Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
БТВ
√ Васил Велев: В страните с добър социален диалог минималната работна заплата се договаря по икономически
дейности
Има 6 държави в ЕС, в които няма единна минимална заплата, нито часова ставка. В тях живеят половината от трудещите
се в ЕС. Безработицата там е с 40% по-ниска. В тях хората живеят по-добре. Доходите в тези страни са с 60% по-високи. Това
заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в предаването „Тази
сутрин“.
В страните с добър социален диалог минималната работна заплата се договаря по икономически дейности, отбеляза той.
В разговора участва и Пламен Димитров, президент на КНСБ.
За повече информация вижте видеото.
Novini.bg
√ Васил Велев: Няма лесен начин да живеем по-добре, без да работим повече
В предложението за въвеждане на единна минимална работна заплата в ЕС се налагат няколко ориентира - да се определи
еднаква кошница от услуги и стоки в ЕС и спрямо нея да се определи съотношението на минималната заплата. Цели се да
се определи и средната работна заплата, но това не върши работа не само за България, а и за цяла Източна Европа. Това
каза председателят на КНСБ Пламен Димитров в ефира на БТВ.
„Има 6 държави в ЕС, в които няма единна минимална заплата, нито часова ставка. В тях живеят половината от трудещите
се в ЕС. Безработицата там е с 40% по-ниска. В тях хората живеят по-добре. Доходите в тези страни са с 60% по-високи. Това
заяви председателят на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
Димитров не се съгласи с тези твърдения.
Велев уточни, че ЕК не цели определяне на минимална работна заплата еднаква за всички, нито за отделни страни. „Това
е отклоняване на вниманието на вниманието на страните в ЕС, в същото време ни изнасилват със зелената сделка, която
ще направи доходите по-отдалечени от потребностите“, добави представителят на бизнеса.
„Целта на ЕК е установяване на по-справедливи заплати в съюза“, смята Димитров. „Трябва да кажем истините. 25 страни
в ЕС има установени минимални работни заплати. Няма страни без такива. Там където мислим, че няма, те са договорено
по браншови организации“, подчерта председателят на КНСБ.
„Няма лесен начин да живеем по-добре, за да стане това, трябва да работим повече“, заяви Васил Велев. „Това се нарича
адекватност“, добави Велев.
Пламен Димитров каза още, че тези механизми трябва да се договорят колективно.
Vesti.bg
√ Васил Велев: В българската енергетика има триглав змей
"Той ограбва труда на хората", коментира пред Bloomberg TV Bulgaria председателят на УС на АИКБ
В енергетиката у нас има "триглав змей", който ограбва труда на хората. Това заяви в предаването "Светът е бизнес"
по Bloomberg TV Bulgaria Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в
България (АИКБ).
"Първата глава на този "триглав змей"
е Българският енергиен холдинг (БЕХ), който ограничава предлагането. Втората глава са група фирми, които медиите
свързват с Христо Ковачки, който е най-големият частен играч на борсата. Третата глава са американските централи, и като
добавим и недостатъчната свързаност, в момента ние сме изолиран остров – не можем да продаваме и купуваме на пазара
ден напред. Това позволява на местните играчи да манипулират пазара", посочи Велев.
"За миналата година сме с втората най-скъпа енергия за индустрията, като се вземат предвид доплащанията за
американските централи. Това е за пазара ден напред. За България за миналата година средната стойност е 47.46 евро.
Към нея прибавяме 10.70 евро и стават 58.16 евро", каза още той.
"Въпросните централи имат недопустима, неправомерна държавна помощ. Когато има недостиг на капацитет, се прави
механизъм за такива. Провежда се търг. Който даде най-ниска цена, получава държавна помощ. Тези централи трябва да
участват в търгове за капацитети", уточни Велев.
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Председателят взе отношение и по темата за предложенията на работодателите в четири основни направления: Бизнес
среда и икономика, енергетика, демография, образование, пазар на труда и трудова миграция, политики за социална
защита.
"Вече направихме две срещи с екип, ръководен от вицепремиера Томислав Дончев. До края на месеца можем да имаме
подписано национално споразумение. Най-острите проблеми са недостигът на човешки ресурси и скъпата енергия",
посочи Велев.
"Поколенията, родени след началото на промените, са с 50 хил. по-малобройни. Нямаме сфера, в която да има излишък навсякъде има дефицит", заключи той.
Economic.bg
√ Велев: В българската енергетика има „триглав змей“, който ограбва хората
България е „изолиран остров“ и това позволява да се манипулира пазара, заяви председателят на АИКБ
В българската енергетика има „триглав змей", който ограбва труда на хората. Първата глава е на Българския енергиен
холдинг (БЕХ), който ограничава предлагането. Втората глава са група фирми, които медиите свързват с Христо Ковачки,
който е най-големият частен играч на борсата. Третата са американските централи. Това каза председателят на
Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в ефира на Bloombergtv
Bulgaria.
„Като добавим и недостатъчната свързаност, в момента България е изолиран остров– не можем да продаваме и купуваме
на пазара ден напред. Това позволява на местните играчи да манипулират пазара“, коментира Велев. „За миналата година
сме с втората най-скъпа енергия за индустрията, като се вземат предвид доплащанията за американските централи. Това
е за пазара ден напред. За България за миналата година средната стойност е 47.46 евро. Към нея прибавяме 10.70 евро и
стават 58.16 евро“, обясни той.
„Въпросните централи имат недопустима, неправомерна държавна помощ. Когато има недостиг на капацитет, се прави
механизъм за такива. Провежда се търг. Който даде най-ниска цена, получава държавна помощ. Тези централи трябва да
участват в търгове за капацитети“, уточни председателят на АИКБ.
Велев коментира и предложенията на работодателите и синдикатите за промени в четири основни направления: Бизнес
среда и икономика, енергетика, демография, образование, пазар на труда и трудова миграция, политики за социална
защита. „Вече направихме две срещи с екип, ръководен от вицепремиера Томислав Дончев. До края на месеца можем да
имаме подписано национално споразумение“. По думите му най-големите проблеми са недостигът на човешки ресурси и
скъпата енергия.
„Поколенията, родени след началото на промените, са с 50 хиляди по-малобройни. Нямаме сфера, в която да има излишък
- навсякъде има дефицит“, каза още той.
Блумбърг ТВ
√ Минималната работна заплата в България е справедлива
Д-р Милена Ангелова, вицепрезидент на Европейския икономически и социален комитет и главен секретар на АИКБ,
Бизнес старт, 16.01.2020
Работните заплати, право на сдружаване и стачка, пазарът на труда, определяне на равнището на възнаграждения
съгласно Договора за създаване и функциониране на Европейския съюз (ЕС) са прерогативи на страните членки, а не на ЕК.
Това мнение изрази д-р Милена Ангелова, вицепрезидент на Европейския икономически и социален комитет и главен
секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо
Николов, по повод планираните социални инициативи на Европейската комисия за 2020 г..
Как се определя дали една минимална работна заплата е справедлива?
"Има широк кръг от фактори и индикатори, които Европейската комисия (ЕК) е сложила в този документ. България е на
челните места, с висока минимална работна заплата, тоест тя е справедлива".
"Има препоръка в България да не се определя административно работната заплата. Страните, в които няма минимална
работна заплата, безработицата е 1.4 пъти по-малка. Равнището на доходите 1.6 пъти по-високо - например, в държави
като Швеция, Австрия. Тези страни реагираха спрямо предложението на Комисията да се намеси в социалното договаряне.
Където има работещ социален диалог, е добре социалните партньори да определят работните заплати", посочи д-р
Ангелова.
"ЕК прие т. нар. "таксономия", която оттук нататък ще ръководи достъпа до финансови средства както от банки, така и на
капиталовите пазари. Тя е доста рестриктивни и не отчита спецификите на региона като нашия. От нея ще пострадат всички
сектори, които не са климатично неутрални. Трябва да поискаме ясна пътна карта така, че енергетиката да не пострада
силно".
По повод европейската стратегия за равенство между половете и задължителните мерки за прозрачност при заплащането
гостът подчерта, че разликата в заплащането между жени и мъже все още е 16%.
За повече информация вижте видеото.
Университет за национално и световно стопанство
√ Връзката на УНСС с бизнеса обсъдиха ректорът и председателят на УС на АИКБ
Възможностите за студентски практики и стажове, както и подобряването на учебните програми с цел доближаването им
до реалната работна среда беше акцентът на срещата между ректора проф. д-р Димитър Димитров и г-н Васил Велев,
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председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). От страна на
Асоциацията в нея участваха изпълнителният директор г-н Добрин Иванов и главният секретар д-р Милена Ангелова.
В началото на разговора г-н Велев заяви, че сътрудничеството между университета и асоциацията има голям потенциал и
се надява в началото на мандата на новоизбрания ректор да се поставят още по-големи цели, които да бъдат изпълнени
със съвместни усилия.
В УНСС искаме да развием традиционния подход - лекциите и презентациите пред студентите да бъдат доразвити
съвместно с бизнеса и част от обучението да бъде провеждано в компания или институция, където студентите могат да
бъдат полезни и самото предприятие да помогне за развитието им, каза ректорът проф. Димитров. Той отбеляза, че подобрата връзка на университета с бизнеса е една от идеите, за които е поел ангажимент пред академичната общност да
изпълни.
Често се пренебрегва реалната практика на студентите. Фирмите усилено търсят квалифицирани кадри и предпочитат да
ги избират в реално време вместо да четат автобиографии, каза проф. Димитров. Друга възможност за съвместна работа,
посочи ректорът, е изготвянето на портфолио, което да съдържа интересите на бизнеса, отнасящи се до изучаваните
дисциплини в университета. По този начин учебните програми ще се хармонизират с изискванията на бъдещите
работодатели на випускниците на УНСС.
Д-р Милена Ангелова представи идея за менторски мобилни апликации, които могат да се използват за онлайн стаж или
да са в помощ за професионалната реализация на студентите и връзката им с практиката.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ Строги санкции срещу контрабандата на гориво ще разгледат депутатите
Народното събрание ще обсъди на първо четене промените в Закона за административното регулиране на
икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Те предвиждат бензиностанции и складове за
горива да бъдат запечатвани за 2 години, ако продават контрабандно гориво, а цистерните, които го превозват, да бъдат
спирани от движение за една година.
На запечатване ще подлежат обектите, които търгуват с нерегламентирано гориво, независимо дали са на собственика или
са отдадени под наем, а цистерните с контрабандно гориво ще се конфискуват. С промените в Закона за горивата се
предвижда още от обхвата на закона да бъде извадена дейността по временно съхранение или зареждане от земеделски
стопанин на негово гориво, извън данъчните складове, предназначено за собствена употреба, което не подлежи на
последваща продажба. Ако земеделски производители осъществяват търговия с горива, без да са регистрирани за
дейността, ще подлежат на санкции. Законопроектът предвижда прагът на регистрация на фирмите и банковата гаранция
за дейност да се намалят, като ще зависят от техния оборот.
Създава се и възможност вътрешният обект, от който ще се извършва търговия на едро и дребно, съхранява, транспорт на
горива, пълнене и дистрибуция на газови бутилки, да не е само трайно прикрепен към недвижим имот, а и да бъде
преместваем. Законопроектът за изменение на закона за горивата е подкрепен от Асоциацията на българските търговци,
производители, вносители и превозвачи на горива и от Националната асоциация на зърнопроизводителите.
√ Парламентарната комисия по казуса "Хоризонт" ще заседава днес
Временната парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване излъчването на
програма "Хоризонт", както и с твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското
национално радио, ще заседава днес. Тя ще обсъжда мониторинг на БНР.
На заседанието на временната комисия за БНР депутатите ще обсъдят три доклада. Единият е подготвен от СЕМ за
наблюдението на плурализма на гледните точки в програма "Хоризонт".
Периодът на наблюдението е 1 юли - 26 септември 2019 година.
Основният извод в него е, че за наблюдавания период е налице плурализъм на гледните точки.
Депутатите от комисията ще обсъдят и още два доклада по традиционния вътрешен и външен мониторинг на БНР.
√ Правителството ще одобри създаването на Център за деца с увреждания в Бургас
Правителството ще одобри на днешното си редовно заседание създаването на Център за комплексно обслужване на деца
с увреждания в Бургас.
Ще се промени и списъкът на общинските пътища.
По предложение на министъра на финансите ще бъде одобрена Визия с целите и задачите на Националната програма за
развитие на България до 2030 година, ще се посочат и ведомствата, които ще разработят детайлите по отделните
приоритети.
С постановление ще бъде създаден Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и жп
транспорта.
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√ Продължават консултациите при президента за промени в Конституцията
Днешната среща е третата в рамките на консултациите, организирани от държавния глава и ще бъде с представители на
Висшия адвокатски съвет. Президентът започна срещите през декември и обсъди темата с правния си съвет и с
представители на академичната общност като припомни, че четири от досегашните пет поправки в Основния закон засягат
съдебната
власт:
"Има ли в Конституцията достатъчно защитни механизми срещу погазването на разделението на властите и срещу
авторитарен произвол? Имаме ли системен проблем поради противоречив, неправилен прочит на Конституцията, който
да води до остър дефицит на справедливост?"
Евентуални промени в Конституцията, свързани с правомощията на главния прокурор и контрола над него, Радев обсъди
и с представители на неправителствени организации и професионални сдружения на магистрати. Пред тях президентът
заяви, че ще предложи промяна в Основния закон, но търси широка обществена подкрепа, а в края на дискусията обобщи:
"Виждам консенсус, че трябва да има промяна. Тя трябва да засегне и Конституцията."
√ Апелативният съд решава за ареста на Нено Димов
Апелативният спецсъд ще реши днес дали да остави за постоянно в ареста бившият министър на околната среда Нено
Димов. В събота, на първа инстанция, му беше наложена най-тежката мярка за неотклонение по обвинението в умишлена
безстопанственост заради водната криза в Перник.
Съдът откри достатъчно данни за неговата съпричастност за кризата с водата в предоставените от прокуратурата 59 тома
доказателства. Видя опасност той манипулира свидетели, заради високата му държавна позиция към онзи момент - с
подадена, но неприета от парламента оставка. На лостовете, които постът му дава, акцентира и наблюдаващият прокурор
Ангел Кънев, който след съдебното решение коментира:
"Към момента е налице опасност да извърши друго престъпление с оглед високата степен на обществена опасност - на
него самия като длъжностно лице, и на деянието, което е извършил."
Дали това, че от вчера Нено Димов вече е бивш министър ще промени позицията на спецобвинението, ще стане ясно покъсно днес. В събота адвокатът на Димов - Ина Лулчева, силно да разкритикува съдебния акт и призна че не е изненадана:
"С новата вълна в прокуратурата се обеща, че ще тя ще се заеме с високите етажи на властта."
Засега Нено Димов остава единственият отговорен за водната криза в Перник, а прокуратурата, която разсекрети част от
доказателствата по делото, е категорична - ако ексекоминистърът не беше разрешавал вода от язовир Студена да отива за
промишлени нужди, до режим нямаше да се стигне.
√ Плахо нарастване на производството в еврозоната и силен спад в България
През ноември 2019-а година индустриалното производство в еврозоната нарасна плахо, в целия Европейски съюз се
понижи слабо, докато в България отбеляза доста силен спад, заличавайки добрия отскок през октомври, показват данни
на Евростат.
Производството в рамките на еврозоната се повиши с 0,2% при очаквания за подобрение с 0,3% и след негово силен спад
с 0,9% през октомври (низходяща ревизия от предишна оценка за понижение с 0,5%). Тези данни вероятно ще парират
надеждите за по-устойчиво възстановяване на промишления сектор в региона на единната валута в края на изминалата
година.
В рамите на еврозоната спад с 0,8% през ноември отбеляза производството на дълготрайни потребителски стоки,
понижение с 0,7% при производството на стоки с недълготрайна употреба, докато средствата за производство се повишиха
с 1,2%, а енергийното производство - с 0,8 на сто.
Спрямо година по-рано производството в еврозоната се понижи през ноември с 1,5% след спад с цели 2,6% през октомври
(низходяща ревизия от понижение с 2,2%) и очаквания за по-скромно понижение с 1,0%. Производството на годишна база
в региона на единната валута нарасна за последно през ноември 2018-а година.
Евростат представи данни, показващи слабо намаляване на индустриалното производство през ноември в целия ЕС и доста
солиден спад в рамките на България.
Производството в ЕС се понижи през ноември с 0,1% след спад с 0,6% през октомври, като на годишна база индустриалното
производство се сви с 1,3% след понижение с 1,9 на сто месец по-рано.
Според данните на Евростат индустриалното производство в България обаче се сви през ноември с цели 0,9%, заличавайки
растеж с 0,9% през октомври, като девет страни членки на ЕС отчетоха по-големи понижения в производствения сектор.
Това рязко понижаване на производството в нашата страна през ноември е най-голямото от юни 2019- година и сякаш
поставя под въпрос индикациите за негово възстановяване през изминалата есен.
На годишна база промишленото производство в България се сви през ноември с 0,3% след ръст с 1,9% през октомври,
излизайки отново на негативна територия за пръв път от август 2019 година насам.
√ Инвестициите в технологичния сектор на Великобритания скочиха с 44% през 2019 година
Великобритания е много подходящото място за стартиране или развитие на технологичния бизнес
Инвестициите в технологичния сектор на Великобритания нараснаха с цели 44% до рекордните 13,2 милиарда паунда през
2019 година, което представлява една трета от цялото европейско финансиране в сектора и надвишава сумата на подобно
финансиране във Франция и Германия взети заедно, съобщи в сряда Съветът за цифрова икономика към британското
правителство, цитиран от Ройтерс.
Обединеното кралство изостава само от САЩ и Китай по нивото на финансиране на рисков капитал, но отбелязва силен
растеж, докато и при двата по-големи конкуренти бележи спад, сочат проучванията, проведени от Tech Nation и
Dealroom.co.
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На градско равнище Лондон пък се присъедини към района на залива на Сан Франциско, Пекин и Ню Йорк като топ
дестинация за най-голямо финансирани в света, показва проучването.
Британският министър на дигиталните услуги Мат Уормън отбеляза, че е "фантастично да се види, че Великобритания
продължава да е най-доброто място в Европа за стартиране и разрастване на технологичния бизнес, с рекордни
инвестиции и създаване на осем нови компании за милиард долара през миналата година".
Той обаче посочи, че докато страната се намира в добра позиция, тя не може да си позволи да бъде самодоволна и трябва
да гарантира, че правителствената политика ще подкрепя технологичния сектор.
"Що се отнася до достъпа на талантливи хора, ние ще имаме различна имиграционна политика през следващите години и
това ще бъде важна възможност за нас да покажем, че Великобритания все още е много подходящото място за стартиране
или развитие на технологичния бизнес“, каза той в едно интервю.
Управляващата в страната Консервативна партия планира да въведат имиграционна система, базирана на "австралийския
стил", и обеща да намалят общия брой на имиграцията, особено сред по-слабо квалифицираните хора.
Съгласно новата система, която ще третира еднакво гражданите на ЕС и тези извън съюза, повечето имигранти ще се
нуждаят от предложение за работа, за да дойдат във Великобритания, но ще има специални визови схеми за тези, които
са лидери в области като науката и технологиите или които ще попълнят недостига в публичните услуги.
Великобритания постигна правилния баланс между регулирането на бързоразвиващия се технологичен сектор, например
в разработването на политики, целящи да направят интернетът колкото се може по-безопасен, каза г-н Уормън, като
същевременно остане и проинвестиционно настроена.
Изследването показа, че компаниите със седалище в Лондон са набрали средства в размер на 9,7 милиарда долара от
общата сума, а средствата, инвестирани в компании, намиращи се на ранен етап, скочи до 5,1 милиарда долара през 2019
година от 4,0 милиарда долара преди година.
Технологичният инвеститор Соул Клайн, съосновател на дружеството за рисков капитал LocalGlobal, заяви пред Ройтерс, че
успехът на Великобритания е бил постигнат през последните 20 години, започвайки с пристигането на американски
компании, които създадоха в страната подходяща екосистема, която помогна на британските местни фирми да
процъфтяват.
"Когато погледнете броя на компаниите с капитал от поне 1 милиард долара - известни като AKA "еднорози" в
технологичната Силициева долина - Лондон има 46 "еднорози", Берлин разполага с 12, а Париж има 11", каза той.
"Еднорогът" е частна новостартираща компания на стойност над 1 милиард долара.
"През последните 10 години Великобритания утвърди позицията си чрез комбинация от капитал, талант и изграждане на
тези едномилиардни компании", посочи Соул Клайн.
Осемте британски компании, които постигнаха статут на "еднорози" през 2019 година, бяха Rapyd, CMR Hurgical, Babylon
Health, Sumup, Trainline, Acuris, Checkout.com и OVO Energy, като общият брой на технологичните стартъп компании във
Великобритания, е два пъти по-голям от този в Германия и почти четири пъти по-голям от този в Израел, се посочва в
доклад на Съветът за цифрова икономика към британското правителство.
√ ЕП ще гласува резолюция за върховенството на закона в Полша и Унгария
В Европейския парламент в Страсбург ще бъде гласувана резолюция за състоянието на върховенството на закона в Полша
и Унгария.
Двете държави нямат напредък при решаването на проблемите със спазването на върховенството на закона, заяви вчера
заместник-председателят на Европейската комисия Вера Йоурова.
Тя представи пред Европeйския парламент резултата от мониторинга на Варшава и Будапеща, които са обект на
наказателни процедури.
Проблемите в съдебната система са ключови за Варшава и Будапеща. Действията на правителствата се следят отблизо от
Европейската комисия, но последните им действия будят притеснения, става ясно от докладите на еврокомисаря Вера
Йоурова:
"През ноември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отново припомни в тази зала, че
върховенството на закона е основна ценност и ние не можем да позволим да бъде компрометирана. Ние трябва да бъдем
сигурни, че то ще бъде уважавано навсякъде и всяка държава ще бъде третирана еднакво".
Евродепутатът от Европейските консерватори и реформисти Ангел Джамбазки предупреди, че Полша и Унгария не са
третирани равнопоставено сред европейските държави:
"Това, което се случва, именно наказателните процедури срещу Унгария и Полша, разбира се, са лов на вещици. Лов на
вещици, защото народите на Полша и на Унгария са избрали суверенно своите суверенни правителства".
Задействаните спрямо Полша и Унгария наказателни процедури могат да оставят двете страни без право на глас.
Настоящото изслушване е регулярна процедура, при която Комисията информира Европарламента как се развиват
реформите в двете държави.
√ Лю Хъ пред Кристалина Георгиева: От сделката на Китай със САЩ ще спечели целият свят
Китайският вицепремиер и главен преговарящ Лю Хъ заяви, че Пекин и Вашингтон ще работят заедно след подписването
на "първата фаза" от търговската сделка, за да получат осезаеми резултати, съобщи в сряда официалната китайска агенция
Синхуа.
Според Синхуа Лю Хъ е посочил пред управителя на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева и някои
представители на САЩ по време на негова среща с тях във Вашингтон във вторник, че търговската сделка ще бъде от полза
както за двете страни, така и за целия свят.
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Лю Хъ също така е казал, че Китай и Съединените щати могат да работят заедно за постигане на печеливши двустранни
отношения въпреки различията в политическите и икономическите модели на двете държави и че търговското
споразумение от "първа фаза" се основава на "взаимно уважение и равнопоставеност".
Китайският вицепремиер оглавява делегацията, която се намира във Вашингтон, за да подпише малко по-късно днес (от
18:30ч. българско време) в Белия дом "първата фаза" на по-всеобхватното търговско споразумение между САЩ и Китай.
Междувременно китайското англоезично издание Global Times съобщи, позовавайки се на неназован източник, че
преговорите по "втора фаза" на търговското споразумение между Вашингтон и Пекин могат да не започнат скоро.
Таблоидът, публикуван от официалното издание People's Daily на управляващата Комунистическа партия на Китай, също
така цитира неназован източник, близък до китайското министерство на търговията, според който съществуващите
американски тарифи за китайски стоки няма да бъдат отменени в краткосрочен план.
√ Тръмп приветства историческото търговско споразумение с Китай
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и вицепремиерът на Китай Лю Хъ подписаха "първата фаза" на
търговското споразумение между двете икономически суперсили.
"Подписвайки този документ, ние не просто бележим едно споразумение. Ние бележим вододел в международната
търговия. Споразумението събаря масивни прегради пред износа на американск и храни и селскостопански продукти."
Пекин се съгласи да увеличи вноса на американска продукция през следващите 2 години с 200 милиарда долара над
равнището от 2017-та. Това включва допълнителна земеделска продукция за 32 млрд. долара, авиация, машини и стомана
за $78 млрд., както и енергийна продукция за 52 млрд. долара.
Сделката осигурява защита за американските технологии и по-ефективен механизъм за прилагане.
По-високите мита, наложени от Вашингтон през последните 2 години на търговска война, ще останат в сила, потвърди
Доналд Тръмп:
"Оставяме митата в сила, защото в противен случай оставаме без козове, с които да преговаряме. А преговорите с Лю само
много трудни. Но всички мита ще паднат, щом стигнем до втората фаза на споразумението."
Във втората фаза на търговските преговори
Съединените щати очакват от Пекин да приеме нови правила за киберсигурност и да либерализира достъпа до вътрешния
си пазар за услуги.
„Днес предприемаме историческа стъпка, каквато никога не е била правена с Китай“. Тя ще осигури „справедлива и
реципрочна търговия, заяви Тръмп на церемонията по подписването. „Заедно ние ще поправим пропуските от миналото“,
посочи още държавният глава.
Засега китайски внос на стойност 370 милиарда долара се облага с наказателни мита от САЩ, припомня АФП.
Investor.bg
√ България се отказва от еврофинансирането за участъка на "Струма" край Кресна
Институциите ще преработят апликационната форма, което означава, че държавата вероятно ще търси пари за
отсечката в следващия програмен период
България оттегля апликационната форма за изграждането на автомагистрала „Струма“ през Кресненското дефиле,
съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.
София е информирала Брюксел днес за решението си за лот 3.2 от магистралата.
В съобщението се посочва, че решението не стопира строителството на участъка, а „ще ускори екипната работа на всички
институции, ангажирани с разширението на единствения „тесен участък“ по направлението до границата с Гърция“.
"Решението е взето след задълбочен анализ, множество експертни разговори и специално допитване до обществено
мнение, което категорично определя довършването на магистрала „Струма“ през Кресненското дефиле като изключително
важно с оглед на пътната безопасност", посочват още от Пътната агенция.
Държавата е решила да „пристъпи към определянето на специфични консервационни цели и мерки“, свързани с видовете
и местообитанията в Кресненското дефиле, които трябва да бъдат опазени, предвид и „приоритетите в сферата на
екологията на новата Европейска комисия, която вече представи своя Европейски зелен пакт“.
В съобщението се намеква, че институциите ще преработят апликационната форма, което означава, че България вероятно
ще търси пари за участъка в следващия програмен период.
За намаляване на въздействието върху обекти от Натура 2000 от съществуващия път E-79, Агенция „Пътна инфраструктура“
се ангажира до края на 2020 г. да изпълни поредица от смекчаващи мерки, а именно: модифициране на съществуващите
водостоци, монтиране на двустранно разположена мрежа в банкета на пътя, монтиране на плетени мрежи за птици с
височина 4 м върху тротоарите на големите съоръжения. За повишаване на пътната безопасност ще се анализира
възможността за изграждане на видео система за наблюдение и система за информиране и пренасочване на трафика по
обходни пътища и анализ за безопасното му поемане, както и подобряване организацията на движение в Кресненското
дефиле.
Епопеята „Струма“
Магистралата няма да бъде завършена в рамките и на втория програмен период от членството ни в ЕС. Участъкът в
Кресненското дефиле се забави заради споровете дали да се строи 15-км тунел – вариант, одобрен от Брюксел, предвид
че регионът попада в защитена зона, или да се построи обход, по който да се осъществява движението от Кулата в посока
София, а в посока Кулата движението да е по съществуващия път.
През лятото, на заседанието на Комитета за наблюдение на оперативната програма „Транспорт“, представителите на
Транспортното министерство признаха, че отсечката няма да бъде построена до 2023 г., какъвто е срокът, за да не загубим
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финансирането (апликационната форма е за почти 270 млн. евро). Вариантите са средствата да се пренасочат за
изграждането на отсечки от магистрала „Европа“ (София – Калотина) или от скоростния път Видин – Ботевград.
Пътната агенция подготви и нов график за отсечката от „Струма“ край Кресна. Въпреки че Агенцията обяви търгове за двата
лота на обхода източно от Кресна, договори така и не бяха подписани до края на 2019 г., какъвто срок беше поставен от
институцията, макар че за един участък беше избран и изпълнител - „Грома холд“ с партньор словашката „Вахостав-СХ“.
За другия участък няма никакво „движение“ по поръчката.
От съобщението на Пътната агенция не става ясно какво ще се случи с парите за построените участъци от магистрала
„Струма“. Тъй като ангажиментът на България беше да изгради цялата магистрала до края на вече изтеклия програмен
период плюс 2-те години по правилото n+2 (т.е. своеобразният гратисен период за завършване на проектите), рискът ЕК да
поиска да върнем средствата е много голям.
√ Захариева заминава за среща на Международния алианс за възпоминание на Холокоста в Брюксел
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще ръководи българската делегация по време на
срещата в Брюксел на външните министри на държавите-членки на Международния алианс за възпоминание на Холокоста
(МАВХ), която ще се проведе на 19 януари 2020 г. в Брюксел.
В рамките на срещата министри и високопоставени представители на 35 държави, както и ръководители на различни
международни организации, ще обсъдят въпроси от актуалния политически дневен ред. Те ще препотвърдят ангажимента
си за борба с антисемитизма и други форми на дискриминация, както и за съхраняване на историческата памет за
Холокоста.
Очаква се участниците да приемат декларация по повод 75 години от освобождението на нацисткия концлагер АушвицБиркенау.
Домакини на събитието са МАВХ и правителството на Люксембург.
News.bg
√ Фандъкова: 80% от бюджета на София е за изпълнение на приоритетите
За ограничение на автомобилите, които замърсяват въздуха в София се обяви столичният кмет Йорданка Фандъкова пред
БНТ след като втори ден софиянци дишат силно замърсен въздух.
По време на годишния технически преглед (ГТП) на колите да се определят и нивата на замърсяване, повтори тя мярката,
която от дни се предлага в публичното пространство.
Тя разкритикува общинския съветник Борис Бонев - "Много добри предложения понякога дава г-н Бонев, но се отметна от
готовността да увеличи данъците на по-замърсяващите автомобили. Той се подхлъзна по аргументите на опозицията и се
притесни да не би да го заподозрат за договореност с управляващите. Надявам се, че ще се върне към обещанията си да
бъде обективен. Няма ясни приоритети, няма ясна аргументация.".
Припомняме, ден по-рано съветникът Борис Бонев заяви, че от Столична община не са дали гласност кога и къде ще се
обсъжда проектобюджета на София за 2020 г. Разискванията са тази вечер.
По думите на Фандъкова 80% от бюджета е фокусиран върху основните приоритети. 85% от инвестиционната програма е
за изпълнение на тези приоритети. За улиците в кварталите са заложени 12 млн. повече. Приоритетите кои улици, паркинги
да бъдат ремонтирани, се определят от районните кметове. Не са заложени пари за определени квартали, на "Младост"
излезе с такова твърдение, каза столичният кмет. Тя изтъкна, че бюджетът не е само разход, той е и приходи.
В бюджета на София са заложени 12 млн. лв. повече за квартални улици. Инвестиционната програма е с 50 млн. лв. повече.
В кв. "Сердика" ще бъде ремонтирана ул. "Първа българска армия" в кв. "Илинден" улиците "Щросмайер" и "Кукуш". В кв.
"Слатина" - улиците "Атанас Узунов" и "Николай Коперник". В кв. "Овча купел" - ул. "Народно хоро". Много са улиците,
които ще бъдат ремонтирани, обобщи Фандъкова.
По думите й районният кмет има пълното право да направи своята програма.
Хората чакат от нас резултат, те искат да видят своята улица, своя тротоар ремонтирани.
"В бюджета са заложени 110 млн. лв. за училища и детски градини. 61 млн. лв. вече са осигурени - за строителство на 9
детски градини, 2 детски ясли, 4 огради и сме подготвили проектите. Още 7 детски градини и 4 училища са заложени. Тези
пари ще бъдат предоставени на районните кметове, предстои ни много работа", обеща Фандъкова.
Бюджетът ще бъде гласуван в началото на февруари. Надявам се да получим подкрепа от всички общински съветници,
които виждат своята подкрепа. Нямаме предложение за смяна на приоритетите.
Патриотите имат бележки и искания. Надявам се да намерят баланс. Важно е гражданите да бъдат активни. За пръв път
стартира програма за обновяване на сгради, паметници на културата, които са частна собственост, обясни Фандъкова.
Тя изтъкна, че 213 млн. лв. от бюджета на София са предвидени за обновяване на транспорта. Предстои изграждане на 8
км за първата линия на третата линия на метрото.
Кметът на София заяви, че продължават отчуждаването на имоти по улиците "Тодор Каблешков", "Филип Кутев".
Започна изграждане на Южната дъга - на възел Горубляне да се изградят тротоарите и връзката с бул. "Цариградско шосе".
Обособих специален ресор по строителство, има и нов заместник кмет (инж. Цветан Божинов), отчете Фандъкова.
Тя подчерта, че оперативните програми могат да бъдат изпълнявани само през платформата за обществени поръчки.
Да има професионална отговорност на проектанти, надзорници, изпълнители. Особена роля имат надзорниците, те
получават публични средства.
"Наред със съществуващите паркове сме заложили средства за проектиране на нови паркове. Западен парк трябва да се
довърши в частта, която е започната", обясни Фандъкова и припомни, че е реконструиран розаруима на Борисовата
градина, а сега предстои и ремонт на езерото с лилиите, осветлението и видеонаблюдението в централния столичен парк.
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На въпрос има ли разбиране на приоритетни теми в общинския съвет Фандъкова призна, че има силна конфронтация на
този етап.
Мениджър
√ Управителят на Здравната каса призован на изслушване в парламентарната комисия
Управителят на здравната каса д-р Дечо Дечев е привикан да се яви на изслушване днес в парламентарната здравна
комисия във връзка с изнесените от него разкрития за нередности при покриването на болнични разходи за лекарства със
средства от касата. Искането за специалното заседание бе направено от БСП и ДПС след консултации.
Преди дни Дечев заяви, че заради лобистки законодателни текстове на практика касата плаща за едно и също лекарство 7
пъти по-скъпо на частна, отколкото на държавна болница. Причината това да се случва е, че в момента законодателно
Касата няма право да иска показатели от частните болници, докато държавните и общинските са задължени да отчитат как
са похарчили парите си.
На днешното заседание на комисията вероятно ще присъства и здравният министър Кирил Ананиев за редовния
парламентарен контрол върху дейността на министерството.
√ 1015,82 лева е средният осигурителен доход за ноември
Размерът на средния осигурителен доход за страната за ноември 2019 г. е 1015,82 лв., обявиха от Националния
осигурителен институт (НОИ)
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.12.2018 г. до 30.11.2019 г. е 977,60 лв.
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на
новоотпуснатите пенсии през месец декември 2019 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
√ Стартира търговията с дялове от първия „къс“ индексен фонд на БФБ
Търговията с дялове от Националния договорен фонд Expat Bulgaria Short SOFIX започна вчера на Българска фондова борса.
Фондът е създаден от управляващото дружество Експат Асет Мениджмънт ЕАД и следва обратното движение на индекса
SOFIX, калкулиран от БФБ. Борсовият му код е BGXS. Фондът се търгува в Сегмент борсово търгувани продукти на Основния
пазар BSE на БФБ.
„Стартът на търговията с първия „къс“ индексен фонд е знаково събитие за българския капиталов пазар в началото на 2020
г., не само защото това е първия фонд с обратна инвестиционна стратегия, но и защото продуктовото разнообразие е
предпоставка за засилване на инвестиционния интерес към пазарите на БФБ.“, каза доц. д-р Маню Моравенов,
изпълнителен директор на БФБ по време на официалната церемония.
Номиналната стойност на един дял от фонда е 1 лев. Вид на дяловете: безналични, поименни, свободно прехвърляеми.
Маркет-мейкър на емисията е инвестиционният посредник БенчМарк Финанс АД. Максималният размер на отклонението
в процент между котировките “купува“ и „продава“ (спред) е 5%. Минимална стойност на котировката в парично
изражение към момента на въвеждането й е 2 500 лв.
Управляващото дружество Експат Асет Мениджмънт ЕАД създаде и първия борсово търгуван фонд - Expat Bulgaria SOFIX
UCIT ETF, чийто дялове се търгуват успешно вече четири години на Българска фондова борса.
√ Борсовите индекси в Европа търсят посока преди подписването на сделката САЩ – Китай
Основните борсови индекси в Европа търсят посока в сряда в очакване на подписването на първата фаза от търговското
споразумение между САЩ и Китай, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 0,33 пункта, или 0,08%, до 419,26 пункта. Немският DAX отчете спад от
15,98 пункта, или 0,12%, до 13 440,51 пункта, след като Федералната статистическа служба на Германия съобщи, че БВП на
страната е нараснал с 0,6% през 2019 г., което е най-слабият темп на растеж от 2013 г. насам. Водещият индекс на
Лондонската борса FTSE 100 напредна с 0,93 пункта, или 0,01%, до 7 623,28 пункта. Френският CAC 40 изтри 6,69 пункта от
стойността си, или 0,11%, достигайки до ниво от 6 034,20 пункта.
Положителното настроение на пазарите бе помрачено от министъра на финансите на САЩ Стивън Мнучин, който заяви
вчера, че Пекин и Вашингтон не са се договаряли за по-нататъшно съкращаване на митата.
„Пазарите няма да реагират по разумен начин, докато не бъдат обявени конкретните детайли по сделката“, коментира
Дейвид Мадън от CMC Markets.
„В крайна сметка ще има някаква сделка, което е и причината за всички рекордни върхове, достигнати през последните
няколко сесии. Като се има предвид, че в оценките на пазарите вече са влезли положителните новини около сделката, тя
трябва да бъде наистина феноменална, за да доведе до нов кръг от ръстове“, добави той.
Секторът на здравеопазването е най-добре представящият се днес, като индексът SXDP се повиши с 0,67% на фона на
поскъпването на акциите на фармацевтичната компания Swedish Orphan Biovitrum AB с 7,07%. Според Мадън силното
представяне на сектора се дължи на търсенето на дефанзивни акции преди подписването на сделката.
На противоположната страна бе автомобилният сектор, като индексът SXAP се понижи с 1,15%. Германският доставчик на
автомобилни части Hella обяви по-слаби от очакваното печалби за първата половина на фискалната си година и
предупреди, че не очаква силно възстановяване на пазара. Книжата на Hella поевтиняха с 1,78%.
Разнопосочна търговия в САЩ
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха смесени резултати във вторник въпреки силните
корпоративни отчети на компаниите от банковия сектор, предаде Си Ен Би Си.
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Промишленият индекс Dow Jones напредна с 32,62 пункта, или 0,11%, до 28 939,67 пункта. Широкообхватният индекс S&P
500 регистрира спад от 4,98 пункта, или 0,15%, до 3 283,15 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq
се понижи с 22,6 пункта, или 0,24%, до 9 251,33 пункта.
Акциите на J. P. Morgan Chase поскъпнаха с 1,17%, след като банката обяви по-добри от очакваното резултати за
тримесечието. Банката отечете печалба от 8,52 млрд. долара за четвъртото тримесечие, или 2,57 долара за акция.
Анализаторите очакваха печалба от 2,35 долара за акация. Освен това, годишната печалба на компанията достигна
рекордните 36,4 млрд. долара.
Същевременно с това книжата на Citigroup поскъпнаха с 1,56%, след като нетната печалба на банката за последното
тримесечие достигна 4,98 млрд. долара, или 2,15 долара за акция, при очаквания на анализаторите за печалба от 1,81
долара за акция. За сравнение, през същият период на миналата година банката отчете печалба от 4,31 млрд. долара.
„На годишна база резултатите изглеждат страхотно, но не трябва да забравяме, че последното тримесечие на 2018 г. беше
ужасно“„ коментира Джей Джей Кинахан от TD Ameritrade. „Въпреки това, тези резултати дават добро начало на сезона на
отчетите“, добави той.
Авиопревозвачът Delta Airlines също обяви по-добри от очакваното печалби, подкрепени от по-ниските разходи за гориво
и високото търсене. Компанията отчете печалба от 1,70 долара за акция през четвъртото тримесечие, което е 31% скок в
сравнение със същия период година по-рано. Анализаторите очакваха печалба от 1,40 долара за акция. Приходите се
повишиха с 6,5% до 11,439 млрд. долара, при очаквани 11,342 млрд. долара. Книжата на Delta поскъпнаха с 3,29%.
Въпреки силните резултати на J.P. Morgan, Citi и Delta очакванията за сезона на отчетите са ниски. Според данни на FactSet
приходите на компаниите от S&P 500 ще се свият с 2% на годишна база през четвъртото тримесечие.
Оптимизмът в Азия се изпари
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха понижения в сряда, след като
„блясъкът“ на първата фаза от търговската сделка между САЩ и Китай започна да избледнява и на фокус се върна дългия
път, който двете страни трябва да извървят, преди да сложат окончателен край на търговския си конфликт, предаде
Маркетоуч.
Днес представители на САЩ и Китай трябва да подпишат първата фаза от търговската си сделка във Вашингтон.
Конкретните детайли по споразумението все още не са ясни, но анализаторите очакват те да бъдат обявени при
подписването.
Въпреки постигнатият напредък, много експерти твърдят, че постигането на съгласие по ключовите въпроси може да
отнеме години.
„Подписването на първата фаза от сделката представлява добре дошло, макар и скромно, деескалиране на търговското
напрежение между Китай и САЩ“, коментира пред Асошиейтед Прес Есуар Прасад, професор в Университета Корнел и
старши сътрудник в Brookings Institution. „То обаче не адресира по съществен начин фундаменталните източници на
напрежение между двете страни, които ще продължават да тровят отношенията им“, добавя той.
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 записа спад с 108,59 пункта, или 0,45%, до 23 916,58 пункта.
Книжата на Softbank, Mazda и Sony поевтиняха с 1,39%, 0,94% и 1,94%.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи от 16,78 пункта, или 0,54%, до 3 090,04 пункта, докато
по-малкият Shenzhen Composite изтри 3,91 пункта от стойността си, или 0,22%, достигайки ниво от 1 814,21 пункта.
Хонконгският индекс Hang Seng отчете спад от 111,55 пункта, или 0,39%, до 28 773,59 пункта, като книжата на WH Group,
Sunny Optical и CNOOC поевтиняха с 2,07%, 0,77% и 2,36%.
В Южна Корея индексът Kospi се понижи с 7,9 пункта, или 0,35%, до 2 230,98 пункта, следвайки поевтиняването на акциите
на Samsung с 1,67%.
Австралийският измерител ASX 200 добави 32,6 пункта към стойността си, или 0,47%, завършвайки сесията при ниво от 6
994,80 пункта. Книжата на Beach Energy поскъпнаха с 2,57%.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX
отчете ръст от 0,09 пункта, или 0,02%, до 580,19 пункта. BGBX40 се понижи с 0,10 пункта, или 0,09%, до 113,93 пункта.
BGTR30 изтри 1,39 пункта от стойността си, или 0,26%, достигайки ниво от 524,87 пункта. BGREIT напредна с 0,56 пункта,
или 0,42%, до 133,50 пункта.
√ Законите „от днес за утре“ – проблем за бизнес климата в страната
39% от австрийските компании в България искат да има предвидима икономическа политика, което означава да не се
приемат закони от днес за утре, а да има повече дискусии. Това заяви Улрике Щрака, търговски съветник към посолството
на Австрия в България. Тя представи резултатите от официално проучване сред австрийските компании за инвестиционния
климат в България.
Това проучване се прави и в други държави, в които австрийски фирми инвестират, за да има сравнение между
резултатите. В изследването от 2019 година са участвали 88 австрийски фирми. 45% от тях са търговски дружества 40% от
тях предлагат услуги и 15% произвеждат в България.
31% от фирмите имат оборот между 2 и 5 млн. евро. Другият по-голям дял – 28% –са с оборот от повече от 20 млн. евро.
По-малко ще бъдат австрийските фирми, които ще инвестират в България тази година - 18 спрямо 23 в предходната година,
стана ясно още от изнесените данни
Една от положителните тенденции, които се наблюдават от друга страна е, че 2/3 от австрийските фирми изнасят до 10%
от продукцията си, което означава, че се фокусират върху българския пазар.
Как инвеститорите в България оценяват инвестиционния климат?
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„Фирмите са по-малко оптимистични спрямо миналата година. 2/3 от тях все пак казват, че не очакват особена промяна.
За предстоящите 12 месеца само 16% от австрийските фирми очакват по-добро развитие на инвестиционния климат в
България“, обясни Щрака.
В представените от нея данни, тя уточни, че австрийските фирми биха искали да има подобрение в борбата с корупцията
и престъпността – цели 50% от тях. 48% пък искат подобрения в правната сигурност в страната. 39% искат да има
предвидима икономическа политика, което означава да не се приемат закони от днес за утре, а да има повече дискусии.
35% очакват по-голяма политическа стабилност, а 28% от тях - подобрения в работата с обществените поръчки.
Кои са най-важните предизвикателства на пазара?
48% от автрийските компании в България смятат, че липсват квалифицирани кадри, а 39% смятат, че няма достатъчно
работна ръка. 34% от тези компании биха желали инфраструктурата да се подобрява.
Очакват ли австрийските фирми подобрения от въвеждане на еврото? 64.8% от тях казват „да“. Другите 35,2% смятат,
че въвеждането на еврото няма да доведе до подобрения на инвестиционния климат в страната. В тези очаквания влизат
и мерките против пране на пари, подобренията в банковия сектор.
Биха ли инвестирали австрийските фирми отново в България? Внушително мнозинство от 87,5% казва „да“. Само 12.5%
са на другия полюс и отговарят, че не биха инвестирали отново тук.
√ Правителството на Русия беше разпуснато от Медведев
Руският премиер Дмитрий Медведев разпусна правителството в Русия, съобщи Russia Today.
Това се случи след предложенията на руския президент Владимир Путин за промяна на конституцията в страната.
Медведев ще бъде назначен на поста зам.-председател на Съвета за сигурност в Русия, което е новосъздаден пост,
съобщава ТАСС. Путин благодари на Медведев и неговото правителство за свършената работа.
"Конституцията трябва да има предимство пред международното право, ако последното нарушава правата на руските
граждани или нарушава конституционните принципи на Русия", заяви по-рано Путин.
Измененията в конституцията могат да бъдат подложени на народно гласуване, за да се гарантира "развитието на Русия
като държава на благосъстоянието и върховенството на закона", обясни руският лидер в годишното си обръщение към
нацията.
Приемането на чисто нова конституция не е необходимо, тъй като настоящата ще остане актуална за още години напред,
обясни Путин. Но предложи някои промени, които би искал да види.
Един от ключовите въпроси, които Путин очерта, беше, че Русия трябва да се придържа към международното право, само
ако не противоречи на конституцията. Приета през 1993 г., тя трябва да служи като основен източник "в нашата правна
среда", заяви още той.
Международните споразумения и договори, както и решенията на международните органи могат да се прилагат в Русия
"само доколкото те не водят до ограничения на правата и свободите на хората и гражданите и не противоречат на нашата
конституция".
Путин поиска и по-строги изисквания към политиците и висшите служители. Изменена конституция ще включва
задължителни изисквания за "лица, заемащи длъжности, от решаващо значение за гарантиране на сигурността и
суверенитета на страната", включително премиер, членове на кабинета, губернатори, ръководители на федерални
агенции, депутати и съдии.
"Трябва да им бъде забранено да имат чуждо гражданство или разрешителни за пребиваване за други държави",
предложи Путин. Всеки желаещ да се кандидатира за президент ще бъде подложен на "още по-строги изисквания". Освен
отсъствието на чуждо гражданство "не само по време на избори, но и преди това", кандидатът трябва да е живял в Русия
поне 25 години за разлика от настоящото изискване от 10 години.
„Дневник“
√ Новият екоминистър Емил Димитров - Ревизоро, се вижда като администратор
Избраният за министър на околната среда и водите Емил Димитров - Ревизоро, вижда ролята си на министър като
администратор. В интервю за БНТ той коментира критиките по свой адрес за това, че няма подходящата подготовка за
поста. Димитров е финансов ревизор, а в миналото - и хореограф.
Кой е новият министър четете тук.
"Кой каква професия има - хидролог, биолог... Точно хора с тези професии, хабилитирани, са отчели тези заявки и се е
получил пропуск", каза той по повод намаляването на нивото на язовир "Студена" заради изпълнени заявки за водни
количества за предприятието "Стомана" и последвалия воден режим в Перник. Заради изпълнението на въпросните заявки
предшественикът му Нено Димов е задържан в ареста и обвинен в безстопанственост.
"Ако бях много добър геолог, няма да разбирам от биоразнообразие. Няма гений, който да разбира от всичко. Не, аз съм
администратор", каза Димитров. Той добави, че от първите си разговори в министерството е останал с впечатлението, че
хората са притеснени. "Аз искам хората да работят спокойно, но и всеки да носи своите отговорности", добави той.
Запитан дали ще сътрудничи с природозащитниците, новият министър отговори, че трябва да има диалог, но не
едностранен и основан единствено на искания. "Няма нужда да се караме, трябва да работим заедно, но трябва да видим
какво е искането, защото в различните години има различни постановки" добави той.
√ Агенцията по храните обяви какви продукти е спряла на границата през 2019 г.
Инспектори на дирекция "Граничен контрол" към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са открили и не
са допуснали внос в България на 1.9 тона неотговарящи на законодателството храни с произход от трети страни през
изминалата 2019 година. Те са били разпределени в общо 265 пратки, съобщава агенцията.
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При контрола, извършен върху вноса на храни от неживотински произход, най-много – 642 тона и 506 кг (102 пратки), е
възбраненият пипер (вероятно става дума за чушки - бел. ред.) заради съдържание на остатъчни вещества от пестициди.
На второ място по задържани количества се нарежда нарът. През миналата година са възбранени 37 пратки с общо тегло
335 т и 915 кг. Лимоните със съдържание на остатъчни вещества от пестициди, задържани при граничен контрол, са 120 т
и 915 кг. Произходът им е бил Турция. Със съдържание на микотоксини са били 235 т и 340 кг лешници. Съдържанието на
замърсяване в храните се установява при лабораторен контрол.
При ветеринарен контрол на границите са възбранени 76 пратки с общо тегло 460 тона животински храни. Най-много са
недопуснатите пратки на охладена или замразена риба, желатин за човешка консумация, пчелен мед и т.нар. съставни
продукти (храни, предназначени за консумация от човека, които съдържат продукти от животински и продукти от
растителен произход, като преработката на първичния продукт е неразделна част от производството на крайния продукт;
напр. инстантни супи).
Поради несъответствия при фитосанитарен контрол недопуснати в страната са 11 т домати, 2 т мандарини и 1 тон лимони.
√ Еврокомисията започва преговори за справедливи минимални заплати
Европейската комисия започва преговори с предприятия и профсъюзи за справедливи минимални заплати – това обявиха
от институцията. "Комисията е готова да изслуша мненията: искаме да знаем дали социалните партньори смятат, че са
необходими действия от страна на ЕС, и ако това е така — дали желаят да ги договорят помежду си", се уточнява в
съобщението.
"Няма да има една-единствена минимална заплата, приложима за всички. Всяко евентуално предложение ще отразява
националните традиции, независимо дали става въпрос за използването на колективни споразумения или правни
разпоредби. Някои държави вече разполагат с отлични системи. Комисията желае да гарантира, че всички системи
отговарят на нуждите, имат достатъчно покритие, включват задълбочени консултации със социалните партньори и
разполагат с подходящ механизъм за актуализиране."
Публикуваните вчера документи се основават на Европейския стълб на социалните права, провъзгласен от институциите и
лидерите на ЕС през ноември 2017 г. Комисията приканва всички държави, региони и партньори от ЕС да представят своите
виждания за бъдещите стъпки, както и плановете си за постигане на целите на стълба. Те ще бъдат отчетени при
изготвянето на план за действие през 2021 г., в който ще бъдат отразени всички направени предложения и който ще бъде
представен за одобрение на най-високо политическо равнище.
Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на
хората, заяви: "Европа преживява изключително важен преход. Във време на екологични и цифрови промени и
застаряване на населението комисията иска да гарантира, че хората продължават да бъдат в центъра на вниманието и че
икономиката работи в техен интерес. Вече разполагаме с инструмент за това — Европейския стълб на социалните права.
Сега искаме да гарантираме, че ЕС и неговите държави членки, както и заинтересованите страни поемат ангажимент за
неговото прилагане."
Никола Шмит, комисар по въпросите на работните места и социалните права, заяви: "Трудовият живот на милиони
европейци ще претърпи промяна през идните години. Трябва да предприемем стъпки, така че бъдещата работна сила да
може да преуспее. Новаторската и приобщаваща социална пазарна икономика на Европа трябва да работи за хората: да
им осигурява качествени работни места с подходящо възнаграждение."
√ От "Не работи в България" до приоритет е: български евродепутати за минималната заплата в ЕС
Моделът за европейска минимална заплата такъв, какъвто е предложен, не работи в България. Това коментира пред
"Дневник" евродепутатът Радан Кънев (ДСБ/Европейска народна партия) по повод плановете на Европейската комисия за
въвеждане на минимална заплата в ЕС.
Брюксел представи "първите елементи на размисъл за изграждането на силна социална Европа за справедливи
промени". В съобщението се казва, че "няма да има една-единствена минимална заплата, приложима за всички. Всяко
евентуално предложение ще отразява националните традиции, независимо дали става въпрос за използването на
колективни споразумения или правни разпоредби. Някои държави вече разполагат с отлични системи".
По-рано скандинавски държави от ЕС, в които има силни профсъюзи и високи доходи, се изказаха против плановете.
Причините са, че те се опасяват да не бъде застрашена традицията им на колективно договаряне на заплащането и
условията на труд (повече четете тук и тук).
Ще работи ли в България?
Кънев отбеляза, че в самия документ на еврокомисията пише, че България е една от държавите, които отговарят на новите
предложени критерии, "тоест при нас съотношението между минимална и т.нар. медианна или осреднена заплата е
високо, над 60%".
Комисията борави именно с понятието медианна, а не средна заплата, защото средната много силно се влияе от найвисоките доходи, които се получават от сравнително малко хора, обясни Кънев и добави, че ако в България средната
заплата надвишава 1200 лв., медианната със сигурност е значително под 1000. Това е доходът, който най-голямата група
от населението получава, най-масовият доход.
"Ако моделът върви към съотношение минимална – медианна заплата, той няма да се отрази на България и няма да
доведе до по-високи минимални доходи", коментира евродепутатът.
Отбеляза, че "трябва да се има предвид именно в контекста на съпротивата на северните държави, че най-висока реална
минимална заплата имат държави, които нямат законно установена минимална заплата. Скандинавските страни са найтипичният пример. При тях този ефект се постига с колективно договаряне основно между синдикати и работодатели в
различни региони и различни сектори".
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Кънев би препоръчал на българското правителство да не чака европейска директива в тази посока, а да мисли дали и в
България не може да се договарят секторни и регионални минимални доходи, "защото ние сме държава с огромни
регионални различия. Заплата, с която в София със сигурност не може да се преживее, е желан доход във Видин или в
Смолян".
"Колкото и на пръв поглед да звучи левичарско това, в ЕС не може да има 300 евро доход. Трябва да водим разговора в
посока на минимален гарантиран доход за 40 часа седмичен труд. Ясно е, че той не може да е еднакъв в Дания и България,
но е ясно и че със сегашните нива на минимално, дори на осреднено възнаграждение в България процесът на трудова
миграция никога няма да спре. Ние може да се оплакваме вечно, че от България изтича работна ръка, а французите или
холандците могат да се оплакват вечно от трудовата миграция и подбиването на техните пазари, но това е процес, който
пряко зависи от качеството на живот и от съотношението на доходи и цени", допълни Кънев.
Първи плахи стъпки
Евродепутатът Петър Витанов (БСП/Прогресивен алианс на социалисти и демократи) отбеляза пред "Дневник", че идеята
за установяването на единен стандарт за минимална работна заплата е била заложена в предизборната платформа на
неговата група в България.
"Тук не говорим за еднаква минимална работна заплата за всичките държави, а за формиране на стандарт, по който тази
заплата да бъде формулирана", обясни Витанов.
"Ние работим активно и голямото политическо семейство на социалистите и демократите е поставяло този въпрос като
един от своите приоритети. Дали ще се случи? Виждаме едва предприемането на първи плахи стъпки. Тепърва предстоят
разговори между основните партньори, тоест между работодателите и предприятията от една страна и профсъюзите, дали
има необходимост от въвеждането на минимална работна заплата и ако има такава необходимост, къде е ролята на ЕС в
нормирането ѝ", добави Витанов.
По думите му ЕС е доказал като съюз, че се грижи за хората: "Хората тук може би имат един от най-високите стандарти в
света." Подчерта обаче, че не трябва да се забравя, че има "хора, които са под чертата" и те стават все повече. "Има хора,
които имат затруднен достъп до образование. На тях трябва да се обърне внимание. Има деца, които страдат от бедност,
от недохранване. Така че това са все политики, които са абсолютно приоритетни за голямото европейско семейство.
Минималната работна заплата, минималната пенсия, ако искате, са също такъв тип политики", каза още евродепутатът.
Илхан Кючюк (ДПС/"Обнови Европа") коментира пред "Дневник", че идеята на ЕК е да намали разликите между отделните
страни и вътре в самите тях. "Дали това е възможно да се постигне чрез въвеждането на един такъв инструмент, аз поскоро съм скептичен, защото има необходимост от конкурентоспособни икономики", посочи той.
Отбеляза, че има огромна диспропорция между минималната работна заплата в България и тази в Люксембург, която е
най-високата в ЕС. "Ако се погледне по-конкретно идеята на комисията по начина, по който е поставена, е да се провеждат
отделни индексации. Може би по-справедлив ще е механизмът, ако има един минимум за всички държави - членки на ЕС,
а да няма максимум, където да има възможност вече всяка отделна държава да договаря своята минимална работна
заплата. Това беше и основната обструкция на скандинавските държави", допълни Кючюк.
Припомни, че идеята датира от 1992 г. и е била сложена отново на масата по време на изборите за Европейски парламент
миналата година от кандидата за председател на Европейската комисия Франс Тимерманс.
Посочи, че в първите 100 дни еврокомисията няма да излезе с генерализирано предложение по този въпрос, ще поиска
повече време за консултации със социалните актьори и с отделните правителства на държавите членки.
От 28-те страни членки само Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция нямат задължителна минимална
заплата.
√ Евродепутатите одобриха Зеления пакт на Урсула фон дер Лайен
Евродепутатите одобриха Европейския зелен пакт, който предвижда ЕС да стане неутрален по отношение на климата до
2050 г. Вчера те гласуваха позицията си по пакта, представен от председателя на еврокомисията Урсула фон дер Лайен
през декември. Те също призовават за адекватно финансиран механизъм за справедлив преход.
Парламентът иска предстоящия закон за климата да включва по-амбициозни цели за намаляването на емисиите на ЕС за
2030 г. (55% през 2030 г. в сравнение с 1990, вместо "поне 50% към 55%", както бе първоначално предложено от комисията).
ЕС трябва да приеме тези цели достатъчно време преди конференцията на ООН по отношение на климата през ноември,
заявяват евродепутатите. Те също искат междинна цел за 2040 г., за да се гарантира, че ЕС върви по пътя към достигането
на неутралност по отношението на климата през 2050 г.
С цел да се предотврати изместване на въглеродните емисии, породени от различията в амбициите по отношение на
климата на световен мащаб, парламентът призовава за механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите,
съвместими с правилата на СТО.
Евродепутатите подчертават, че ще изменят всяко предложение за законодателство, за да съответства на целите
на Зеления пакт. По-високи цели за енергийна ефективност и възобновяема енергия, включително обвързващи
национални цели за всяка държава членка за последното, както и преглед на други законодателства на ЕС в областта на
климата и енергетиката са необходими преди юни 2021 г., добавиха те.
Резолюцията бе приета с 482 гласа "за", 136 гласа "против" и 95 "въздържал се".
"Парламентът подкрепи с голямо мнозинство предложението на комисията за Зеления пакт и приветства факта, че ще има
съответствие между всички политики на ЕС и целите на Зеления пакт. Земеделието, търговията и икономическото
управление, както и други области на политиката сега трябва да се разглеждат и анализират в контекста на Зеления пакт",
каза Паскал Канфен (Обнови Европа, Франция), председател на комисията по околна среда на ЕП.
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√ В европарламента Орбан бе критикуван, че това, което прави с Унгария, е позор
Остри критики, но и защита се чуха по време на дебат в Европейския парламент за правовия ред в Унгария и по-конкретно
за задействаната процедура по чл. 7 срещу страната, която може да я лиши от правото ѝ на глас в ЕС.
Еврокомисарят по ценностите и прозрачността Вера Йоурова изтъкна думите на председателя на Европейската комисия
Урсула фон дер Лайен от ноември, че никога не може да се направи компромис с върховенството на закона като основа
на всичките дейности на ЕС. Тогава Фон дер Лайен освен това напомни за равнопоставеността на държавите членки и
обърна внимание на необходимостта от диалог и непоколебими мерки. За Унгария комисията многократно е споделяла
безпокойството си, подчерта Йоурова.
Припомни, че в областта на върховенството на закона имаше съществени изменения в закона за съдебната власт и без
никакви обществени консултации или консултации с Венецианската комисия те бяха приети. През септември 2019 г.
Върховният съд обяви за неправомерно действието на унгарски съдия, който отправи молба с преюдициално запитване
към Съда на ЕС.
Дебалансирано е съотношението на правомощията във Висшия съдебен съвет. През декември шест международни
организации съвместно с няколко медии публикуваха доклад, според който от 2010 г. унгарското правителство системно
руши медийния плурализъм най-вече защото собствеността е силно концентрирана в ръцете на държавата или в частни
медии, зависещи от рекламодатели, които са държавни институции.
В доклад на Центъра за медиен плурализъм и медийна свобода се казва, че сливането на отделни медии излага на риск
плурализма в тях и че към това сливане не са приложени изискванията за оценка по отношение на концентрацията на
пазара и нелоялната конкуренция. Наложи се и университет да напусне Будапеща и да отиде във Виена поради новите
правила за финансирането от чужбина, каза още Йоурова, имайки предвид Централноевропейския университет.
Тя отбеляза, че независими научни организации към Академията на науките също са пострадали от промените.
Изтъкна, че ЕК вече е показала решителност да използва целия инструментариум на разположение по отношение на някои
мерки на унгарските власти и е започнала поредица от процедури за нарушения. "Търсим и други инструменти, например
европейския семестър (...) Ще продължим да следим въпросите и ще настояваме за решаване на проблемите с
върховенството на закона, защото това е въпрос от интереса на Европейския съюз и на европейските граждани", допълни
еврокомисарят.
От Европейската народна партия коментираха, че е притеснително, че темата за върховенството на на закона отново
излиза на преден план. Ако няма върховенство на закона, институциите няма да могат да защитават гражданите, няма да
има доверие от страна на гражданите, допълниха от групата, част от която е партията на унгарския премиер Виктор Орбан
"Фидес". В момента нейното членство е замразено (повече четете тук и тук). Според ЕНП е необходим механизъм, който
да се прилага във всички държави членки, мерките трябва да са еднозначни и винаги да има надзор.
От групата на социалисти и демократи изтъкнаха, че вече са изминали 17 месеца, откакто започна процедурата по чл. 7, а
ЕП продължава да говори за нарушаване на правата на малцинствата, за корупция. Няма напредък по чл. 7, това не е само
проблем на Унгария. По същия начин се поставят нещата и в Полша. ЕС няма възможност да възстанови върховенството на
закона в собствените си държави членки. Време е за нов механизъм, допълниха от групата.
Евродепутат от "Обнови Европа" заяви: "Тревожим се, че ЕП остава встрани и пасивен. Позорно е това, което правите със
собствената си родина, господин Орбан. Позорно е това, което правите за мястото на Унгария в Европа. Срамно е това,
което правите с академичната среда, с плурализма в медиите. Никой насила не вкарва една държава в ЕС.
Присъединяването е цивилизационен избор и вие го потъпкахте. Унгария се развиваше толкова успешно с европейските
фондове, а вие, господин Орбан, строите империя на омразата отново с европейски пари. Това е срамно. Ако нямаме
подходяща процедура, трябва да я приемем."
От групата на Зелените също изтъкнаха проблема с окрупняването на медиите.
Според "Идентичност и демокрация" ЕП бърза да се въведе и започне процедура срещу правителства, демократично
избрани в държавите членки. Нека погледнем какви са резултатите от евроизборите, този кръстоносен поход срещу
смелия Виктор Орбан трябва да се преустанови. Той е обект на атаки, защото не допуска множество имигранти в държавата
си, смята евродепутат от крайнодясната група.
От групата Европейски консерватори и реформисти заявиха: "Имаше едно правителство, което беше легитимирано в
демократични избори с право на самоопределение, с право на защита на границите си и премахване на религиозни и
културни корени на крайните прояви. (Зам.-председателят на Европейската комисия Франс - бел.ред.) Тимерманс,
въоръжен със социализма арогантността и бюрокрацията, реши към него да приложи процедурата по чл. 7. С
политическите цели, с които се използва процедурата по чл. 7, страда народът на тази държава."
От Европейска обединена левица/Северна зелена левица коментираха, че се ограничава свободата, припомниха, че за
първи път университет трябваше да напусне страната. Виждаме как правителството се отнася към правата на мигрантите,
посяга се на културните институции и свободата на съдебната система, смятат от групата, като припомниха анализ на "Ню
Йорк Таймс", в който се говори за корупция, свързана с европейското подпомагане. Опитът да се задуши гражданското
общество и опозицията не може да бъдат приети. Това не е демокрация, нито правова държава. В Унгария има много
граждани, които искат друго развитие. Нужен е ефективен механизъм за мониторинг на правовата държава. Нито евро за
тава режими, завърши изказването си евродепутат от групата.
Българският евродепутат Ангел Джамбазки (ВМРО/Европейски консерватори и реформисти) също се включи в дебата,
като каза, че процедурите по чл. 7 срещу Полша и Унгария са лов на вещици, защото народите им са избрали суверенно
своите суверенни правителства. Според него истинската причина да не бъдат харесвани е политиката им за "нелегалната
миграция, еднополовите бракове, джендър пропагандата" и това се прави "под формата на тоталитарна и болшевишка
диктатура".
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По време на дебата се чуха коментари, че е срамно да се обсъждат Полша и Унгария на фона на събитията в Малта, където
беше убита журналистката Дафне Каруана Галиция, както и че има други държави - членки в ЕС, където еврофондовете
също се усвояват с корупция.
Дидие Рейндерс, еврокомисар по правосъдието, каза, че положителното е, че унгарското правителство е решило да не
продължава със спорната реформа на административните съдилища, но през декември е прието ново законодателство за
назначаване на съдии във Върховния съд, нови възможности държавната администрация да обжалва съдебни решения и
промени в административното правораздаване. Изрази съжаление, че тази реформа се извършва много бързо, без
консултации с Венецианската комисия и без обществено обсъждане. Нулева е нашата толерантност към злоупотреба с
европейски средства, подчерта още той. Припомни за предложението да се ограничи или спре достъпът до еврофондове
при нарушаване на върховенството на закона.
Увери, че се работи по нов механизъм за върховенството на закона за всички държави членки, синтез от различни
компоненти, например липса на ефективна закрила от независим и безпристрастен съд, въпроси, свързани със
собствеността и свободата на медиите.
Не мога да кажа, че положението на Унгария се подобрява от времето, когато ЕП поде инициативата си. Призовавам
унгарското правителство да преосмисли позицията си, допълни еврокомисарят.
Как се стигна дотук?
През септември 2018 г. парламентът призова за действие от страна на Съвета на ЕС за предотвратяване на извършването
на нарушение на основополагащите ценности на ЕС в Унгария. Основните опасения на евродепутатите бяха свързани с
независимостта на съдебната система, свободата на изразяване, корупцията, правата на малцинствата, както и ситуацията
с мигрантите и търсещите убежище лица.
В случая с Полша Европейската комисията поиска действие от страна на ЕС през декември 2017 г. предвид констатираните
заплахи за независимостта на съдебната система. В резолюция, приета през март 2018 г., Европейският парламент се
съгласи с комисията относно риска, който съществува за правовата държава в Полша.
Министрите на ЕС са организирали две изслушвания с унгарското правителство, през септември 2019 г. и декември 2019
г. Евродепутатите нееднократно са изразявали недоволство от това, че не са формално включени в тези дискусии. Полските
власти са се защитавали пред Съвета на ЕС три пъти между юни и декември 2018 г.
На по-късен етап Европейският съвет може да реши, с единодушие и с одобрението на парламента, че има сериозно и
системно нарушение на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права. Това може в бъдеще да
доведе до санкции като суспендирането на правото на глас в съвета. Полша и Унгария обаче си обещаха взаимно да се
защитават, за да не се стигне до единодушие.
√ Шефът на данъчните в Русия става премиер
Михаил Мишустин, директорът на Федералната данъчна служба на Русия, е предложението на президента Владимир
Путин за нов министър-председател, съобщи РИА "Новости".
Той се е срещнал с него и след като е получил съгласието му е внесъл кандидатурата в Държавната Дума, се казва в
съобщение на пресслужбата на Кремъл.
След днешното годишно обръщение към Федералното събрание на Русия президентът разговаря с Дмитрий Медведев и
изненадващо за всички премиеръто бяви оставка на цялото правителство. Путин му възложи кабинетаът да продължи да
изпълнява задълженията си до сглобяването и одобряването на нов кабинет.
Номинацията на Мишустин също е изненадваща, защото сред фаворитите за поста се посочваха Сергей Собянин (кмет на
Москва), Максим Орешкин (министър на икономиката) и Александър Новак (министър на енергетиката).
Михаил Владимирович Мишустин е московчанин, роден на 3 март 1966 г.
През 1989 г. той завършва специалност "системи за автоматизирано проектиране" в столичен машиностроителен институт
(днес университет "СТАНКИН"), а през 1992 г. става и аспирант там.
Доктор на икономическите науки, между 1992 и 1995 г. Вишустин е директор на лаборатория за тестове към
Международния компютърен клуб, в който в 1995-1996 г. е зам.-генерален директор и член на управителния съвет.
В данъчната служба на Русия попада през 1998 г., когато на 33 години е назначен за зам.-директор. За 5 години (1999-2004)
е зам.-министър по данъците и събиранията, а след това за 2 години ръководи Федералната агенция за имотен кадастър.
Още две години (2007-2008) е начело на Федералната агенция за управление на специалните икономически зони (РосОЭС).
Това бе един от най-амбициозните проекти на министъра на икономиката Герман Греф и по негово време бяха създадени
първите руски икономически зони - в Татарстан и Зеленоград.
През 2008 г. преминава към инвестиционно банкиране - оглавява група компании UFG ("ОФГ Инвест"), една от големите
компании за инвестиции и управление на активи, работеща съвместно с "Дойче банк".
Но само две години след това се връща на държавна служба - Данъчната служба на Русия оглавява на 6 април 2010 г. При
неговото управление бе извършено бързо цифровизиране на институцията, бизнесът забеляза много по-доброто
администриране на данъците.
Но също така по времето на Мишустин бяха разширени правомощията на данъчните - службата започна да събира
застрахователни вноски, от 2019 г. има пилотен проект за облагане и на самонаетите. Данъчните поеха и управлението на
регистрите за гражданско състояние, т.е. те директно знаят всичко за раждане, брак, развод, осиновяване, смяна на името
и смърт на руските граждани.
√ Почина бившият управител на БНБ Тодор Вълчев
Бившият управител на Българската народна банка проф. Тодор Вълчев е починал вчера, съобщи институцията.
Той е начело на банката в периода 1991 - 1996 г. Тогава лиценз за дейност получават редица частни банки. През 1996 г. пък
рухват много от тях.
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Тодор Вълчев е роден на 28 октомври 1922 г. в София. През 1949 г. завършва Стопанския факултет на Софийския държавен
университет. През 1953 г. защитава кандидатска дисертация по политическа икономия, а през 1978 г. – докторска
дисертация в областта на международните икономически отношения. Специализирал е в Берлин и Москва. От 1980 г. е
професор.
През 1958 - 1988 г. Тодор Вълчев работи в Икономическия институт и в Центъра за Азия и Африка при БАН. През 1984 - 1988
г. ръководи отдел "Развиващи се страни" в Института за социални изследвания. През 1990 г. е избран за председател на
Научния съвет за световно стопанство.
На 9 януари 1991 г. Седмото Велико народно събрание го избира за председател на БНБ. С влизането в сила от 29 юни
същата година на новия Закон за БНБ е избран за управител на банката.
След изтичане на мандата му проф. Вълчев работи за неправителствени организации. До 1997 г. е председател на Съюза
на българските фондации и сдружения. Участва в ръководствата на Международната фондация "Св. св. Кирил и Методий"
и на фондациите АЛМА и "ХХI век".
Той е бил член на Римския клуб, почетен член на мюнхенското Дружество за Югоизточна Европа и на Руската академия за
икономически науки.
"С богатия опит и професионализма си проф. Вълчев остави значима следа в историята на централната банка по време на
мандата си от 9 януари 1991 до 24 януари 1996 г. Той допринесе за утвърждаването ѝ като стабилна и ефективна институция
в изпълнения с предизвикателства политически и икономически живот през периода на неговото управление", пише в
съобщението на БНБ при кончината на Вълчев.
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