Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
БНР
√ Ще се договорят ли работодатели и синдикати за нови трудови договори
Нов тип трудови договори поискаха работодателските организации в средата на миналата седмица. В тях брутният доход
и чистото възнаграждение ще трябва да бъдат посочени отделно. По този начин ще стане ясно каква е реалната цена на
труда у нас и какви разходи прави бизнесът за служителите и работниците. Според сегашните наредби в Кодекса на труда
бизнесът плаща 60% от осигурителните вноски, а работникът- 40%. Осъществимо ли е това и какво казват работодатели,
синдикати и работещи?
Работодателските организации настояват осигурителните вноски да бъдат разпределяни поравно между работодатели и
работници. Според бизнеса това няма да се отрази на заплатите, тъй като ще бъде компенсирано от увеличението на
трудовите възнаграждения. За целта, с промени в трудовия кодекс, може да бъдат въведени нов тип трудови договори,
каза за БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев:
"Предложението е в трудовите договори да се записват две числа, като едното е общият разход за труд, както е в Румъния,
Македония и в много други страни. Другото число е нетната сума, която получава след всички удръжки работникът. Така,
в рамките на общия разход за труд и на нетния доход, нищо няма да се промени."
Повече по темата можете да чуете в звуковия файл.
ТВ Европа
√ „Темите“ с гост Ивелин Желязков – 30.01.2019
Приватизация по български. За боновите книжки и „спящите акции“.
Най-разумното нещо на този етап е тази концепция да бъде отеглена. Но на първо време може да бъдат предприети
елементарни действия – някои такси да се намалят, други да отпаднат. Тогава хората ще видят интерес да раздвижат тези
акции. Това коментира Ивелин Желязков – директор „Тристранно сътрудничество“ към АИКБ по повод идеята на
държавата да събуди т.нар „спящи акции“.
Според госта в студиото концепцията противоречи и на европейското и на националното право и тази концепция със
сигурност не изразява интереса на имитентите, на инвестиционната общност и на физическите лица, които имат акции.
Вижте целия разговор.

Важни обществено-икономически и политически теми
БТА
√ Пакетът "Мобилност 1" и миграционната политика бяха сред темите, обсъдени от президентите Румен Радев и
Марселу Ребелу де Соуза
Пакетът "Мобилност 1", миграционната политика на ЕС, както и многогодишната финансова рамка са сред темите, които
бяха обсъдени на среща между президента Румен Радев и неговия португалски колега Марселу Ребелу де Соуза днес в
Лисабон. Радев е на двудневно държавно посещение в Португалия.
По думите на държавния глава двете страни се намират в противоположните краища на Европа и както България, така и
Португалия са гранични по отношение на миграционния натиск. Затова имаме много общи виждания как трябва да се
реформира европейската политика за убежище, допълни Радев. По думите му е необходимо да се търси баланс между
правата на хората и сигурността на Европа. Трябва да се наблегне на изграждането на центрове, които да бъдат извън ЕС,
в които да се извършват бързи проверки за това кой е мигрант и бежанец от военни действия, добави още Радев. Той
посочи, че е необходимо да се подобрят договорите за реадмисия, като отбеляза, че такива вече работят в Афганистан и
Пакистан и се подготвя такъв с Ирак и други държави от региона. Президентът Радев смята, че интеграционната политика
на ЕС не е успяла.
По време на разговорите е бил засегнат и въпросът за пакета "Мобилност 1", който има огромен ефект върху българската
икономика по отношение на растежа на националния доход и заетостта. Запознах президента Соуза с българската позиция
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и с нашето безпокойство по начин, по който го бях изложил до председателя на ЕП Антонио Таяни, каза Румен Радев.
Позицията на България е, че този пакет е в разрез с европейските принципи, политики и ценности.
Според президента Радев има съвпадение в позициите на двете държави по отношение на запазването на кохезионните
и земеделски политики и фондове в рамките на многогодишната финансова рамка на ЕС.
Високо ценим отношенията между България и Португалия, които са един добър знак за бъдещето на ЕС, отбеляза Румен
Радев и посочи, че в Португалия живеят 13 хиляди българи, които са мост между двете държави в икономическо и културно
отношение.
От пресконференцията стана ясно, че двете държави имат много общи позиции по отношение на Брекзит, Западните
Балкани, българското председателство на Съвета на ЕС, отношенията Европа - Турция.
На въпрос за позицията на България по отношение на Брекзит президентът Радев посочи, че много важна е единната
европейска позиция по тази тема, защото във Великобритания има 200 хиляди българи, които живеят, работят и
допринасят за икономиката на страната и ние сме длъжни да защитим техните права, което е най-важно за нас. От днес
България има план, който подготвя страната ни за различни сценарии, свързани с излизането на Великобритания от ЕС,
като по този начин се цели да се минимизират щетите за икономиката, отбеляза държавният глава.
Португалският президент Соуза коментира, че за Португалия е ясно, че само обща позиция на ЕС по отношение на
миграцията може да сработи.
Двустранните отношения между България и Португалия са ясен знак за едно партньорство, от което Европа може да има
само полза, защото сме партньори както в ЕС, така и в атлантическия алианс, посочи още той.
Програмата на президента Румен Радев продължава днес със среща с председателя на Събранието на Републиката
Едуарду Феру Родригеш, кмета на Лисабон Фернанду Медина, работен обяд с министър-председателя на Португалската
република Антониу Коща, както и среща с българската общност.
В. Банкерь
√ Кабинетът одобри бюджетната процедура за 2020 г.
Кабинетът прие на редовно си заседание Решение за бюджетната процедура за 2020 г. в срока, определен от Закона за
публичните финанси. С Решението се създава необходимата организация и координация между отделните разпоредители
с бюджет в процеса на бюджетно планиране и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.
и на проекта на държавния бюджет за 2020 година.
В решението са включени етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията към разпоредителите с
бюджет по съставянето на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. и на проекта на държавния бюджет
за 2020 година. Определена е базата за разработване и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза за периода
2020-2022 г. и за съставяне на законопроекта за държавния бюджет на България за 2020 година.
Нов момент в бюджетната процедура за 2020 г. е разширяването на обхвата на бюджетните организации, които прилагат
програмен формат на бюджет. Освен министерствата и държавните агенции, програмен формат на бюджет за 2020 г. ще
прилагат и останалите първостепенни разпоредители с бюджет, чиито бюджети са част от държавния бюджет, с
изключение на бюджетите на съдебната власт и на Сметната палата. Такива са например държавните комисии и другите
контролни и регулаторни органи. Това е поредният инструмент на правителството за повишаване на качеството на
управление на публичните финанси, подобряване процесите на планиране и изготвяне на проектобюджетите на
бюджетните организации, повишаване на прозрачността и отчетността на бюджетните системи.
Бюджетната процедура е съобразена със сроковете по прилагането на механизмите и мерките, заложени в основните
етапи на Европейския семестър за координация на икономическите политики през 2019 г. с цел по-тясна координация и
управление на икономическите политики в Европейския съюз, укрепване на икономическото управление и осъществяване
на наблюдение на макроикономическите дисбаланси.
Спазването на процедурата създава условия за прозрачност и е елемент на доброто управление на публичните финанси.
Тя обхваща всички бюджетни организации и юридически лица, контролирани от държавата и/или от общините, които не
са част от консолидираната фискална програма, но попадат в обхвата на сектор „Държавно управление“.
√ Близо 3 млрд. лв. ще бъдат отпуснати за подпомагане в земеделието през 2019 г.
Правителството утвърди на днешното си редовно заседание годишните разчети за средствата от Европейския съюз за
Държавен фонд „Земеделие“ за 2019 г. Планирани са общо 2,99 млрд. лева за финансиране на директните плащания на
площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство. От тях 2,69
млрд. лв. са за сметка на ЕС, а 300 млн. лв. са от националния бюджет.
985,9 млн. лв. са предвидени за развитие на селските райони. Основно плащанията ще се насочени по мярка 4 „Инвестиции
в материални активи“, мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони“ и мярка 19 ЛИДЕР. По линия на директните плащания от ПРСР са заложени 274,6 млн. лв.,
които ще обхващат направленията агроекология и климат, биологично земеделие и Натура 2000.
1,554 млрд. лв. са определени по схемата за единно плащане на площ, както и за обвързани с производството плащания
за животни, плодове, зеленчуци и други. По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. са разчетени 38,8 млн.
лв. 135,5 млн. лв. са предвидени за пазарни мерки, включително за Националната програма по пчеларство, схема
„Училищен плод“, схема „Училищно мляко“, Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и други
схеми.
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√ Създават Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“
Правителството прие на днешното си заседание Постановление за създаване на Държавна агенция „Безопасност на
движението по пътищата“ към Администрацията на Министерския съвет.
Агенцията ще разработва, координира и контролира провеждането на политиката за повишаване на безопасността на
движението по пътищата в България, като се предвижда да поеме част от функциите на различните институции, между
които е споделена отговорността за безопасността на движението по пътищата към настоящия момент.
Специализираното звено ще събира обективни данни и ще осъществява постоянен мониторинг на постигнатите резултати
и ефективността на предприетите мерки. Наред с това ще организира сътрудничеството с висши училища и научни
организации за осъществяване на научноизследователска дейност, ще провежда информационни и образователни
кампании, както и ще извършва консултации с гражданското общество, бизнеса, академичните и научни среди.
Предстои да бъде извършен задълбочен анализ с оглед хоризонталния характер на политиката за повишаване на
безопасността на движението по пътищата и обществената й значимост преди да се пристъпи към промени в
законодателството.
БНР
√ Депутатите гледат на второ четене Закона за горивата
Спорният закон за горивата, който предизвика недоволство и раздели дребния и едрия бизнес в бранша, ще бъде
разгледан на второ четене в Народното събрание.
Парламентът ще реши дали да даде срок ДО 6 месеца на министъра на икономиката, за да изготви наредбата, която
урежда регистрацията на всички търговци и превозвачи на горива и е ключова за прилагане на закона.
Промяната бе гласувана от депутатите на водещата водещата Комисия за борба със сивата икономика и контрабандата в
сряда вечерта и беше предложена от управляващите. Те се отказаха от първоначалната си идея - за 6-месечно отлагане на
действието на закона. Това се оказа невъзможно, тъй като той влезе в сила от началото на тази седмица.
Удовлетворени бяха исканията на заплашващите с протести малки търговци и превозвачи на горива и отпаднаха
изискванията за 20 000 лева капитал при регистрация и още толкова като банкова гаранция.
Преди това депутатите ще обсъдят на второ четене промени в Закона за животновъдството, които уреждат условията и
реда за признаване на развъдните организации. Те ще бъдат глобявани, ако не контролират селекционните признаци,
заложени в развъдните програми. Очаква се още да бъде одобрена промяна в името на Академията за музикално, танцово
и изобразително изкуство - Пловдив и тя да се казва вече „Проф. Асен Диамандиев“.
√ Светослав Терзиев: Общоевропейската идея укрепва след всяка преодоляна криза
На изборите през май за Европарламент ще има политически сблъсък между две гледни точки, какъвто не е имало от
много време, за първи път състезанието ще бъде между проевропейски и антиевропейски партии, каза днес пред БНР
журналистът Светослав Терзиев.
Коментирайки в предаването „Нещо повече“ на „Хоризонт“ писмото на известни интелектуалци, че трябва да се сражаваме
за идеята за обединена Европа, иначе следва разрушение“, той каза, че манифестът е сигнал за загниването на
политическата класа, която толкова се износи, че вече не е в състояние да поддържа идеи, които са общоприети.
Според журналиста от в. „Сега“ писмото, подкрепено от писателите нобелови лауреати Светлана Алексиевич, Марио
Варгас Льоса, Елфриде Йелинек и Орхан Памук, френският философ Бернар-Анри Леви и Милан Кундера и Салман Рушди,
не е закъсняло. Те призовават за битка срещу популизма, като посочват, че Европа е атакувана от фалшиви пророци,
изоставена от два големи съюзника, които през последния век на два пъти я спасиха от самоунищожение - Великобритания
и САЩ.
„То е част от продължаващата борбата и включването на повече хора в нея е много важно, тъй като апатията ще позволи
на малки, но много кресливи групи да надделеят“, каза Терзиев.
Според него Европа е конструкция, която се развива и се доизгражда от криза в криза.
„Укрепването на европейската идея, която в някаква степен е и федералистка или конфедералистка по-скоро, идва след
всяка криза, която тя успява да преодолее. Европа успява да се консолидира винаги след такива изпитания. Сегашната
тенденция за допълнително сближаване на Франция и Германия има точно това за цел - да даде импулс за ново укрепване
на координираната политика“, каза Терзиев.
Той посочи, че общоевропейската идея е най-хубавото нещо, което се е случило след Втората световна война на този
континент, защото вече 70 години изключи възможността за нова война на него. Помирението на Франция и Германия е в
основата ѝ.
По думите му е много важно да се укрепи това ядро, защото и във Франция и в Германия националистите набират скорост.
„Във Франция повече, но и в Германия – твърдо осезаемо. Германският национализъм е може би най-опасният, ако изобщо
се възроди. Опитите за неговото възраждане са заплаха за цяла Европа“, каза той.
Според него Европа е имала тежки изпитания, когато се е разраствал национализма.
„Национализмът, който се представя като патриотизъм, за да е по-приемлив, означава затваряне в себе си, но води до
отрицание на чуждото, на другите. И поражда егоизъм.
Общоевропейската идея е отрицание на национализма и следствие от двете огромни трагедии в Европа – двете световни
войни, които доказаха, че от национализъм не може да се очаква друго освен разрушение“, каза Терзиев.
Според него „и нашите така наречени патриоти, които са склонни да залитат по национализма, трябва да бъдат държани
под око, защото и те могат да направят много големи бели“.
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По повод днешното искането на британския премиер Тереза Мей за предоговаряне на сделката за Брекзит Терзиев каза,
че „тя отдавна е готова за предоговаряне, но ЕС не е готов за такова предоговаряне“.
„Ако Мей не успее да се пребори със съпротивата в своята партия и в опозицията, просто ще се стигне до положение, че
няма споразумение. И ще се търси удължаване на срока, за да има някакво вътрешно вразумяване във Великобритания
или пък напускане без споразумение“, каза журналистът.
√ Проф. Григорий Вазов: До 6 месеца след приемането на еврото всичко ще се е нормализирало
България е изпълнила техническите изисквания за влизане в еврозоната, а оттук нататък процесът може да бъде
възпрепятстван единствено по политически причини. Такова мнение изрази в предаването „12+3“ ректорът на ВУЗФ и член
на Фискалния съвет на България проф. Григорий Вазов.
Според него въвеждане на еврото през 2022 е възможно, но реалистичният срок зависи от множество фактори.
„Минималният срок е 3 години, но предстоят европейски и местни избори, възможни са и предсрочни избори. Нека не
слагаме 3, а 4 или 5 години срок за въвеждане на еврото. Представете си БСП да спечели и да прилага „Визия за България“
– това означава отлагане на влизане в еврозоната с 2-3 години. Нещата не са сигурни от политическа гледна точка. От
икономическа гледна точка, като бюджетен дефицит, инфлация и всичко, ние и в момента сме готови да влезем в
еврозоната“, каза Вазов за „Хоризонт“.
Според него политическите рискове стоят и от двете страни, като е възможно Европа умишлено да забави приемането на
България в икономическия механизъм ERM II – т.нар. „чакалня за еврозоната“.
„И в момента се правят много сериозни проверки на няколко много сериозни български банки. Технически се работи.
Министърът на финансите е прав, че на 1 февруари 2022 година можем да влезем в еврозоната. Политиците са тези, които
могат да объркат всички тези процеси. Един ден по-ранно влизане е един ден по-добро за България“, каза икономистът и
адресира притесненията, че влизането в еврозоната ще доведе до повишаване на цените, но не и на доходите.
„Няма да станем за три дни по-богати, но между 3 и 6 месеца всичко ще се изравни. Като пропорции всичко ще си дойде
на мястото - цени, заплати, пенсии. Ще сме влезли обаче в семейството на сериозните държави, мястото, в което всеки
спокойно инвестира. В момента живеем в държава на ограничени икономически действия“, допълни експертът.
√ Изтича срокът, в който фермерите доказват, че са продали определена продукция, за да получат субсидии
Днес изтича срокът, в който фермерите трябва да докажат, че са произвели и продали определено количество продукция,
за да получат финансово подпомагане за нея. Oт Фонд "Земеделие" предупреждават, че земеделци, които не представят
нужните финансови документи, няма да получат субсидия.
Градинарите, кандидаствали по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци, трябва да представят
документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция.
Нужните минимални добиви са различни за различните плодове и зеленчуци, а доказването на продажбата им с фактури
е нужно, за да се изсветли секторът.
Обвързаното подпомагане породи и редица скандали през годините, като за 2016-та например превърна България в
производител на тикви №1 в Европа, а площите с тикви нараснаха с 500%. Причината бяха ниските разходи за производство
- три пъти по-малки от субсидията. Така се оказа, че е достъчно да засееш тикви дори без да се грижиш за тях и без да
прибираш реколтата от полето, като само получаването на субсидия гарантираше печалбата. След скандала, тиквите вече
не се подпомагат.
Има сигнали от фермери обаче, че подобна схема се прилага и при други култури.
√ Предпазливо повишение на повечето европейски борси при силен ръст на акциите, търгувани в Лондон
Повечето водещи европейски борси са оцветени в зелено по време на търговията в сряда, като инвеститорите са в очакване
на започващия днес нов кръг от търговски преговори между САЩ и Китай и на края на първото за годината заседание на
Федералния резерв (от 21:00ч. наше време).
Търговията на акции на стария континент обаче е доста предпазлива, като изключение прави само борсата в Лондон,
където индексът FTSE100 нараства с цели 1,93% в резултат на рязката обезценка на британската лира на валутния пазар
след серията снощи гласувания в парламента на Великобритания, свързани с процедурата на Брекзит.
Най-важното гласуване обаче се провали, а именно предложението да бъде отложено излизането на Обединеното
кралство от ЕС, ако до крайния срок на 29-и март не се стигне до Брекзит сделка. Това поднови опасенията за
неконтролиран, или т.нар. "твърд" Брекзит (напускане на ЕС без търговска сделка), което пък причини спад на британската
лира към 1,3054 долара, след като в края на миналата седмица паундът поскъпна до тримесечен връх от 1,3216 долара.
Рязкото понижение на паунда е в подкрепа на акциите на мултинационалните компании, влизащи в индекса FTSE100, тъй
като голяма част от техния бизнес и приходи се формират зад граница.
За разлика от борсата в Лондон, общият европейски индекс Stoxx Europe 600 се повишава с 0,34%, следвайки вчерашното
повишение с 0,8%. Френският индекс CAC40 нараства с 0,75% благодарение на по-добрия от очакваното растеж на
френската икономика през последното тримесечие на 2018-а година. Немският индекс DAX 30 обаче се понижава с 0,27%
въпреки, че институтът Zew отчете известно подобрение на потребителските нагласи в Германия за февруари. Изглежда че
инвеститорите на борсата във Франкфурт изглеждат най-силно притеснени от реалния риск за Брекзит без сделка.
Предпазливата търговия на европейските борси е продиктувана и от поредното слабо проучване на Европейската комисия,
показващо влошаване на януарските икономически и бизнес нагласи в еврозоната и в целия ЕС към нови двегодишни
дъна.
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√ Без виза до Великобритания при пътувания до 90 дни
Ще пътуваме до Великобритания в рамките на 90 дни без визи след Брекзит. Това обяви вицепремиерът и външен
министър Екатерина Захариева след заседание на Министерския съвет, на което бе одобрен план за възможните варианти
за излизане на Великобритания от ЕС - със или без споразумение.
„Най-вероятният сценарий е българите и останалите европейски граждани да могат да посещават Великобритания след
Брекзит без визи в рамките на 90 дни. Това не се отнася за дългосрочния престой“, каза Захариева. Същото ще важи и за
пътуващите великобританци.
От представителството на Еврокомисията в София водят разговори със синдикати и бизнес за новите регламенти след 29
март. Целта е да не се допускат негативни последици във всички сфери на икономиката, уточни дипломат номер едно. „По
отношение на българските граждани - тези, които живеят на Острова, до 29 март ще запазят правата си. Съответно
българското правителство прие решение британските граждани, около 7000 души, реципрочно да имат лесна и достъпна
регистрация”, обясни външният министър. Сънародниците ни, които вече живеят във Великобритания ще могат по-лесно
по електронен път да си извадят документ със статут за уседналост без да плащат никакви такси.
Със или без сделка след излизането на Великобритания от ЕС, България предвижда мерки в няколко направления. Ще
бъде променен Закона за чужденците в България и правилника за неговото прилагане. В плановете на държавата е
заложено откриване на консулство в Единбург. Ще бъде подсилена и консулската служба в Лондон с още двама служители.
Сънародниците ни живеещи на Острова ще могат да се възползват от всекидневни консултации, свързани с правата им
след Брекзит и процедурата по кандидатстване за статут на уседналост.
√ Всеки четвърти младеж у нас иска да работи в офис
Родителите не вярват в бизнес уменията на децата си
Всеки четвърти младеж у нас иска първата му работа да е в офис, а над половината (62.4%) търсят начин да се развиват в
сферата на услугите.
Първата работа за един млад човек е важна за цялостното му кариерно развитие – чрез нея той придобива своите първи
впечатления за света на възрастните, обучава се и вижда своите силни и слаби черти. Затова е от изключително значение
първата сфера на работа да е добре подбрана. Близо 50% от младите смятат, че е важно да работят по специалността,
която са учили в хода на своето образование, сочи представително проучване на международната аутсорсинг компания
„TELUS“. Едва 7% са тези, за които това няма значение. Всеки 4-ти или 37.6% пък искат да работят в офис, а 62.4% са тези,
които търсят развитие в сферата на услугите. За по-голямата част от анкетираните (41%) първият им опит в работата е в
сферата на хотелиерството и ресторантьорството.
„Основен стимул за младите служители е заплатата“,
коментира Кристина Кънева от „Gemius Bulgaria”, компанията, провела проучването. По нейни думи близо 90 на сто от
интервюираните са съгласни да работят през уикендите, а едва 3.4% не са. Само 9.2% не са сигурни какво работно време
им е удобно. Други стимули са трупането на опит (12%) и придобиването на трудови навици (10%). Основни източници на
информация са интернет (81.8%), университетът (30.5%) и сайтът на работодателя (28.3%).

Родителите не вярват в бизнес уменията на децата си. „С изключение на работата в екип, родителите нямат доверие на
младите хора, че знаят как стават работните процеси“, обясни още Кънева.
Най-малко доверие възрастните имат в знанията на рожбите си при сключване на договор.
Въпреки това 83% от анкетираните имат подкрепата на своите родители да работят и учат едновременно, а едва 12%
смятат, че двете неща не се съчетават и разсейват децата от учебния процес. 84% от възрастните също подкрепят идеята
за гъвкаво работно време.
Проучването е проведено сред 200 респонденти на възраст между 16-19 години, а анкетираните родители са майки и бащи
на хора в същите възрастови граници. Участвалите градове са 6.
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√ МС гласува над 2 млрд. лв за фонд „Сигурност на електроенергийната система“
750 млн. лв от тези средства са предвидени за закупуване на квоти за емисии на въглероден диоксид
Приходи в размер на 2,230 млрд. лв ще бъдат събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2019 г.
Това е предвидено в бюджета на фонда, одобрен на вчерашното заседание на Министерския съвет.
Близо 34% от тях, 750 млн. лв., се очаква да бъдат от продажба на квоти въглеродни емисии.
Със събраните средства ще бъдат покривани разходите на „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК), включително
и за минали регулаторни периоди, произтичащи от статута ѝ на обществен доставчик според Закона за енергетиката.
Предвидено е също така от приходите, събрани във фонда, да бъдат предоставяни премии на топлофикационни централи
и когенерации, както и на обекти с обща инсталирана мощност 4 мегавата и над 4 мегавата по Закона за енергията от
възобновяеми източници, определени с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ бе създаден през юли 2015 г. с цел покриване на разходите на
обществения доставчик НЕК, произтичащи от задълженията му за изкупуване на електроенергия по преференциални цени.
По закон във фонда се събират по 5% от месечните приходи от продажба на електроенергия на производителите и
вносителите в страната, от таксите за достъп и пренос на електрическа енергия и природен газ, както и от достъп и
съхраняване на природен газ. Във фонда постъпват приходите от продажба на квоти емисии парникови газове, както и
приходи от цена „задължение към обществото”.
√ План за действие при твърд Brexit предвижда подсилване на консулството в Лондон
Предвидени са мерки в няколко направления: законодателство, административен капацитет, обучителни и
информационно-разяснителни дейности
България, подобно на редица страни от ЕС, също се готви за излизане на Великобритания от блока без сделка. По време
на днешното си заседание Министерският съвет прие план за действие на страната при излизане на Великобритания от
състава на съюза без споразумение с Брюксел.
Според правителството, което също така одобри и плана за действие при систематичен Brexit, урегулирано оттегляне на
Великобритания ще гарантира максимално възможна приемственост и последователност на правата на гражданите,
финансовите ни интереси, съществуващите търговски, транспортни и други връзки при минимални празнини в
отношенията.
И в двата случая се предвиждат мерки в няколко направления: законодателство, административен капацитет, обучителни
и информационно-разяснителни дейности.
Правителството предвижда предприемане на неотложни мерки във връзка със закона за изменение и допълнение на
Закона за чужденците в Република България и правилника за неговото прилагане; подсилване на консулската ни служба в
Лондон, както и откриване на нова такава в Единбург, Шотландия.
Също така са предвидени и редица действия за предоставяне на консултации за българите във Великобритания, както и
готовност за сътрудничество с британското посолство за информационни кампании за правата на британските граждани,
постоянно пребиваващи в България.
Ще бъдат взети и мерки за информиране на бизнеса в сътрудничество с браншови организации за последиците от
оттеглянето на Великобритания от ЕС.
Приетият план съдържа и мерки в двустранен аспект. Те ще се предприемат единствено по въпроси, по които ЕС не
предвижда общ подход за действие и само ако възникне необходимост за запълване на правния вакуум.
Преди 2 дни британският парламент отхвърли поправката на споразумението между премиера Тереза Мей и Европейския
съюз, която призовава парламентът да обмисли алтернативни варианти за предотвратяване на Brexit без сделка,
включително постоянен митнически съюз и втори референдум за оставането на Великобритания в състава на блока. Това
означава, че несигурността за развитието на процеса по Brexit остава.
По-рано вчера британският министър по въпросите на развода с ЕС Стивън Баркли заяви, че Великобритания разглежда
алтернативни варианти за предпазния механизъм за ирландската граница.
Според решението на британския парламент от вчера Мей ще трябва да се върне в Брюксел, за да намери друг вариант за
предпазния механизъм за ирландската граница, чиято цел е да предотврати установяването на фактическа граница между
Република Ирландия и Северна Ирландия.
√ Членството в ERM II породи нови функции и за Фискалния съвет
Промените в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор засягат докладите и оценките, които
съветът ще изготвя
Депутатите приеха окончателно на второ четене промените в Закона за финансовото управление и контрол в публичния
сектор. По-голямата част от измененията са редакционни и гласуването премина почти без никакви дебати.
Опозицията се активизира единствено покрай текстовете, според които Фискалният съвет се задължава да изготвя
периодично безпристрастна и цялостна оценка на макроикономическите и бюджетни прогнози на Министерство на
финансите (МФ), включително и „последваща оценка“. Това предложение бе внесено между двете четения от
председателя на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова и не фигурира в предложения от МФ
вариант.
Любопитно е, защото покрай влизането на България във валутно-курсовия механизъм ERM II предстоят и няколко ключови
промени в задълженията и отговорностите на Фискалния резерв. Всички те, разбира се, са част от европейките директиви
и са съгласувани с ЕК.
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Investor.bg разполага с информация, според която предложенията за промени в Закона за Фискалния съвет са готови още
от декември 2018 г. и финансовото министерство е поело ангажимент да ги внесе в Министерския съвет. Защо в крайна
сметка от ведомството на Владислав Горанов са решили корекциите да станат чрез друг закон (по подобие на данъчните
закони) и директно през народен представител (в случая Менда Стоянова), не е ясно. От редакцията изпратихме въпроси
до МФ, но все още не сме получили отговор. Ако от ведомството имат позиция, тя ще бъде своевремeнно публикувана.
Според гласувания днес Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор Фискалният съвет ще трябва да
изготвя много по-задълбочен и разширен доклад за макроикономическите и бюджетни прогнози на МФ, а МФ пък ще
трябва да се съобразява с тях.
В момента съветът няма такава функция. Той изготвя становища и препоръки, но те не са с такава тежест и периодичност,
каквато изисква членството на България в ERM II, а оттам и в еврозоната.
За сравнение, Фискалните съвети на страните членки на еврозоната имат много по-големи отговорности, те дори могат да
налагат вето. Местното управление е длъжно да са съобразява с препоръките им, а ако имат възражения, трябва да се
обосноват аргументирано точка по точка.
От опозицията заявиха, че не подкрепят промените, тъй като съветът ще бъде натоварен да изготвя доклади и оценки, с
които никой няма да се съобразява. Според Георги Търновалийски от БСП никой не взима под внимание препоръките на
съвета.
"Не може на второ четене да бъдат променяни съществено приети на първо четене текстове. Това е порочна практика и
обезсмисля цялата процедура по приемането на законите", каза още депутатът относно практиката да се прекроява един
закон, чрез промени в друг.
Освен това, предвид минималния състав на Фискалния съвет не е съвсем ясно как той ще се справя с новите си функции
(гласуваните вчера, и тези, които предстои да бъдат делегирани), без да бъде увеличен ресурсът му.
Фискалният съвет е нова структура, създадена през 2015 г. заради изискванията на Брюксел и с идеята да бъде независим
орган, който да следи изпълнението на бюджета и да бъде коректив на Министерството на финансите и това как се харчат
държавните пари. Освен това България, независимо че не е член на еврозоната, е подписала т. нар. European Fiscal
Compact, който също засяга дейността на съвета и придава тежест на всички становища и препоръки, които той изготвя.
В този смисъл е съвсем логично от МФ да не са особено доволни, че още някой ги следи под лупа. Впрочем конфликтът
между двете институции не е нов и с течение на времето ескалира. В последния доклад на Фискалния съвет за
средносрочната бюджетна прогноза и Бюджет 2019 на няколко места се споменава, че оценката на съвета не е коректна,
защото липсва повече информация от страна на МФ. Според източници от съвета от финансовото ведомство често отказват
да предоставят информация, което затруднява работата на надзорната институция.
Добре е да припомним още, че през 2015 г., когато беше създаден Фискалният съвет, имаше съмнения, че съставът му е
избран по неясни критерии и с партийни договорки. Председател на съвета е бившият депутат от ГЕРБ Борис Грозданов.
Членове са бившият заместник-министър на финансите от НДСВ Любомир Дацов, неуспелият кандидат за управител на
БНБ Григорий Вазов, бившият депутат от ДПС Юнал Тасим и Дора Андреева, която бе издигната от партията на бизнесмена
Христо Ковачки – БДЦ.
Останалите промени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор засягат търговските дружества,
включително лечебните заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, както и търговските
дружества, чийто капитал е изцяло тяхна собственост.
Съгласно текстовете частна охранителна дейност по отношение на имущество - собствено или ползвано на законно
основание, може да се извършва и от бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси, БНБ и
дружествата, в която тя взима участие. Казано иначе, Централната банка ще може да продължи да охранява сградите и
касовите си центрове чрез собственото си звено за сигурност.
БНТ
√ България одобри присъединяването на Република Македония към НАТО
Правителството одобри проекта на Протокол към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република
Македония към НАТО, съобщи пресцентърът на кабинета. Със същото решение Министерският съвет упълномощи
временно управляващия Постоянната делегация на България към НАТО да подпише присъединителния протокол.
√ Дания подкрепя членството на България в Шенген
Дания подкрепя членството на България в Шенген. Това заяви при посещението си у нас министърът на имиграцията и
интеграцията на кралството - Ингер Стьойберг. Днес тя посети Граничния пункт "Капитан Андреево" и на място се увери,
че границата с Турция се опазва добре и миграционния натиск е напълно овладян. Българската граница е от съществено
значение за цяла Европа, защото е на първа линия и поема целия мигрантски поток от Азия.
Българският вътрешен министър запозна датския си колега с мерките, които България предприема за охрана на външната
граница на ЕС.
Младен Маринов - министър на вътрешните работи на България: Нашата цел е да покажем на партньорите от ЕС, че
ние гледаме сериозно на задачата, която България има, като първа граница на ЕС да охранява надеждно границата. Искаме
те лично да се убедят в това, което правим и да са сигурни, че ние сме надежден партньор на ЕС.
След като се запозна с всички технически средства и съоръжения, с които се охранява българо-турската граница, датският
министър даде положителна оценка за ефективността на работата на българската държава:
Ингер Стьойберг - министър по имиграцията и интеграцията на Кралство Дания: Моето впечатление е, че работата
върви много добре. Нещата се извършват по един много професионален начин. Това оборудване, което е налично, върши
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наистина добра работа. Също така останах с впечатление, че има много добро сътрудничество с останалите страни и с
Фронтекс.
Министър Младенов беше категоричен, че нивото на миграционния натиск по българските граници в момента е ниско.
Това според него се дължи на добрата комуникация с турската и гръцката страни.
Той заяви, че оградата е в пълна изправност и видеонаблюдението работи на сто процента, като в момента се изгражда
третия последен модул. През 2018 г. 12 500 чужди граждани са се опитали да проникнат нелегално на територията на
България.
Натискът през втората половина на годината се е засилил, като най-голям е бил по гръцката граница. Над 800 са
задържаните лица и на двете граници.
√ Преброяването на населението ще се проведе от 22 януари до 26 февруари 2021 г.
Преброяването на населението и жилищния фонд у нас ще се проведе от 22 януари до 15 февруари 2021 г. Това гласува
единодушно на първо четене парламентът. Проектозаконът за преброяване на населението и жилищния фонд в Република
България през 2021 г. е внесен от Министерския съвет.
Досега са проведени 17 преброявания на населението като последното е през 2011 г. Периодичността е на около 10
години.
Референтната дата, към която ще се отнасят събраните по време на броенето данни, е 22 януари 2021г..
Доброволно ще се предоставя информация за етническата принадлежност, вероизповеданието и здравното състояние,
както предвижда разпоредба от Закона за статистиката.
Между двете четения се очаква да се обсъди и включване на графа "не желая да посоча каква етническа/религиозна група
съм".
Законопроектът предвижда да бъде приета Програма на преброяването, която да бъде внесена за разглеждане от
Министерския съвет в тримесечен срок от обнародването на закона.
Периодът за подготовка и провеждане на преброяването е съобразен с подготовката и провеждането на два изборни
процеса през 2021 година - за народни представители и за президент и вицепрезидент, с оглед на ангажиментите на
общинските администрации в изборния и преброителния процес.
Органите на преброяването са Националният статистически институт, Централната комисия по преброяването,
териториалните статистически бюра, областните и общинските преброителни комисии.
В законопроекта е посочена изрично информацията, която ще се събира за населението, домакинствата, сградите и
жилищата. Освен информацията, която е задължителна съгласно европейското законодателство, за национални цели ще
се събира и допълнителна информация - по отношение на лицата-етнокултурни характеристики, здравен статус и др.; по
отношение на жилищата/сградите - енергийна ефективност, материална осигуреност, услуги и др.
Ясно се декларира, че ще бъде спазена поверителността на данните, достъпа до информация и разпространението на
крайните резултати в съответствие с националното и европейското законодателство.
Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване и един от
основните източници за събиране на данни за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд в страната,
посочва вносителят.
Данните са необходими и в процеса на вземане на решение на национално ниво за разпределяне на публичните финанси
в различни области като образование, здравеопазване, социална защита, инвестиции, както и при разработването на
национални и регионални политики и при класифицирането на регионите в Общността за изпълнение на Кохезионната
политика.
Разходите по преброяването ще възлязат на 38 262 000 лв. като в тях е включено и разработването на нова електронна
платформа за преброяване.
News.bg
√ НАП напомня, че бизнесът има 60 дни за смяна на касовите апарати
От НАП напомнят, че фирмите имат само 60 дни до крайния срок, за да сменят софтуера за управление на продажбите и
касовите си апарати. Това се отнася за всяка регистрирана по ДДС фирма.
От 1 април 2019 г. самостоятелната употреба на софтуер за управление на продажбите и касов апарат ще е забранена.
Дотогава производителите на софтуер трябва да го приведат в съответствие с новите изисквания.
До края на месец май регистрираните по ДДС фирми задължително трябва да подадат в НАП с електронен подпис
информация за софтуера, който използват във всеки търговски обект, припомнят от приходната агенция.
Към момента броят на касовите апарати и принтери, които отговорят на новите изисквания, е 12 000. Издадени са над 1,5
млн. касови бележки с отпечатан на тях QR код. Общият брой на касовите апарати на регистрираните по ДДС е 185 000 към
края на 2018 г.
Като 40% от тях могат да бъдат софтуерно доработени, без да се налага смяна на хардуера. По данни на НАП фирмите само
с един касов апарат са близо 76 000.
Данъчните уверяват, че според новите правила софтуерите, управляващи фискални принтери и касови апарати, няма да
позволяват манипулации и укриване на приходи.
Производителите на такъв софтуер са длъжни да го модифицират и да обявят пред НАП съответствието му със законовите
изисквания.
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По данни на НАП към момента има 13 такива софтуера. В процес на обявяване са още 15 софтуера за управление на
продажбите. От НАП препоръчват търговците, които използват софтуер за продажби, да се свържат с производителя му и
сервизната фирма и да планират необходимите промени до края на март.
Допълнителна информация за промените, свързани с отчитането на оборотите може да се получи на телефона на
Информационния център на НАП 070018700.
Bloomberg TV
√ Новият статут на Агенцията по вписванията за безопасност на информацията
Лили Стефанова, адвокат, Бизнес старт
Агенцията по вписванията бе добавена към стратегическите обекти за националната сигурност към сектор Държавно
управление. Промените от това следват да бъдат тълкувани като такива, свързани със защита на информационните масиви,
осигуряващи достъпа до всички публични регистри. Значението на агенцията е важна за гарантиране на правовия ред. Това
заяви адвокат Лили Стефанова в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.
"Смятам, че никой не би си позволил да създаде риск за сигурността на информационните масиви, която вече ще се
гарантира от ДАНС. За самите граждани няма да има промени в начините, по които те намират информацията в публичните
регистри. Гарантира се безопасността на информацията, а не достъпността".
Струват ми се несъстоятелни опасенията тази промяна да доведе до пречка за разследващата журналистика и проверка на
бизнеса за своите партньори и контрагенти, уточни адвокатът по темата за новия статут на агенцията.
Рестрикциите биха били по-скоро по отношение на достъпа до обществени поръчки, свързани с тези компетенции, които
са вменени на ДАНС, МВР и други специализирани органи, както и компетенции, свързани с обезпечеността на
информацията. Справки за бизнес партньори и имоти ще могат да се провеждат спокойно. В Закона за обществените
поръчки, поради специфичния обект, в който се превръща Агенцията по вписвания, са предвидени съкратени процедури
във връзка с избирането на изпълнител на обществени поръчки. С новия статут на Агенцията тя ще бъде в позиция да
отказва достъп до обществена информация.
В общия случай държавните органи са длъжни да я предоставят при искане от страна на граждани, но се предвижда
възможност такава информация да бъде отказвана, освен ако не се докаже намерението на гражданите да се разследват
корупционни практики, злоупотреба с власт и подобни, посочи още Лили Стефанова.
В. Дума
√ Областният управител на Ловеч е новият шеф на АПИ
Новият шеф на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) е вече освободеният от поста областен управител на Ловеч Георги
Терзийски, стана ясно вчера по време на Министерски съвет. Той ще замени инж. Светослав Глосов, който подаде оставка
в началото на януари заради гафа със системата за електронните винетки. Терзийски е юрист и икономист по образование
и поема АПИ в ключов момент - през август трябва да стартира и тол системата за тежкотоварните автомобили. Вторият
новоназначен в УС на АПИ е Радослав Влахов, който идва от общинската "Пазари Юг".
Назначението на Георги Терзийски бе обявено от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя
Аврамова, след като правителството реши да го освободи от поста му и да назначи на негово място досегашния главен
секретар на областната администрация Ваня Събчева. Тя вече е изпълнявала длъжността областен управител на Ловеч
между 2011 г. и 2013 г.
√ Въвеждат правила за дефектните стоки в ЕС
Вече потребителят ще решава дали продуктът да бъде поправен или заменен без допълнително заплащане
Потребителите, пазаруващи през интернет или на място, ще имат еднакви права, ако закупят дефектен продукт, според
нови вече договорени правила, предаде пресслужбата на Европейския парламент. Директивата за продажбата на стоки
има за цел да гарантира високо ниво на защита на потребителите в ЕС и да създаде правна сигурност за предприятията,
които искат да продават продуктите си в други държави членки. Тя хармонизира определени договорни права, например
възможностите за защита, достъпни за потребителите, когато продуктът не работи както трябва или е дефектен, и начините
за използване на тези възможности.
Правилата ще се отнасят както за онлайн, така и за офлайн (на място) продажбите, например няма да има значение дали
потребителят купува електродомакински уред, играчка или компютър по интернет или на място в магазин. Стоките с
цифрови елементи (като "интелигентни" хладилници, смартфони и телевизори или цифрови часовници) също са обхванати
от тази директива.
При дефектен продукт потребителят ще има правото да избере дали той да бъде поправен или заменен без допълнително
заплащане. Той ще има право на незабавно намаление на цената или прекратяване на договора, както и да получи парите
си обратно при определени случаи например, ако проблемът не е отстранен въпреки опитите на търговеца, ако поправката
не е направена в определения "разумен период от време" или ако дефектът е прекалено сериозен. Търговецът ще бъде
смятан за отговорен, ако дефектът се появи в рамките на две години от получаването на продукта от потребителя.
Държавите членки могат обаче да въведат или продължат да спазват по-дълъг гаранционен период в националните си
закони, за да се запази същото ниво на защита на потребителя, което вече съществува в някои държави.
В рамките на една или две години след доставка купувачът не е задължен да докаже, че продуктът е бил дефектен.
Например в момента, ако потребител установи, че продукт, който е купил преди повече от шест месеца, е дефектен и
поиска от продавача да го поправи или замени, от потребителя може да бъде поискано да докаже, че този дефект е
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съществувал в момента на доставката. Според новите правила в рамките на период от една или две години потребителят
ще може да поиска от продавача да вземе мерки, без да е нужно да доказва, че дефектът е съществувал в момента на
доставката.
Предстои директивата да бъде подложена на гласуване в пленарната зала и ще бъде представена за одобрение на Съвета
на министрите на ЕС.
Dnevnik.bg
√ София влиза в година с местни избори с рекорден бюджет от 1.75 млрд. лева
През тази година Столичната община разполага с поне 1.75 млрд. лева, като е напълно възможно сумата да надхвърли 1.8
млрд. лева. Това се вижда от предложението за бюджет за 2019 г., което ще бъде гласувано на днешното заседание на
общинския съвет, чиято годишна издръжка е 4.03 млн. лева. Така в годината на местните избори София ще разполага с
най-големия си бюджет досега.
Сумата от 1.75 млрд. лева е с 300 млн. повече спрямо бюджета за 2018 г., като разликата идва от това, че в касата на община
ще влязат парите от Оперативна програма "Транспорт", с които ще бъдат направени основните плащания за строителството
на третата линия на метрото. Плановете са през тази година да бъдат пуснати поне половината от 16-те станции на третия
метродиаметър. Първо влаковете ще започнат да се движат от станциите на бул. "Патриарх Евтимий" до бул. "Княз Борис
III" при "Красно село", а до края на 2019 г. ще бъдат отворени и 4-те станции до бул. "Владимир Вазов". Това е и причината
в началото на тази година кметът Йорданка Фандъкова да определи 2019 г. като "годината на метрото".
И през тази година администрацията на Фандъкова не спази обещанието, което тя даде в началото на миналата година, че
бюджетът вече ще се изработва с активното участие на общинските съветници. По същата причина през миналата година
съветниците от БСП, Политическа група 5 ("Зелените", "Движение 21" и "Глас народен"), коалицията "Сердика" ("Нормална
държава", АБВ и Български социалдемократи) и ДСБ не подкрепиха бюджета. Очаква се те да гласуват с "против" или
"въздържал се" и днес.
За поредна година общината няма да вдига данъците и таксите, като ще разчита единствено на по-добрата събираемост.
Единствената промяна в тази посока е новите ставки за превозните средства, но според прогнозите от данъка за МПС
общината ще събере 103 млн. лв., което е с 10 млн. повече спрямо 2018 г.
Как порасна този бюджет
Бюджетът за тази година нарасна с почти 300 млн. лева само за месец. При първото представяне през декември Йорданка
Фандъкова обяви, че общината ще разполага с 1.587 млрд. лева. През януари преди общественото обсъждане на проекта
с граждани, което продължи 6 часа, сумата беше 1.63 млрд. лева. В проекта, който ще се гласува днес, са заложени 1.75
млрд. лева, но във вторник на заседание на комисията по финанси ресорният зам.-кмет Дончо Барбалов посочи, че в
зависимост от данъците, които ще бъдат събрани, сумата може да надхвърли 1.8 млрд. лева.
Основните приходи - 724 млн. лева, са от данъци и такси за административни услуги, ползване на общинско имущество,
глоби и продажби на активи. От държавния бюджет се отпускат 505 млн. лева за разходи за заплати на администрацията,
учители, здравеопазване, социално подпомагане. Преходният остатък, неизразходваните през 2018 г. пари, е 250 млн.
лева. От оперативни програми София ще получи 305 млн. лева.
През 2019 г. в общината очакват да съберат 352 млн. лева от данъци. От тях 109 млн. лева ще са от сделки с имоти, 103
млн. лева - от облагането на моторни превозни средства, 130 млн. лева - от възмездно придобиване на имущество. От
патентния данък и този за таксиметрови услуги се очаква в касата на общината да влязат 7.12 млн. лв., а от туризъм малко
над 2 млн. лева.
Таксата битови отпадъци ще донесе 213 млн. лева, което е по-голямата част от заложените 372 млн. лева от неданъчните
приходи. Останалите 159 млн. се очаква да бъдат събрани от таксите за технически услуги - 33 млн. лева, за детските
градини и ясли - 20 млн. лева. Общо 41 млн. лв се очаква да бъдат събрани като приходи от собственост и отдаване на
тротоарно право.
Предвижданията на общината включват и 31.6 млн. лв от продажба на земя и сгради. Глобите и лихвите по тях се очаква
да донесат още 26 млн. лева.
Да похарчиш 1.75 млрд. лева
Най-сигурният разход, който ще направи общината през 2019 г., е по дейностите, които са делегирани от държавата и за
които се отпускат 505 млн. лева от централния бюджет. Основната част от тях - 378 млн. лева, ще бъдат платени за заплати
в училища и детски градини. Тази сума е с 57 млн. лева повече спрямо 2018 г.
Останалите пари по това перо са разпределени за отбрана и сигурност - 6 млн. лева, здравеопазване - 30.8 млн. лв., за
общинската администрация - 30.4 млн. лв., за социални грижи и дейности - 22.2 млн. лева, и други 10 млн. лева за култура.
За чистотата на града са отделени почти 130 млн. лева, от които 111 млн. лева за почистване на улици и сметосъбиране, а
8.6 млн. лева за почистване на междублокови пространства. Поддръжката на зелени площи ще струва на общината 13 млн.
лева, а 15 млн. лв ще са за ново озеленяване. За текущи ремонти на уличната пътна мрежа са планирани 37.5 млн. лева.
За осветление на улици и площади ще бъдат дадени 18.4 млн. лв.
За ремонти са планирани 550 млн. лева, като основно ще се довършват проекти от 2018 г.- ремонтите на бул. "България",
"Монтевидео", "Цар Освободител", площад "Александър Невски" и други улици в центъра, разширението на бул. "Тодор
Каблешков", подмяната на релсите за трамвая по бул. "Княз Борис III", за което предстои да бъде обявена нова обществена
поръчка. Предишната беше прекратена, след като я спечели сдружение, в което водещ участник бе "Джи Пи груп", но
фирмата се оттегли след нареждане от премиера Бойко Борисов тя да бъде извадена от всички търгове с европейско
финансиране.
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За ремонти и изграждането на нови детски градини са предвидени 19 млн. лева, като те ще са в "Манастирски ливади",
"Кръстова вада", Нови Искър, "Изток", Горна баня, "Овча купел", "Студентски град".
√ Партията на Орбан няма да се включи в алианса на евроскептиците
Партията на унгарския премиер Виктор Орбан "Фидес" няма да се присъедини към алианса на евроскептичните сили за
изборите за Европейски парламент, предаде "Ройтерс", като се позова на унгарския държавен секретар по европейските
въпроси и представител на кабинета на Орбан Саболч Такач.
Италианският крайнодесен вицепремиер Матео Салвини предложи в началото на този месец Италия и Полша да обединят
усилията си с цел промяна в Европа и да създадат обединение на евроскептични партии, които да се явят заедно на
изборите за Европейски парламент през май.
Орбан изрази подкрепата си за инициативата и заяви, че желанието му е антиимигрантските партии да спечелят
мнозинство на изборите. Според Такач обаче кандидатите на "Фидес" ще си останат кандидати на Европейската народна
партия. "Не става дума за някакъв таен план. Салвини и Орбан просто имат сходен, ако не и идентичен подход към
предизвикателството на миграцията", каза Такач.
Според високопоставения представител на унгарското правителство няма планирана среща между Салвини и Орбан в
близко бъдеще.
"Полската партия "Право и справедливост" и италианската "Лига" не са членове на Европейската народна партия, а "Фидес"
е член на ЕНП. Това много ясно определя мястото и позицията ни. Унгария няма да вземе участие в този алианс в рамките
на предизборната кампания за Европейския парламент. Нашето желание е Европейската народна партия да запази
изконните си ценности, идеи и християндемокрацията", изтъкна Такач, който изрази подкрепата на Унгария за
кандидатурата на Манфред Вебер за председател на Европейската комисия.
Унгария влезе в конфликт с европейските институции във връзка с това, което критиците на Будапеща наричат уронване
на нормите на демокрацията, например реформи, засягащи независимостта на съдебната система и медиите. Такач каза,
че се надява броят на конфликтните точки между Унгария и институциите на Европейския съюз да намалее след изборите.
√ Съдът на ЕС потвърди поетапната забрана на ароматизираните цигари
Европейската разпоредба, предвиждаща поетапната забрана на цигари и тютюн за ръчно навиване на цигари с вкусовоароматни качества, е валидна. Това разпореди вчера Съдът на ЕС, цитиран от ДПА, предаде БТА. Като мотив се посочва, че
ароматът прикрива вкуса на тютюна и насърчава потреблението му, поради което представлява опасност за здравето.
ЕС даде на страните членки две години, за да приложат разпоредбата, която влезе в сила в Германия през 2016 година. На
производителите с пазарен дял от над 3% обаче бе отпуснато допълнително време до 2020 година, за да могат да
разпродадат складовите си запаси.
Германската компания "Планта табак" (Planta Tabak) започна дело срещу законодателството, твърдейки, че тази структура
на поетапната забрана е дискриминационна. Съдиите в Люксембург обаче отхвърлиха доводите на компанията, тъй като
според тях преходният период, предвиден за страните членки да въведат разпоредбата, е бил достатъчен за
производителите.
Редът, по който следва да се определи дали за дадено тютюнево изделие е достигната границата от 3%, трябва да се
установи съгласно вътрешното право на съответната държава членка. Разграничаването в зависимост от обема на
продажбите е обективно обосновано и поради това не нарушава принципа на равно третиране, реши съдът.
Освен това по-широката цел за защита на здравето и по-точно на младите хора, оправдава предвиденото "ограничаване
на свободата на движение на стоките".
Делото сега се връща в германския съд, който сезира СЕС.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
В окото на бурята - записи и разследвания;
Ще бъде ли променен Кодексът на труда и в чия полза?
Как да се приготвим за Брекзит? - ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България
Огнян Златев;
Температурни амплитуди - какво време ни очаква през февруари;
Легендарният скиор Петър Попангелов на 60 - специално за БНТ.
БТВ, "Тази сутрин"
Законът за горивата на поправка. Ще бъдат ли удовлетворени исканията на собствениците на малки
бензиностанции?
На живо: Двуметрови преспи и свлачища. Нормализира ли се обстановката в смолянско след обилния сняг?
Уникален портрет и вещи на Александър Батенберг. Как България спечи търга? В студиото министър Боил Банов
За отчета на президента Румен Радев, преговорите за нови изтребители и енергийните проекти. Гостува Георги
Първанов
На живо от Лондон: Какъв е «план Б» на Тереза Мей?
Кои са събитията на политическата 2018-та година? В студиото Първан Симеонов, Петър-Емил Митев и Даниел
Смилов
Ще има ли наказани за случая с починалото бебе в Плевен. В студиото родителите на Преслав
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Нова телевизия, „Здравей България"
След разпространения аудиозапис за министър Боил Банов, какви са аргументите на ГЕРБ и БСП по скандала? В
студиото: Депутатите Тома Биков и Пенчо Милков
Задава ли се пролетна вълна през февруари: в студиото - синоптикът Анастасия Стойчева.
При какви условия работят астрономите в Рожен и ще се отпуснат ли пари за ремонта на сградата?
Какво ще се строи на плаж „Корал"?
На живо: Защо медиците от болницата в Козлодуй отказаха да подпишат новите си трудови договори?
Защо растат случаите на агресия в училище - коментар на зам.-министър Деница Сачева.
На живо: Защо чисто новите плочки на площад „Свети Седмочисленици" вече са изпочупени?
След 9 часа: Деца рисуват и пишат за семействата си в национален конкурс.
√ Събития в страната на 31 януари
София
От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
От 10.00 часа ще се проведе заседание на Столичния общински съвет.
От 10.00 часа във фоайето на МВР ще се проведе церемония по връчване на годишните награди на Спортната
асоциация на министерството за 2018 година.
От 11.00 часа в националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция по повод връчването на
Международните награди „Автомобили за работа на 2019 година".
От 14.00 часа в зала 702 в АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти на кандидатите в откритата процедура за избор
на изпълнител за изработването на прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана - София, с
тунел под Петрохан.
От 18.30 часа в новата зала „Джеймс Баучер" („Джеймс Баучер" 23 - сградата на „Галъп интернешънъл") ще бъде
представен шестия поред годишник на „Галъп интернешънъл".
***
Асеновград.
В 12.00 часа от паметника на Аристи Чорбаджака ще тръгне шествие на винарите до църквата „Св.Богородица"Рибната. В 12.30 часа в центъра на града ще се изпълни ритуал „Вино от чешма". В 13.00 часа на площада ще
започне празнична програма. В 14.00 часа на централния площад кметът на Общината ще награди победителите
в 27-я конкурс „Най-добро домашно вино-реколта 2018 г.".
***
Бургас.
От 11.00 часа в зала I на Експозиционен център Флора заместник-министърът на труда и социалната политика
Зорница Русинова ще открие Информационен ден по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания - Компонент 2" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". В 11.45 часа зам.-министър
Зорница Русинова ще посети Центъра за деца и юноши с увреждания на адрес: гр. Бургас,Приморски парк (до
Чадъра).
***
Варна.
От 11.00 часа в зала на Център „Работа" към Дирекция „Бюро по труда" ще се проведе съвместна пресконференция
на Директорите на Регионална дирекция за социално подпомагане - Варна и Дирекция „Регионална служба по
заетостта" - Варна. На пресконференцията ще бъде изнесена информация по актуални теми от дейността на двете
дирекции за област Варна.
***
Велико Търново.
От 9.00 часа в голяма зала на Община Велико Търново ще се проведе редовна сесия на ОбС - Велико Търново.
От 11.00 часа в зала 314 на Областна администрация ще се проведе заключителна пресконференция по проекта
„Европейци и великотърновци, учили в Европа с принос за обществено-икономическия и културен живот в
Търново" на Държавна агенция „Архиви".
Златоград.
Навършват се 141 години от Освобождението на Златоград, по този повод в 11.00 часа тържествено ще бъдат
поднесени венци и цветя пред паметната плоча на генерал Черевин.
***
Кюстендил.
От 14.00 часа в заседателната зала на Община Кюстендил ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
***
Кърджали.
В 11.00 часа в ОДМВР - Кърджали ще се състои брифинг по следните две теми: резултати от работата на
Дирекцията през месец декември и картината на резултатите от противодействието на престъпността през месец
януари 2019 г.
***
Перник.
От 09.30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Перник.
***
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Трън.
От 14.00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Трън.
***
Шумен.
От 9.00 часа в зала 363 на общината ще се проведе заседание на Общинския съвет.
В 13.00 часа в залата на РУ-Шумен Ст.комисар Ялчън Расим ще даде брифинг за дейността на мобилните екипи в
малките и слабо населени места в областта.
Economy News
√ Германия: Негативни бизнес нагласи
През януари бизнес нагласите в Германия се влошават за пети пореден месец, достигайки най-слаби нива от три години
насам, показва последно проучване на немския институт Ifo. Това е нов сигнал, че проблемите на водещата европейска
икономика, които бяха в сила през втората половина на миналата година, се разпростират и в началото на 2019-а.
Индексът на института Ifo, базиран на месечно проучване сред около 9 хиляди компании и определящ нивото на бизнес
климата в Германия, се понижи през януари до 99,1 пункта от 101,0 пункта през декември при очаквания на финансовите
пазари за негово по-скромно влошаване до 100,7 пункта. Това представлява понижение на индекса за пети пореден месец
и негово най-ниско ниво от февруари 2016-а година.
"Германската икономика преживява спад", заяви президентът на института Ifo - Клеменс Фюс и допълни: "Нараства
безпокойството в германските фирми. В преработващата промишленост бизнес климатът се е влошил във всички ключови
бизнес сектори, с изключение на химическата индустрия".
Индексът, измерващ текущите бизнес условия, се понижи през януари до 104,3 пункта от 104,9 пункта през декември, а
индексът на Ifo института за бъдещите бизнес очаквания през следващите шест месеца се влоши рязко до 94,2 пункта от
97,3 пункта месец по-рано.
Проучването на института Ifo е последното от поредицата слаби икономически индикатори. Ден по-рано проучване на
агенция IHS Markit отчете изненадващо свиване на промишлената активност в Германия при известно подобрение на
активността в сферата на услугите през януари.
Германия е една от няколкото големи европейски икономики, които се забавиха през миналата година, като икономистите
вече започнаха да понижават техните прогнози за германския растеж през 2019-а година.
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