса са - по какъв начин Европа ще съхрани своето 
технологично лидерство и иновации и по какъв начин ще съхрани своята конкурентоспособност на промишлеността. Пред 
България въпросът е същият. По какъв начин ще съхрани конкурентоспособността на своето производство и ще може ли 
да получава евтина електроенергия, която да захранва енергоемките производства. 
 
√ Влиза забраната за внос и износ на отпадъци за горене между България и Македония 
Забраната за внос и износ на отпадъци за горене между България и Македония влиза в сила от 24 февруари, понеделник. 
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Това е в съответствие със забраната, въведена от промените в Закона за управление на отпадъците, които бяха приети от 
македонския парламент преди неговото разпускане. Те забраняват вноса на отпадъци, използвани в Македония като 
източник на енергия. 
Забраната беше обсъдена от двамата министри на екологията Насер Нуредини и Емил Димитров по време на 
неотдавнашната визита на последния в Македония. 
Министър Димитров обеща, че подобен вид отпадъци няма да преминават нито от България за Македония, нито от 
Македония за България от 24 февруари. За суровините за рециклиращата индустрия нещата ще останат, както преди. 
Министър Димитров изрази готовност за сътрудничество с македонските власти, включително и при контрола на 
трансграничното движение на отпадъци. Той увери, че София ще се стреми да предотврати влизането на отпадъци за 
горене в Македония от българска територия. 
 
√ МВнР: Препоръки към българите, пребиваващи и пътуващи до Италия и Китай  
Във връзка с разпространението на новия коронавирус „Ковид-19“ (COVID-19) в Италия и по-специално Северна Италия 
препоръчваме на българските граждани, които пребивават или пътуват в Италия, да пътуват само в краен случай в 
районите, където е установена зараза. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на външните работи. 
Препоръчваме също така на сънародниците ни да се въздържат от посещение на публични мероприятия, да избягват места 
със струпване на много хора, както и да спазват мерки за безопасност като носене на предпазна медицинска маска, 
поддържане на лична хигиена и да се избягва пряк контакт с непознати. 
В същото време, взимайки предвид актуалната ситуация с развитието на епидемията на коронавирус 2019-nCoV, 
Министерството на външните работи на България повиши индекса на риска при пътуване до Китай до най-високото Ниво 
5: Предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната. 
Няма данни за заразени с коронавивуса „Ковид-19“ (COVID-19) български граждани в Китай и в Италия. 
В посолството ни в Рим и в Генералното ни консулство в Милано не са получавани сигнали за заболели българи или сигнали 
от наши сънародници за съдействие във връзка с ограниченията в рамките на карантината в някои градове. На спешния 
телефон на Генералното ни консулство в Милано са постъпили две обаждания от наши сънародници с молба за препоръки. 
По информация на италианските власти броят на заразените в Италия от новия коронавирус към момента е 132 души като 
26 от тях са на интензивно лечение. Регистрирани са нови случаи в населени места, където до този момент нямаше 
признаци на зараза като град Монца, Сесто Сан Джовани, селцето Валтелина (община Сондрио, Ломбардия). Има нови 
случаи и в Торино. 
Не е обявено извънредно положение, но постоянно се въвеждат нови ограничаващи заразата мерки. Преустановено е 
спирането на влаковете в градовете „под карантина“, където са регистрирани случаи на заразени хора - малките общини 
около град Лоди, Ломбардия: Кодоньо, Казалпустерленго, Малео Кастильоне д‘Ада, Теранова дей Пасерини, Сомаля, Сан 
Фиорано и Сесто Кремонезе. Забранено е напускането или посещението на външни лица в тези населени места. 
По данни на Италианския статистически институт в област Ломбардия живеят 10 046 българи, в област Венето - 2312, в 
област Пиемонте – 3071, в град Милано са регистрирани 5 241 български граждани, а в община Лоди - 313 българи. 
Посолството ни в Рим и ГК Милано са в готовност да оказват съдействие на сънародниците ни при необходимост. 
Българските граждани могат да се свържат с: 
- посолството ни в Рим на телефони +39 06 322 46 40; +39 06 322 46 43. Телефони на посолството в извънработно време: + 
39 06 322 46 40; + 39 06 322 46 43. 
- Генерално консулство в Милано: +39 02 849 429 02. Телефон на генералното консулство в извънработно време: +39 33 37 
826 043 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Спрямо година по-рано: банките продават с около 600 млн. евро повече на ден 
Притесненията на българите увеличиха търсенето на единната валута 
Банките продават с около 600 млн. евро повече на ден спрямо февруари миналата година. През втория месец на 2019 г. 
граждани и фирми купуват по 1.2-1.5 млрд. евро ежедневно със спот сделки. Тази година цифрата скача на над 2 млрд. 
евро на ден, показват данни за валутния пазар за периода 3-20 февруари на Българската народна банка (БНБ). 
Увеличилото се търсене на еврото 
може да се обясни със създалото се напрежение около влизането на България във валутния механизъм или т.нар. чакалня 
на еврозоната. Набързо внесени и обсъдени промени в Закона за БНБ, които позволяват постоянния курс лев-евро да бъде 
променен, създадоха притеснения сред българите да не би левът да се обезцени. Затова въпреки редовното уверяване от 
страна на финансовия министър Владислав Горанов и от премиера Бойко Борисов, че курсът ще остане същият, много 
граждани започнаха да обръщат спестяванията си от лева в евро. Ежедневно през 2019 г. банките продават по над 1 млрд. 
евро на физически и юридически лица. На 4 февруари 2019 г. БНБ отчита, че са продадени 1.6 млрд. евро на клиенти. 
На Деня на влюбените еврото достига пик с продадени 1.7 млрд. евро. Вторият ден, в който е продадено най-много евро, 
е 20 февруари - 1.6 млрд. евро. Тази година обаче, вследствие на широко обсъжданата тема за еврозоната, продаденото 
евро на ден е над 2 млрд. Още на първия работен ден от втория месец на 2020 г. са закупени 2.6 млрд. евро, а ден по-
късно – те са с едва 200 млн. по-малко или 2.4 млрд. евро. Данните на БНБ показват, че на 6 и на 10 февруари са последните 
пикове за еврото – тогава то достига 2.2. млрд. на ден. 
След това сумата постепенно започва да спада. Причина за това е донякъде успокоението от изказването на европейски 
експерти, че курсът към еврото няма да се промени след присъединяване към еврозоната. В някои от дните това 
намаление се обяснява с повече закупени американски долари. Така на 5 февруари, когато са продадени 1.2 млрд. евро, 
българи и чужденци са купили 84 млн. долара. Вторият силен за долара ден е 13 февруари, когато са отчетени 32.9 млн. 
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долара. На 20 този месец пък са продадени 21 млн. долара, а закупеното евро е 1 млрд. Това може да се обясни с 
изказването на еврокомисаря Валдис Домбровскис, който заяви, че присъединяването ни към ERM II може да се случи с 
няколко месеца по-късно от обявения срок. 
ТОП 5 на валутите, които се купуват 
Еврото, американският долар и японската йена са сред валутите, които се купуват най-много от граждани и фирми на 
касите на банки у нас през февруари 2020 г. В списъка влизат също швейцарският франк и руската рубла. Спот сделките с 
евро възлизат на над 1 млрд. ежедневно, като в някои от дните достигат и по 2 млрд. На второ място е доларът, от който 
на 13 февруари тази година банките са продали 32.9 млн. на местни и чуждестранни лица. Пиков обаче е 5 февруари, 
когато са продадени 84 млн. долара срещу левове. На Св. Валентин интересът към йената е нараснал и от това да се 
продават по 5-10 млн. йени на ден на 14-ти те са стигнали 399 млн. Към форинта и шведската крона също има значителен 
интерес. 
 
БНР 
 
√ Президентът на Кипър пристига на официално посещение в София 
Укрепване на сътрудничеството между България и Кипър, общите позиции и подкрепа на двете страни по ключови 
регионални и общоевропейски въпроси ще обсъжда президентът на Кипър Никос Анастасиадис с домакините си в 
България. Кипърският държавен глава пристига днес в София на официално посещение. 
Първата среща на Анастасиадис след официалната церемония по посрещането му във вторник сутринта е с президента на 
България Румен Радев. Тя ще бъде последвана от разширени преговори между делегациите на двете страни. 
Никос Анастасиадис ще разговаря също с министър-председателя Бойко Борисов и председателя на Народното събрание 
Цвета Караянчева. 
Българо-кипърски бизнесфорум, който двамата президенти ще приветстват в сряда, ще насърчи икономическото 
сътрудничество между двете страни. Интерес за участие в него са заявили кипърски фирми в областта на електрониката и 
електротехниката, строителния сектор и недвижимите имоти, дистрибуцията на продукти на хранително-вкусовата 
промишленост и селското стопанство. 
Форумът ще представи на българските компании възможностите, които Кипър предлага като инвестиционна дестинация 
и като регионална и международна бизнесбаза, посочват от Кипърската търговско-промишлена палата, която заедно с 
Българската търговско-промишлена палата организират бизнессрещата. 
Двете бизнесорганизации ще подпишат Меморандум за разбирателство. 
Президентите Анастасиадис и Радев ще открият и фотоизложба, посветена на 60-годишнината на българо-кипърските 
дипломатически отношения. Тя се организира от Кипърската служба за преса и информация в сътрудничество с 
посолството на страната в София. 
Това е втората официална визита на Никос Анастасиадис в България. Първата бе точно преди 4 години, през февруари 2016 
г. 
През ноември 2017 г. президентът Румен Радев бе на посещение в Никозия. Кипър и България имат дългогодишни успешни 
и ползотворни отношения. 
Страната ни е една от първите, които признават новата независима Република Кипър през 1960 г., а през 1974 г., след 
турската инвазия и окупация на северната част на острова предоставя възможности за работа и образование на много 
кипърци. 
След приемането на България в ЕС Кипър първи от страните членки отваря трудовия си пазар за наши сънародници. И днес 
на острова работят хиляди българи. 
 
√ Стартира изложението "Световно образование в Пловдив“  
Пролетното издание на изложението "Световно образование в Пловдив“ се открива днес в Новотела.  
То ще срещне ученици и родители с водещи образователни институции от над 50 образователни институции от 25 
държави.    
Освен от възможност за разговори, посетителите ще могат да се възползват и от ценови отстъпки, които ще бъдат валидни 
в дните на изложението, специални предложения за всички, които се интересуват от езикови ваканции и обучение в елитни 
колежи.  
Ще има и серия презентации, които ще дадат яснота за кандидатстването и живота в различните образователни 
дестинации.  
Информация за програмата има на сайта www.world-education.eu, където можете да се направи и предварителна 
регистрация. Входът е свободен.  
Отново се очаква да има силен интерес към Великобритания, Дания и Германия, но новата дестинация е Испания, отчитат 
експертите от "Интеграл". Интересно е, че българските кандидат-студенти, които знаят английски език избират за обучение 
Италия и Холандия.  
 
√ Експерти разясняват правата и възможностите на собствениците на земеделски земи 
Експерти на Неправителствената организация "Институт за политики и развитие" ще разясняват днес какви са рисковете и 
възможностите пред дребните собственици на земеделска земя, които не я обработват и не я отдават под наем. Преди 
дни Институтът побликува анализ, който предизвика потиворечиви реакции сред браншовите организации в земеделието. 
"Земеделски земи, които не се обработват от собствениците си или не са отдани под наем или аренда, получават статут на 
"бели петна". Те се разпределят за уедрено ползване от действащи фермери чрез едногодишни споразумения без промяна 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.world-education.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Ipc-cVnq7pp6F8VN1s9lNdwG-_O0OZC_Emto8hRz7idQW0cU49PDO8EI&h=AT2SbtkgN3RM-NoBUBaCN1lmaYw6-S82UewRFKvvotKsvmQmIsQZqHAQ9EsAd-7JHHq30upqRAcPqkMaGXmmTEM0vQw91djuEJyj5BY7w526xWNHKzRSdc93uEL2m9r0
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на правото на собственост. Срещу това притежателите на земите получават рента, която се акумулира в общинските служби 
по земеделие. 
Според анализа на неправителствената организация собствениците на бели петна губят между 10 и 30 лв. на декар, а има 
и реална възможност да загубят земите си. Според собствениците на земи това разпределяне нарушава неприкосновеното 
право на частна собственост и днес експерти ще дават съвети и разяснения по проблема. 
Твърденията в анализа обаче предизвикаха остра реакция сред земеделци, които обработват белите петна. Според тях 
този регламент защитава дребните собственици и им гарантира приход от земя, за която не полагат никакви грижи, в 
противен случай земята би запустяла. Няма риск и няма случай, в който някой да е загубил земята си, защото тя е била 
обработвана като бяло петно, категорични са и от земеделското министерство. 
 
√ "Стандард енд Пуърс": Държавният дълг в света ще удари рекордните 53 трлн. долара през 2020 година 
Размерът на дълга, дължим от правителствата по света, ще нарасне до края на 2020 г. до рекордните 53 млрд. долара, като 
само в рамките на настоящата година правителствата ще заемат нови 8,1 трлн. долара, показва анализ на кредитната 
агенция "Стандард енд Пуърс" (S&P Global), предаде Ройтерс. 
Около 70% или 5,8 трлн. долара от суверенните брутни заеми ще бъде използвани за рефинансиране на падежи на 
дългосрочни задължения, докато останалите нови заеми за 2,3 трлн. долара ще струват 2,6% от глобалния БВП. 
"Стандард енд Пуърс" също така посочи, че нарастване отразява по-високите нужди от заеми на най-големите държави, 
като САЩ с очакваните заеми за 3 трлн. долара и Япония с 1,75 млрд. долара ще останат далеч напред сред най-големите 
кредитополучатели в световен мащаб, формирайки почти 60% от общата сума. 
"До края на 2020 година ние прогнозираме, че наличните търговски задължения на всички държави ще нараснат с 5% 
спрямо 2019 г., достигайки рекордните 53 млрд. долара, или с цели 30% повече в сравнение с 2015 година", отбелязаха 
анализаторите Карен Вартапетов и Роберто Сифон-Аревало от рейтинговата агенция. 
След САЩ и Япония, S&P Global очаква Китай да емитира нови дълг за около 636 млрд. долара, следван от Италия, Бразилия 
и Франция, като всяка от тези държави се очаква да поеме нови задължения за 250 млрд. долара рамките на настоящата 
година. 
Също така се очаква водещите 20 нововъзникващи икономики общо да емитират дълг за 1,62 трлн. долара през настоящата 
година, което ще е увеличение с 4% спрямо 2019-а и ще представлява исторически максимум. 
"Увеличението в световен мащаб отразява по-високите потребности от заеми на най-големите държави емитенти, тъй като 
фискалната им позиция отслабва през 2020 година на фона на нестабилните глобални икономически перспективи“, се 
посочва в доклада на S&P Global, като се добавя, че прекалено ниските лихвени проценти също насърчават тенденцията 
на нарастване на държавния дълг. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Още 15 млн. евро за намаляване на морските отпадъци  
България е черноморска страна. Икономиката ни също е тясно свързана с него - край Варна и Бургас са двете ни най-големи 
пристанища, около 15% от БВП се създава от туризма, като основен дял в него има именно морският туризъм, поддържаме 
търговски връзки с всички страни покрай Черно море. А това е сериозна причина да бъдем по-внимателни и грижовни към 
това морско пространство. 
За това може да помогне програма "Околна среда и изменение на климата", която има бюджет от над 10 млн. лв., които 
са отделени за качеството на морската вода. И съвсем логично в Бургас бе един от информационните дни по поканата за 
подбор на проектни предложения по "Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци". Събитието е 
част от програмата "Опазване на околната среда и климатични промени" по Резултат 2 "Система за оценка, мониторинг и 
управление на морските води", съобщиха от пресцентъра на община Бургас. 
Така бе дадено началото на една от първите схеми за намаляване на морските отпадъци в рамките на Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. А тя е в подкрепа на националните политики за 
опазването на Черно море - директивата, ограничаваща употребата на пластмаса и инициативата на председателя на 
парламентарната комисия по околна среда Ивелина Василева за създаване на зони без използване на пластмаса, 
подкрепена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма и концесионерите. "Преди летния 
сезон ще дадем нейния старт оттук, в Бургас. В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. 
страната ни постави фокус върху опазването на Черно море и извеждането му като приоритет в европейския дневен ред", 
отбелязва заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова. 
Целта на тази малката грантова схема е да бъдат финансирани проекти, прилагащи инициативи за намаляване на 
количеството отпадъци в морската среда, включително обучения и повишаване на осведомеността по отношение на 
замърсяването на морските води. 
През тази година България е насочила усилията към опазването на уникалното богатство на Черно море, което пък ще ни 
даде възможност да развиваме качествен туризъм, рибарство и аквакултури и да направим нашите градове по-чисти и 
атрактивни. По данни на Европейската комисия между 150 хил. и 500 хил. тона отпадъци на година попадат в световните 
океани и морета. Затова на дневен ред са проблемите с микро пластмасите, които преминават и в нашия организъм. "И 
сме насочени към местните власти, които да включат активно гражданите да осъществяват тази политика", допълва 
заместник-министър Атанаска Николова. 
Проектните предложения ще бъдат подкрепени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 
за 2014 - 2021 г., който предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество 
Лихтенщайн. 
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"Заплахата от замърсяване с полимерни отпадъци е много сериозна, защото те не се разлагат с времето, а само се разпадат 
на по-малки частици. В морска вода това се случва още по-бавно, а микро частиците попадат в морските обитатели, след 
което и в хората", разказва председателят на Общински съвет - Бургас проф. Севдалина Турманова. 
Това са малки проекти, а резултатите им трябва да бъдат насочени към широката общественост чрез информираност, 
обучения и образователни кампании. 
Над 15 млн. евро е общият бюджет на програмата, като 13 милиона е безвъзмездната финансова помощ за България. 
"Финансирането на проектите е в порядъка от 50 хил. до 150 хил. евро, а срокът за изпълнение може да е между 12 и 24 
месеца. Крайният срок за кандидатстване е 31 март", съобщи Силвия Рангелова, ръководител на програма "Опазване на 
околната среда и климатични промени" в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство. 
Партньор по програмата е Норвежката агенция по околна среда, а периодът й за изпълнение е 2018-2024 година. Целта е 
намаляване на отпадъците в морската вода чрез информираност и образователни кампании. Важно е да има трансфер на 
доказан опит от държавите донори към държавите - бенефициенти. Проектни предложения могат да бъдат подавани само 
от общините от Черноморския район, най-вече от гледна точка на дейностите. Всяка община може да подаде само едно 
проектно предложение, а то трябва да бъде реализирани в партньорство. 
Целта е намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между 
страните донори и страните - бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектора, сред които околна среда, 
гражданско общество и други. 
 
Мениджър 
 
√ Владислав Горанов: Държавата се развива изключително успешно 
„Ако погледнем числата, държавата се развива изключително успешно. Доходите растат с двуцифрени размери, средните 
доходи вече надхвърлят 1300 лева. Когато стартира този мандат, средната заплата беше около 880 лева. Има много 
показатели, които опровергават тезата, че държавата е в криза и институциите не работят”. Това заяви финансовият 
министър Владислав Горанов пред Диана Найденова в рубриката „Карай направо” по Нова телевизия. 
Горанов отговори на критиките на опозицията и на президента, че българите са най-бедните. „Проблемът на президента 
е, че от първите дни откакто стъпи в длъжност, се наложи да поеме изпълнителната власт. Той не можа да остане само в 
рамките на президентската институция както е по Конституция. Онзи ден ни заплаши със служебно правителство, което е 
всъщност е съществуваща в Конституцията правна възможност”, смята Горанов. 
Той коментира, че президентът няма право да сваля доверие от правителството, това право има парламентът. Относно 
призивът на Румен Радев прокуратурата да се „огледа за повсеместната корупция в изпълнителната власт” финансовият 
министър заяви: „Ако има някакви конкретни данни и доказателства, негово задължение като гражданин, освен че е 
държавен глава, е да подаде тези сигнали в прокуратурата. Гледам заявките на главния прокурор Гешев, че недосегаеми 
няма. Това е лесен казус за решаване”. 
Относно влизането на България в чакалнята на еврозоната, Горанов е категоричен, че обикновените граждани няма от 
какво да се притесняват. 
„Тези, които в момента развяват знамената като депутата Гечев направиха така, че преди да има Валутен борд, левът рязко 
се обезцени. Именно поради страховете, с които в момента българските граждани са манипулирани, си заслужава да 
продължи дебатът за еврото”, коментира финансовият министър. И припомни, че страната ни е тръгнала към еврото в 
момента, в който се е присъединила към ЕС. 
Що се отнася до скандалите в хазарта, Горанов отхвърли обвиненията, че законът е позволявал операторите да не плащат 
необходимата такса. 
„Законът  е прилаган грешно през цялото време в съглашателство между Комисията и съответните хазартни оператори. Те 
са декларирали каквото им се е искало, а Комисията е приемала каквото те са декларирали”, заяви Горанов. 
 
√ Макрон: Не се знае дали ЕС и Великобритания ще се споразумеят до края на годината 
Не е сигурно дали ЕС и Великобритания ще постигнат споразумение до края на годината, заяви на селскостопанско 
изложение в Париж френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес и Ройтерс. 
"При всяко положение, ще бъде напрегнато, защото британците са много твърди", добави Макрон. Според него 
британският премиер Борис Джонсън разполага "с една карта - риболова. С нея той ще се опита да получи достъп до общия 
пазар", заяви френският президент пред представители на френския риболовен отрасъл. 
Макрон увери също, че Париж ще продължава да се противопоставя на евентуално намаляване на селскостопанските 
субсидии, отбелязва Ройтерс. 
Великобритания напусна официално ЕС на 31 януари, с което започна преходен период, който ще продължи до 31 
декември тази година. Целта на Лондон и Брюксел е в този период да постигнат споразумение за свободна търговия, 
припомня АФП. Те трябва да договорят споразумение за риболов, което да регламентира достъпа на европейските 
риболовни кораби до британски води и обратното. 
Около 30 на сто от оборота на френските рибари е от улов в британски териториални води, отбелязва ТАСС. 
Главният европейски преговарящ Мишел Барние вече предупреди, че риболовът ще бъде неделима част от търговското 
споразумение, което предстои да бъде договорено. В отговор Лондон подчерта, че връщането на контрола над 
британските териториални води е от първостепенна важност и те трябва да бъдат достъпни на първо място за британските 
рибари. Те обаче зависят силно от европейския пазар, на който пласират 70 на сто от улова си, отбелязва АФП. 
 
 

https://nova.bg/news/view/2020/02/22/278762/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE/
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√ Нараства напрежението между Русия и САЩ заради коронавируса  
Русия отхвърли появилите се по-рано днес обвинения на САЩ, че хора с руски профили разпространяват фалшива 
информация и обвиняват САЩ за епидемията от коронавируса, предаде РИА Новости. 
"Обвинявайки Русия в дезинформация относно коронавируса в социалните мрежи, САЩ се опитват да изкоренят 
евентуални позодрения, че тя може да стои зад епидемията", заяви Андрей Суздалцев, заместник-декан на Факултета по 
световна икономика и международни отношения във Висшето училище по икономика, предаде ТАСС. 
"Този коронавирус се появи изведнъж. Естествено, веднага възникват съмнения, че вирусът е създаден в нечия 
лаборатория. Като се има предвид, че той е изключително опасен, нормално е да възникнат въпроси за това коя страна би 
имала техника и хора да създаде такъв вирус. Американците инстинктивно се подготвят за факта, че рано или късно могат 
да бъдат обвинени в създаването на вируса, и сега предварително заемат отбранителна позиция, като обвиняват другите 
големи страни, тоест Русия", каза още Суздалцев. 
"Доказателствата, оповестени от САЩ, че множество руски профили в социалните мрежи водели информационна война 
срещу САЩ, са изключително странни, тъй като на повечето интернет-профили е почти невъзможно да бъдат открити 
истинските собственици. Така че обвиненията на САЩ са напълно неоснователни", смята Суздалцев. 
Информацията за това дойде, след като хиляди профили в социалните мрежи, предимно на хора от Русия, разпространяват 
информация в подкрепа на теорията на конспирацията, че САЩ стои зад епидемията с новия коронавирус. По този начин 
Русия руши имиджа на САЩ, и се възползва от международните здравни проблеми, казват американските служители. 
Според разследване на американските власти хиляди фалшиви руски профили в социалните мрежи Twitter, Facebook и 
Instagram, все повече коментират, че ЦРУ стои зад епидемията, отнела живота на над 2300 души, предимно в Китай. 
 
√ Срещата на върха завърши без консенсус за бюджета на ЕС 
Лидерите на държавите от ЕС не успяха да постигнат споразумение за следващата дългогодишна финансова рамка на 
съюза. След двудневни преговори в Брюксел снощи те прекъснаха срещата без резултат и без насрочена нова дата за 
преговори. 
Разломната линия се оказа между богатите и между т.нар. „скромно богати“ държави - Дания, Австрия, Швеция и 
Нидерландия. Четирите страни категорично отказаха да приемат предложението за бюджет над един процент от БВП на 
целия блок. 
За повече пари настояват и 17 държави, известни като "приятели на кохезията", сред които е и България. Финансовата 
рамка трябва да бъде одобрена от всички 27 държави. 
„Много сме разделени в момента и различията са големи. А все пак това е бюджет за седем години, не е на коляно пак да 
го умуваме. Нека експертите, нашите финансови експерти са тук да работят с Комисията, със Съвета. След седмица, след 
две, когато кажат, ще дойдем пак“, коментира българският премиер Бойко Борисов. 
В края на вчерашния ден председателят на съвета предложи коригиран вариант на бюджета. В него границата на вноските 
на богатите страни беше намалена, а стойността на фондовете леко се вдигна. Евролидерите, обаче, казаха тук няма цифри, 
няма числа и не знаем с какво ще участва всяка една от страните. 
Появиха се нови два проблема – не се знае кога ще бъде следващият Европейски съвет, а последната дума е на 
Европарламента, който има амбиции за по-голям бюджет, а той може да наложи и вето. 
„ЕС се нуждае от амбициозен бюджет. Трябва да се намери компромис за многогодишната финансова рамка, но днес не 
се постигна такъв. Сега предстои финансовите експерти да работят, когато има напредък, ще се съберем отново. България 
заслужава добър бюджет - нулева миграция, енергийна диверсификация, нисък външен дълг, ангажиментите с НАТО, 
Зеления пакт, при присъединяването ни към ЕС четири реактора бяха затворени“, написа премиерът Бойко Борисов в 
профила си във Фейсбук.  
 


