Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
В. Сега
√ Водата неизбежно трябва да поскъпне
Това обяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев
Ще реши ли създаването на държавен ВиК холдинг водната криза? Темата коментира пред БНТ Васил Велев, председател
на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
"Такива холдинги има по света, това няма да е българско откритие. И той има някакво предимство при създалата се
ситуация - заяви Велев. - Но до кризата се стигна, и изобщо до окаяното състояние на ВиК мрежата в страната, по две
причини. Едната е липсата на инвестиции - те не се правят, защото това ще оскъпи цената на водата. И за да се харесват на
избирателите, тези инвестиции се отлагат или са в минимален размер, от което ВиК мрежата се амортизира и загубите са
много над 60%. Втората причина е, че тези ВиК дружества по места са една касичка за общинските коалиции. Имаме
разхищение - не стига, че не са достатъчно средствата за инвестиции, които се събират чрез таксите, но освен това те и се
разхищават, чрез роднински назначения и т.н."
На въпрос дали ще се оскъпи цената на водата, Велев отговори:
"Цената на водата неизбежно трябва да се увеличи, за да може да се инвестира в сектора. За да може да се намалят
загубите и съответно да има добро качество на услугата. Самото създаване на холдинга не решава автоматично тези
проблеми, защото ние имаме холдинг на централно равнище в енергетиката - БЕХ, където разхищенията също не са
приключили. Където имаме персонал от порядъка на 30 до 50% повече, отколкото е нужен. И много често съмнителни
обществени поръчки. Т.е. само това нещо (създаването на холдинг) не ограничава това. Но създава условия за решаването
му, тъй като поне на общинско ниво ще бъдат създадени условия за ограничаване на тези местни коалиции и разхищения
на местно равнище".
В. Дума
√ Бизнесът готов за протести заради цената на тока
Има готовност за протести заради цената на тока за бизнеса. Това каза пред БНТ Васил Велев, председател на Асоциацията
на индустриалния капитал в България. "От началото на годината ние сме с най-скъпия ток на свободния пазар, без да броим
надбавките за неправомерна държавна помощ за американските централи. На свободния пазар има монопол - той изцяло
зависи от БЕХ и БЕХ се държи абсолютно неадекватно. И в момента ТЕЦ "Марица изток 2" работи с 50% по-малко от
капацитета си. За нас ситуацията е скандална и за това ще разберат много наши членове с февруарските си фактури, ние
тогава очакваме и протести", каза той.
Petel.bg
√ Уволняват и глобяват за фалшиви болнични листове
Измамите с болничните ще бъде основание за дисциплинарно наказание или глоба. Мерките са част от предложенията на
институциите и бизнеса за справяне на проблема с фалшивите медицински документи, ползвани за почивки,
съобщава Монитор.
След засилена кампания на работодателските организации преди дни НОИ публикува анализ по темата. Да се променят
правомощията на лекуващия лекар по отношение продължителността на временната неработоспособност, като личните
лекари да имат право да издават до 7 дни болничен непрекъснато, а не 14 дни, както е сега, за едно или повече
заболявания, но за не повече от 20 дни с прекъсване в рамките на една календарна година, беше предложено в анализа,
обхващащ периода 2016-2019 г. Останалите заинтересовани страни също са поканени да дадат предложения за справяне
с проблема, единствено синдикатите не са подали мерки според информация на „Монитор“. Повечето идеи са за
засилване на контрола на институциите против издаването на фалшиви документи. Част от тях са предложени от ИА
"Главна инспекция по труда" (ГИТ). От агенцията смятат, че основните режими на болничния лист трябва да останат само
три - болничен, санаторно-курортен, домашен. Сега последният режим се нарича свободен и трябва да отпадне според
ГИТ. Лицата, които не спазват предписанията и самия режим на лечение, ще бъдат санкционирани с размера на целия
болничен лист, а не само на деня, през който е установено неспазването на режима, както е сега.
От ГИТ предлагат и дисциплинарно наказание на служителя и отмяна, ако установи фалшив болничен. Дисциплинарното
производство до момента е записано в Кодекса на труда само за конкретни случаи - когато лицето не ходи на работа
системно, ходи в нетрезво състояние и т. н.
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Срещу схемите за фалшиви хоспитализации, с които се източва здравната каса, се предлага при установяване на измама
автоматично на лицето да му се прекратява болничният и да не му се изплаща.
Бизнесът подкрепя повечето предложения за повече контрол, коментира Добрин Иванов, изпълнителен директор на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Анализът на НОИ доказа, че болничните листове от 2010 до
2018 г. растат с 50%, а болничните дни, които плащат работодателите от 2010 до 2018 г., растат със 100%. Ако са плащали
2.5 млн., сега плащат 5 млн. Като цяло има едно нарастване на издадените болнични дни, на продължителността на
болничните за тези 8 години, което се отразява в двойно повишаване на обезщетенията за временна нетрудоспособност.
Затова работодателите продължават да настояват за прекратяване на временния режим за изплащане на обезщетенията
за първите 3 дни от временната нетрудоспособност, която беше наложена като антикризисна мярка преди десет години.
Освен това искат незабавни промени в медицинската експертиза на работоспособността и уврежданията и приемане на
еднородната класификация на функционалността на увреждането на човешкото здраве на Световната здравна
организация. „Имаме разминаване в номенклатурата на заболяванията - тази, която е приета в България, и тази, която е от
Световната здравна организация. Тоест нямаме пълно съвпадение при видовете заболявания, така че трябва да бъде
приета тази номенклатурата на Световната здравна организация“, коментира пред „Монитор“ шефът на АИКБ.
Бизнесът предлага свързаност между държавните регистри за данните за осигурените лица, уведомленията за сключените
трудови договори и мерки по служебни правоотношения заедно с електронния здравен профил и електронното здравно
досие на българския гражданин. Така ще може да се следи дали това лице има сключен трудов договор, дали е работещо,
здравния му профил и личното му здравно досие. „Регистърът на болничните“ в електронен вариант ще може да хваща
злоупотреби ежедневно и анализира софтуерно, когато има съмнения.
Друга мярка на бизнеса, която пък не се приема от синдикатите, е, придобиването на права на краткосрочни обезщетения
и пенсии да става само срещу социалноосигурителни вноски. Така ще спре източването на НОИ от фирми фантоми, защото
без платени осигуровки на заетите лица няма да имат право на обезщетение.
Работодатели и държавни институции се събират да обсъдят днес на съвместно заседание на Комисията по трудово
законодателство и Комисията по осигурителни отношения, които са комисии към Националния съвет за тристранно
сътрудничество, на което ще обсъждат на първо място анализа, който е направен от НОИ, и на второ - предложенията,
които са направени за мерки за ограничаване на измамите, кражбите и разхищенията и източването на предприятията и
на НОИ с болничните листове.
БТА
√ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА АОБР: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА 2020 Г.
На 24 януари, петък, от 13.00 часа, ще се състои пресконференция на Асоциацията на организациите на българските
работодатели (АОБР), която обединява Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска
камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците
в България (КРИБ) на тема:
Представяне на приоритетите на АОБР за 2020 г.
Участници:
Кирил Домусчиев - председател на КРИБ,
Васил Велев - председател на АИКБ,
Радосвет Радев - председател на БСК,
Цветан Симеонов - председател на БТПП.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ НС обсъжда вота на недоверие, внесен от БСП
Парламентът обсъжда днес внесения от БСП вот на недоверие към правителството заради политиката му в сектор „Околна
среда и води“, за които левицата има предварителна подкрепа само от ДПС.
„Водната криза в Перник, а вече и в други градове и села, нерегламентираните тонове, внесени в България отпадъци, както
и опасните стойности на замърсения въздух, са пряка последица от безхаберие, некомпетентност и корупция в
правителството „Борисов 3“. Кризата е управленско бедствие, а не природно“, заяви по време на дебатите по вота на
недоверие лидерът на БСП Корнелия Нинова.
За 5 години правителството е внесло 735 000 тона боклуци от трети страни, от които - 3 тона болнични отпадъци. Внесените
от Европа болнични отпадъци не подлежат на контрол и не е ясно колко са внесени, призна бившият вече министър на
околната среда и водите Нено Димов, допълни тя
„След 10 години управление на ГЕРБ и похарчени почти 3 млрд. лв. загубата на вода по водопреносната мрежа се е
увеличила от 60 на 61%. Къде отидоха парите за подновяването на мрежата?“ попита Нинова.
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„За десет години три пъти е увеличена цената на водата - резултатите са негодна за пиене вода, хора на режими, и
неподновена водопроводна мрежа… 500 000 души вече имат режим на водата“, посочи още лидерът на левицата.
За десет години платихме 500 милиона лева за ремонт на язовирите - сега 400 са в предаварийно състояние по информация
на министъра на енергетиката. 113 язовира са с неизяснена собственост. Има пълно мълчание за движението на тези пари
и резултатите от харченето им.
„Кризата в Перник се дължи на умишлено криене на истината заради изборите. Втората причина е безхаберие - от
септември насам сме ви предупреждавали точно 14 пъти. Доведохте тази криза с умишлени действия и затова показател
е, че има арестувани хора. За решение на кризата са необходими експертни решения, но паникьосани в това да си запазите
правителството, не обръщате внимание. Продължавате да лъжете хората, че за 45 дни ще се реши кризата - вчера
министър на ГЕРБ заяви, че не само още не е започнало производството на тръби за водопреносната мрежа, ами е абсурд
да се успее да се построи водопровода за 45 дни“, каза още Нинова в мотивите си за внасянето на вота на недоверие към
правителството
Това е четвъртият вот на недоверие, който социалистите внасят в рамките на 44-я парламент. Предишните три бяха на тема
„Сигурност“, „Корупция“ и „Здравеопазване“. Очаква се вотът на недоверие да бъде гласуван в сряда. За да бъде успешен,
са необходими гласовете на 121 народни представители. Заедно БСП и ДПС имат общо 104-ма депутати.
√ Георги Харизанов: Не съм оптимист, когато говорим за държавни структури
По-добре да бъде частно управлението на ВиК сектора, смята той
"Холдингът на ВиК дружествата има логични причини, за да бъде създаден, но аз не съм прекален оптимист, когато
говорим за държавни структури". Това каза пред БНР Георги Харизанов от Института за дясна политика. Според него е подобре да бъде частно управлението на ВиК сектора, а това, че държавните дружества ще имат обща шапка, не пречи да
има отделни концесионирани ВиК системи.
Той коментира, че екшън планът за решаване на водната кризата в Перник е задвижен, но има още работа, която да бъде
свършена. По думите му не са много нещата, които могат да бъдат направени в кратки срокове. Според него липсата на
валежи е важен фактор за нивото на водата в язовир "Студена".
Харизанов заяви, че всички по веригата под Нено Димов - до човека във ВиК Перник, който е изготвял исканията за водните
количества във ВиК Перник, са виновни за кризата с липсата на вода. Той изрази недоумение защо само върхът на
пирамидата - министърът на екологията Димов - е посочен като единствен виновник.
МРРБ е принципал на ВиК дружествата и носи отговорност за състоянието на водния сектор, уточни още Харизанов в
предаването "Преди всички" по "Хоризонт".
Във връзка с кризата, свързана с лотариите, Харизанов заяви, че държавата, ако е искала Васил Божков да плаща на хазната
по по-висока ставка, трябвало да му каже:
"Въпросът не е в това каква е ставката, а дали ще бъдат забранени частните лотарии", каза той и посочи, че държавното
тото е на загуба и отново заяви, че мнението му за държавните активности в бизнеса е силно скептично.
√ Поколение, намерено между образованието и науката
"Апетит за образование чрез практика" – такова е името на научно-образователен проект, чиято мисия е да създава среда,
в която децата могат да развиват вече придобити знания и умения чрез практическо обучение. Това се случва, когато
екипът на проекта ги свързва с правилните професионалисти, учени, хора на промяната, вдъхновители от различни сфери,
които влизат в ролята на техни ментори и водят открити уроци, уъркшопи, дискусии, практики и конференции, за да
откриват и развиват талантите в децата.
Целта на проекта е да достигне до максимално голям брой деца и да даде възможност на повече потенциални таланти да
открият своята страст и да се развият като будни, амбициозни, умеещи, с критично мислене млади хора, които още от
ранна възраст притежават умения, с които да подпомагат и развиват себе си и общността, в която живеят.
Затова и създателите му организират Националния научно-образователен фестивал "Намереното поколение", който ще
събере професионалисти от цяла България, както и бизнеси и организации, които съвместно работят за превръщането на
закостенялото и базирано на теория образование в практическо.
Водещ на събитието ще бъде добре познатият на всички от телевизионния екран Александър Кадиев.
Практическият модул ще се състои под формата на иновативни работилници, демонстрации, екперименти, практически
занимания като именно той играе ролята на своеобразна комуникация на науката и демонстрира най-добрите методи на
всички участници, с които палят интереса на младите.
Лекционният модул, от друга страна, е насочен към повишаване квалификацията на професионалистите, интегрирането
на доказани, работещи методи в преподаването, които да стимулират повече успехи. Повече за част от нашите гост лектори
добавям във файл.
Третият модул ще бъде за национално обсъждане на иновациите в образованието и науката. В него всяко едно
предложение, методика, идея или подход, ще бъдат документирани от протоколчик, а след това и споделени с останалите.
За да утвърдим именно тях и да ги съберем заедно, за всеки участник ще изготвим наръчник за учителя, който може да
бъде използван, споделян и да служи за пример на всеки.
Ден преди фестивала „Намереното поколение“, който ни показва къде да търсим „изгубеното“ поколение – а именно в
науката, в „Нашият ден“ говорим с Габриела Григорова от проект „Апетит за образование чрез практика“ и с историка Алека
Стрезова.
Фестивалът „Намереното поколение“ ще се състои от 25-и до 26-и януари в Националния дворец на културата.
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√ България е сред 12-те членки на ЕС, достигнали целевите си нива за възобновяема енергия до 2020
Делът на енергия от възобновяеми източници в ЕС достигна през 2018 година 18%, а в България – 20,5%
През 2018-а година делът на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергийно потребление в рамките
на Европейския съюз достигна 18,0%, което е двойно повече от дела през 2004-та година (от 8,5%) - първата година, за
която Евростат разполага с този тип данни и над нивото от 17,5% през 2017-а година.
Трябва да се има предвид, че делът на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия
е един от основните показатели на стратегията "Европа 2020". Целта е този процент на енергията от възобновяеми
източници в ЕС да достигне 20% от общата енергия през 2020-а година и поне 32% до 2030-а година.
Спрямо 2017-а година този дял се е увеличил през 2018-а в 21 от 28-те страни-членки на Съюза, като България е една от
12-те държави, които вече достигнаха или дори надвишиха техните целеви нива за възобновяеми енергийни източници
до 2020-а година. В една от страните членки на ЕС няма промяна, докато в шест държави има намаление на дела на
енергията от възобновяеми източници.
Швеция оглавява класацията за 2018-а година с повече от половината (или 54,6%) от енергията, идваща от възобновяеми
източници като процент от общото крайно потребление, следвана от Финландия (41,2%), Латвия (40,3%), Дания (36,1%) и
Австрия (33,4%). На обратния полюс в класацията са Малта (с едва 8,0%), Люксембург (с 9,1%) и Белгия (с 9,4%).
През 2018-а година 20,5% от общата консумирана енергия в нашата страна е била от възобновяемите енергийни
източници, което е над нивото от 18,7%, достигнато през 2017-а година и далеч над целевото ниво от 16% за 2020-а година.
Евростат отчита, че през далечната 2004-а година това съотношение за България е било едва от 9,2% преди да започне да
нараства постоянно до върха от 20,05% през 2018-а година.
Заложеното от властите в България целево ниво за енергията от възобновяеми източници от 16% за 2020-а година е обаче
под средното ниво от 20% за целия ЕС, като 10 от останалите 28-страни-членки имат заложени по-ниски целеви нива, а
целевото ниво на Ирландия е също от 16 на сто.
Графика на дела на възобновяема енергия към общото енергийно потребление в ЕС за 2018 година

Евростат представи и данни, според които делът на енергията от възобновяеми източници, използвана за транспорт, е
достигнал 8,0% в рамките на целия ЕС в сравнение със 7,1% през 2017-а и едва 1,4% през 2004-а година.
В сравнение с 2017 година този дял нараства в 21 от 28-те държави-членки, остава стабилен в две и намалява в пет. И тук
Швеция отчита най-висок дял от 29,7% през 2018-а година, изпреварвайки Финландия (с 14,1%), Нидерландия (с 9,6%) и
Австрия (с 9,8%). В противоположния край на скалата най-ниският дял е регистриран в Кипър (едва 2,7%), следван от
Естония (3,29%), Гърция (3,83%) и Хърватия (3,89%).
За България делът на енергията от възобновяеми източници, използвана за транспорт, е достигнал през 2018-а година
8,06%, нараствайки от 7,245% през 2017-а и от едва 0,876% през 2004-а година. По този показател нашата страна е
изпреварена от 6 други членове на ЕС, като в рамките на 2018-а година данните за България почти припокриват
осреднената стойност за Съюза, но все още остава под европейския целеви прицел за 2020 година от 10,0%.
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√ Председателите на Евросъвета и ЕК подписаха споразумението за Брекзит
Председателите на Европейския съвет и Европейската комисия - Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен, подписаха
споразумението за британското напускане на ЕС. Това съобщи тази сутрин в Туитър Фон дер Лайен.
Отваряме пътя към ратификацията на споразумението от Европейския парламент, написа тя.
Вчера сделката беше одобрена в Комисията по конституционни въпроси на Европарламента. Повечето депутати от
комисията определиха деня като „тъжен“, но не губят надежда, че има възможност и за връщане обратно, за което има
член 49 в договора на ЕС.
Мартина Андерсън от групата на Европейската обединена левица/Северна зелена левица и член на северноирландската
партия „Шин Фейн“ заяви, че Брекзит е несъвместим със Споразумението от Разпети петък за мир в Северна Ирландия:
„Това, което искам да кажа на колегите и приятелите тук, е, че трябва да останете бдителни. Разделението на Ирландия е
проблем не само за ирландския народ, но и за Европа. На него трябва да се сложи край“.
Андерсън се надява Ирландия да се обедини и по-късно да изпрати свои депутати в Европейския парламент.
√ Кристин Лагард от ЕЦБ: Глобалната търговска несигурност отслабва
Глобалната търговска несигурност започна да отслабва в последно време, заяви президентът на ЕЦБ Кристин Лагард на
пресконференция след края на първото за годината заседание, визирайки подписаната неотдавна "първа фаза" от
търговско споразумение между САЩ и Китай.
Тя обаче добави, че все още съществуват геополитически рискове, нарастващ протекционизъм и рискове, свързани с
уязвимостта на развиващите се пазари. С оглед на това рисковете пред растежните перспективи "остават насочени в посока
надолу" (за по-слаб от очакваното икономически растеж), въпреки че на днешното заседание членовете на ЕЦБ са обсъди
дали рисковете са по-близки до балансирани.
Г-жа Лагард каза, че инфлационните цели на ЕЦБ в средносрочен план продължават да се поддържат от водената от
банката парична политика, икономическата експанзия и растеж на заплатите. Тя посочи, че постъпващите икономически
данни сочат за стабилизиране на растежа в еврозоната, но отбеляза, че промишленото производството продължава да
ограничава растежа. Лагард обаче подчерта, че строителството и сектора на услугите остават устойчиви.
Президентът на ЕЦБ потвърди, че банката ще продължи с приспособяващата стимулираща парична политика, докато
инфлацията не достигне целевия си процент от близо, но под 2 на сто, като в същото време банката остава готова да
коригира всички налични инструменти по подходящ начин.
Срещата Тръмп - фонд дер Лайен е положителен сигнал за търговските преговори
Според Лагард срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на ЕК Урсула фон дер Лайен по време на
Световния икономически форум в Давос представлява "положителен сигнал" в търговските преговори, които трябва да се
ускорят. Тя добави, че очаква "работата в тази посока да продължи" и подчерта, че централната банка следи "много
внимателно преговорите и рамката на отношенията между САЩ и ЕС".
Лагард очаква новият стратегически преглед на политиката на ЕЦБ да бъде завършен до ноември или декември
Относно започналия от ЕЦБ стратегически преглед на парична политика, г-жа Лагард посочи, че банката се надява да вземе
окончателно решение за стратегията си през ноември или декември, но добави, че вижда декември като по-вероятна дата,
когато новата стратегия на ЕЦБ ще бъде публично оповестена. В тази връзка Лагард посочи, че ЕЦБ ще следва настоящата
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си стратегия, докато не разполага с нова и че течащият стратегически преглед няма да повлияе на решенията на
централната банка по време на заседанията през настоящата година.
Тя отбеляза, че банката ще продължи да следи макроикономическите параметри, паричната ситуация и пазарите при
определяне на бъдещите си политически решения.
Започналият стратегически преглед ще оцени страничните ефекти от политиката на отрицателни лихви, отбеляза Кристин
Лагард.
Според нея климатични промени представляват заплаха за финансова стабилност.
Какво ще включва прегледа на ЕЦБ на нейната стратегия на парична политика
Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) започна преглед на стратегията си за парична политика.
Стратегията на паричната политика беше приета през 1998 година, а някои от нейните елементи бяха изяснени през 2003
година.
Прегледът на тази досегашна стратегия ще включва количествено формулиране на ценовата стабилност,
инструментариума на паричната политика, икономическите и паричните анализи и комуникационните практики. Други
съображения, като финансовата стабилност, заетостта и устойчивостта на околната среда, също ще бъдат част от
стратегическия преглед на ЕЦБ, който се очаква да приключи до края на 2020 година.
Прегледът ще се основава на задълбочен анализ и непредубеденост, ангажирайки всички заинтересовани страни.
"Тъй като нашите икономики претърпяват дълбоки промени, е време за преглед на стратегията на ЕЦБ, за да гарантираме,
че изпълняваме мандата си в най-добър интерес на европейците", посочи шефът на централната банка Кристин Лагард.
БНТ
√ Заетостта сред хората между 55 и 64 години се увеличава
Правителството одобри Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на
възрастните хора в България (2012 - 2030 г.) в секторните политики за периода 2017 - 2018 г. Документът представя
основните демографски тенденции, предизвикателства и предприети действия от страна на отговорните институции за
насърчаване на активния живот на възрастните хора и в отговор на застаряването на населението.
В него се отчитат резултатите от заложените мерки за осигуряване на възрастните хора на по-добър достъп до пазара на
труда, здравни услуги и учене през целия живот, както и за ограничаване на бедността.
Данните показват, че през периода 2017-2018 г. продължава намалението на безработицата и увеличаването на заетостта
сред по-възрастното население. През 2017 г. коефициентът на безработица за лицата на 55 и повече години е 5.6%, а през
2018 г. стойността на показателя се е понижил до 4,4%. През 2018 г. заетостта на хората на възраст 55-64 години е била
60,7%, което е с 2,5 процентни пункта повече в сравнение с предходната година.
По данни на Агенцията по заетостта през 2018 г. 71 893 души над 50 години са постъпили на работа. Броят им е с 1 196
повече в сравнение с 2017 г. През периода 2017-2018 г. 34 192 души над 50-годишна възраст са били включени в заетост
по програми и насърчителни мерки финансирани от държавния бюджет или оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“.
В Доклада за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България
(2012 - 2030 г.) в секторните политики са представени и систематизирани наличните към момента статистически и
административни данни, които представляват важна основа за предприемане на действия за адаптиране на секторните
политики към процеса на застаряване на населението.
√ Въвеждат нови стандарти за административното обслужване
Правителството прие промени в Наредбата за административното обслужване, с което се реформират изцяло системата
за обратна връзка от потребителите и стандартите за качество на административното обслужване.
Предвидени са 11 метода за измерване на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното
обслужване, от които 5 стават задължителни. Задължителни за всички администрации стават анкетните проучвания,
консултациите със служителите, наблюдението по метода „таен клиент“, анализирането на сигнали и жалби и на медийни
публикации.
Въвеждат се нови стандарти за административно обслужване, хармонизирани със съвременните изисквания за качество и
съобразяване с потребителския интерес при предоставянето на услуги.
Новите стандарти се разделят на общи - задължителни за всички администрации и собствени - задължителни само за
администрацията, която ги е обявила.
Общите за всички администрации стандарти включват подходящи условия и достъпност до и в центровете за обслужване,
стандарти при комуникация с потребителя, стандарти за начина, по който се предоставя информацията за
административно обслужване, поддържане на система „Най-често срещани въпроси и отговори“, стандарти за срок за
отговор на запитвания, за минимизиране на броя посещения на гише, за използване на опростени и лесни за попълване
образци и/или формуляри.
Измененията в Наредбата за административно обслужване дават възможност на администрациите да усъвършенстват
качеството на обслужване чрез постигане на допълнителни, собствени стандарти - за местоположение на центъра за
обслужване, осигуряване на паркинг, онлайн комуникация с потребителя, служител с нарочна роля по предоставяне на
информация за обслужването, онлайн проверки на статуса на услугата и проактивно информиране на потребителя по
инициатива на администрацията, униформено облекло, възможност за контакт и обслужване в извънработно време.
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√ Правителството одобри плана за осигуряване на вода за Перник
Перник може да премине на по-строг режим - вода на всеки три дни в случай, че не бъде ремонтирана навреме
пречиствателната станция на града. Това се казва в обществена поръчка, обявена от местната община. До два дни ще бъдат
избрани и фирми, които да ремонтират водопроводната система на Перник срещу 30 млн. лв. Това обяви икономическият
министър Емил Караниколов след среща с представители на Строителната камара.
На вчерашното си заседание Министерският съвет поиска разрешение от Столичния общински съвет да бъде осъществен
планът за осигуряване на вода за Перник като количества от язовир "Бели Искър" преминат през водопровода на София.
Становище вече е дала "Софийска вода".
Емил Караниколов, министър на икономиката: По тази мрежа могат да се преведат допълнително 400 литра в секунда,
както знаете нашето искане е за допълнително 300 литра в секунда, за да може да бъде обезпечено към момента
водоподаването на град Перник.
Чака се разрешение от общинския съвет, което ще бъде взето на извънредно заседание веднага след получаването на
искането от правителството.

В строителството на новия водопровод между Мало Бучино и Перник, както и в изграждането на нова помпена станция
ще се включат доброволци от Камарата на строителите.
Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството: Пълна мобилизация на всички фирми,
които имат опит в изграждането на ВиК мрежи, така че в максимално кратки бързи срокове този водопровод, 13,5 км да
бъде изпълнен, както и помпената станция към него.
Валентин Николов, изп. директор на Камара на строителите в България: Ние се чувстваме задължени да помогнем на
гражданите на Перник, преди всичко. Готови сме да се включим с хора и техника, в изграждането на това трасе, за да не
допуснем гражданите на Перник да страдат.
Тръбите за новия водопровод вече са поръчани на испанска фирма, чието име икономическият министър не пожела да
каже.
Емил Караниколов, министър на икономиката: Говорим за около 300 тира, които трябва в срок да докарат тези тръби,
намерихме ги налични, част от тях не са произведени, но това, което имаме като уговорка с производителя е на ден да се
произвеждат по 300 метра тръби.
Министерството на транспорта ще се включи с цел да се подпомогне преминаването на големите товари през границите.
Под въпрос е обаче дали ще бъде спазен първоначално обявеният срок за играждане на новия водопровод от 45 дни, каза
икономическият министър.
√ Президентът Радев участва в церемонията за възпоменание на Холокоста
Близо 50 лидери от цял свят участваха в церемонията в Йерусалим, с която беше отбелязана 75-тата годишнина от
освобождението на Освиенцим и Деня за възпоменание на Холокоста. Сред гостите бяха президентите на Русия, Франция,
Германия и вицепрезидентът на САЩ. България беше представена от президента Румен Радев.
"Памет за Холокоста. Отпор на антисемитизма" - това е основното послание на Петия световен форум за Холокоста. Целта
на събитието е не само да почете паметта на милионите жертви, но и да привлече вниманието на световната общественост
към тревожните прояви на антисемитизъм. Организаторите напомнят, че светът не трябва да забравя докъде може да
доведат омразата и екстремизмът. Призовават световните лидери да гарантират, че подобна трагедия никога повече няма
да се повтори.
Реувен Ривлин, президент на Израел: Антисемитизмът не се ограничава само до евреите. Антисемитизмът и расизмът са
раково заболяване, което разрушава държавите отвътре и нито едно общество, нито една демокрация не притежават
имунитет срещу тях.
На церемонията говориха и лидери на световните сили, участвали във Втората световна война.
Владимир Путин, президент на Русия: Забравата на миналото, разединението пред опасностите може да се обърнат в
страшни последствия. Трябва да имаме мъжеството да го кажем направо и да направим всичко, за да защитим мира.
Пример могат да дадат страните -основателки на ООН. Пет държави, които носят особена отговорност за съхранението на
цивилизацията.
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Франк-Валтер Щайнмайер, президент на Германия: Масовото убийство на 6 милиона евреи - най-страшното
престъпление в историята на човечеството е било извършено от мои сънародници. Страшната война, която отнесе над 50
милиона живота, е започната от моята страна. 75 години след освобождението на Аушвиц се изправям пред вас като
президент на Германия, под тежестта на колосално историческо бреме, бремето на вината и все пак, все пак сърцето ми е
изпълнено с благодарност, че всички преживели Холокоста, ни протягат ръка, изразяват доверието си.
Церемонията се провежда в мемориалния комплекс Яд Вашем в Йерусалим. В него се съхраняват свидетелства за
трагичната съдба на близо 6-те милиона евреите - жертви на нацизма в периода 1933-1945 година, както и разкази за хора,
които са рискували живота си, за да спасят преследваните евреи.
Президентът Румен Радев заяви, че форумът за възпоменание на Холокоста ни припомня един от най-мрачните и срамни
периоди в човешката история, както и че са нужни обединени усилия в борбата срещу антисемитизма, ксенофобията и
езика на омразата.
Румен Радев - президент на Република България: България е тук с високо вдигнато чело, защото не допусна нито един от
нейните евреи да бъде изпратен в лагерите на смъртта. Можем само да се гордеем с подвига на българския народ, който
тук се цени изключително високо. Форумът се провежда и във време на проблеми и усложнена глобална среда за сигурност
и ще спомогне, надявам се, за засилване на диалога и укрепване на сигурността.
На церемонията оцелелите от Холокоста Роуз Московиц от Съединените щати и Колет Авитал от Израел запалиха
мемориалния огън. Всички участващи в церемонията се преклониха пред жертвите на Холокоста и поднесоха цветя.
√ Хасан Адемов: Не е уредена фазата на изплащане на вторите пенсии
Има проблем при вторите пенсии и той е свързан първо с това, че не е уредена фазата на изплащане към днешна дата и
второ, има коефициент на редукция, в който коефициент тези 20% намаление на пенсията, ако се осигуряваш в частни
пенсионни фондове, влиза субсидията от държавата. 4 0134 000 за 2020 г. е субсидията на държавата. Докато в частните
пенсионни фондове, в тези 5 процента не влиза субсидията, така че дискусията продължава. Това заяви в "Още от деня"
председателят на Социалната комисия в парламента Хасан Адемов.
Той беше категоричен, че тези, които са се осигурявали върху суми, по-високи от средния осигурителен доход, нямат
основания да се притесняват, но тези, които са се осигурявали върху ниски доходи, които имат в своята осигурителна
биография безработица, или са се осигурявали по-ниско от реалните доходи, имат реални основания да се притесняват.
"Но вероятно за тях ще бъде потърсена някаква надежда, свързана с дефицит на бюджета на ДОО. Въпрос на разчети е",
каза Адемов.
Той допълни, че вчера е станало ясно, че има подготвен закон от предишния екип на Министерството на труда и социалната
политика, заедно със социални партньори, с Комисията по финансов надзор и с частните пенсионни дружества, който е
пред финална фаза, и на който му предстои обсъждане в отделните министерства, междуведомствено и публично
обсъждане. "На практика той урежда фазата за изплащане, защото в досега действащия Кодекс за социално осигуряване
тази фаза има противоречиви текстове, които трудно могат да бъдат предложени, още повече, че септември догодина
стартира изплащането на вторите пенсии на родените след 31 декември 1959 година", обясни той.
Хасан Адемов, председател на Социалната комисия в парламента: Тези 200 000 жени, които се появиха в публичното
пространство - това е извадка от всички над 4 милиона осигурени лица в частните пенсионни фондове. Само че една голяма
част от тези партиди се появяват за няколко месеца, след това, например, отидат в чужбина и престават да се осигуряват.
Така че този брой не е 200 000, а значително по-малък. По разчети на Министерството на труда и социалната политика са
около 20 000 жени. Големият проблем е тук - когато искаш да получиш допълнителна пенсия от частните пенсионни
фондове и ако си се осигурявал само няколко месеца, няма как да получиш пенсия, която събрана с пенсията от
Държавното обществено осигуряване да бъде по-голяма.
√ МОСВ отнема разрешителното на ТЕЦ "Бобов дол" за изгаряне на отпадъци
Екоминистерството отнема разрешителното на ТЕЦ "Бобов дол" за изгаряне на отпадъци. Министър Емил Димитров
обясни, че в предприятието е установено, че се изгарят отпадъци, за които нямат разрешение.
Според екоминистъра другият проблем е, че инвестицията във филтри не е довършена, въпреки че ТЕЦ-ът е имал срокове,
в които трябва да изгради изцяло филтърната инсталация.
При проверка миналата седмица от предприятието твърдели, че горят само разрешени отпадъци, но чрез системата за
видеонаблюдение е било доказано, че това не е така.
Емил Димитров, министър на околната среда и водите: Изчакаха няколко дни, след като аз учтиво ги помолих да
преустановят мощностите, за които нямат филтри - не са довършени така, както са в комплексното разрешително. Те бяха
на друго мнение. Превъртяхме записите и се оказа, че са продължили да изгарят отпадъци - не вредни отпадъци, не опасни
отпадъци, не застрашаващи природата и населението, но отпадъци, които не фигурират в тяхното комплексно
разрешително.
√ Петкова: Строителството на интерконектора трябва да приключи през октомври
По инициатива на министър Теменужка Петкова в Министерството на енергетиката се проведе среща за отчитане на
дейностите по реализацията на проекта за изграждане на интерконектора Гърция-България (IGB). В срещата участваха
изпълнителните директори на проектната компания „Ай СИ Джи Би“ ЕАД от българска и от гръцка страна – Теодора
Георгиева и Константинос Караянакос, представители на доставчика на тръби – „Коринт Пайпуър“, на строителя – АВАКС и
на инженер-консултанта – „Консорциум Тибей“.
Министър Теменужка Петкова призова компаниите да работят активно и подчерта, че завършването на изграждането на
междусистемната газова връзка Гърция-България следва да приключи през октомври тази година. По думите ѝ
въвеждането в експлоатация на проекта в синергия с Трансадриатическия газопровод е от стратегическо значение. Чрез
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IGB страната ни ще получава договорените 1 млрд. куб м./год. азербайджански природен газ за страната от втората фаза
на газовото находище Шах Дениз.
Представителите на „Коринт Пайпуър“ увериха, че производството на тръби се реализира по график. През месец февруари
ще се осъществи доставката на необходимите тръби за изграждането на първите 47 км. от интерконектора. Необходимата
техника за извършване на автоматично заваряване на тръби, която ще ускори значително процеса по реализация, е
доставена в Солун и предстои да се транспортира към трасето в България, казаха от АВАКС. В момента продължават да се
изпълняват подготвителни дейности по трасето както на българска, така и на гръцка територия.
√ Съвет за развитието на гражданското общество ще заработи през април
Съвет за развитието на гражданското общество към Министерския съвет трябва да заработи до няколко месеца. Новината
беше съобщена от Красимир Божанов от администрацията на Министерския съвет по време на дискусия за подобряване
на взаимодействието между институциите и гражданите, наречена "Вход за граждани".
Съветът ще се състои от 15 членове, като 14 от тях ще бъдат с право на глас. Съставът му ще бъде излъчен от граждански
организации с гласуване, което трябва да приключи до 3 април.
Председател на новия консултативен орган ще бъде ресорен вицепремиер, а разработването на политики и стратегия за
подкрепа на гражданското общество ще бъде основната му задача.
Търсенето на нови решения и създаването на ядра за промяна бяха сред целите на организаторите на дискусията, в която
граждански организации ще изложат и работещи практики за взаимодействие с институциите.
Надя Шабани, организатор на "Вход за граждани": Формално можем да кажем, че входът към институциите е свободен,
но не е онзи централен вход, през който всеки от нас може да влезе, да каже това, което го тревожи, да го защити и въобще
да участва в процеса на вземане на решенията. Хората искат да бъдат активни, но сякаш инструментите, които сега
познаваме, са твърде сложни, твърде тромави, а понякога оставаме разочаровани, защото процесът е твърде дълъг и
накрая не виждаме този резултат, който искаме сега да се случи. Затова според мен трябва да се предложат нови, модерни
инструменти.
Надя Шабани, организатор на "Вход за граждани": Това, което имаме като инструменти, е доста остаряло.
Администрацията рядко прави кампании да запознае всеки. Това според мен е задължение на институциите и на хората,
които работят с тях - да преведем това във формат, в който прибирайки се от работа, ти да можеш да четеш това, което
днес ще се взима като решение, бързо и лесно да споделиш. В същото време да могат да се правят неща във време, в което
можеш да се включиш. Със сигурност гражданското общество трябва да се реформира. Светът е различен и очакванията
са различни. За мен гражданските организациите са не тези, които тичат след проблемите, а напротив - те задават
проблемите и решенията. Въпросът е, това което се предлага като решение, да е адекватно. Един от големите уроци, които
научихме е, че не е достатъчно някакво решение да се постави на масата, а че заедно трябва да мислим решенията и да
видим дали сме удовлетворени и непрекъснато да търсим нови и нови неща.
√ Комитетът по конституционни въпроси на ЕП одобри споразумението за Брекзит
Комитетът по конституционни въпроси на Европейския парламент подкрепи на спешна сесия споразумението за Брекзит.
От 26-те членове на комисията 23 души са гласували за одобряването на документа, трима са се изказали против.
"Пленарната сесия на Европейския парламент ще гласува споразумението на 29 януари, след което документът ще бъде
официално одобрен от Съвета на ЕС. Обединеното кралство трябва да напусне ЕС на 31 януари", заяви Антонио Таяни,
ръководител на комисията по конституционни въпроси.
"Страната напуска ЕС. Това е исторически момент, но не е време за празнуване. Ние дълбоко съжаляваме за това, но
уважаваме суверенното решение на британския народ" каза Таяни.
News.bg
√ София е осигурена с вода за години напред, уверява Фандъкова
София е осигурена с вода за години напред. Това заяви пред bTV столичният кмет Йорданка Фандъкова по повод
проекта водата от яз. "Бели Искър" да преминава през ВиК мрежата на столицата.
Тя посочи, че в Столичната община вече са получили официално писмо от тримата отговорни министри с искане
предложението да се разгледа на заседание на Столичния общински съвет.
Възложили сме изготвянето на доклад, в който да се заложат гаранциите, които изисках - да няма никакъв риск за
столицата и София да получи допълнителни инвестиции за ВиК системата си, заяви Фандъкова.
Тя подчерта, че задължително настоява да има спирателен механизъм на резервоара в "Мало Бучино", така че столичани
да са спокойни, че във всеки момент този приток може да се спре.
Кметът увери, че посоченият в предложението обем от 300 л/сек не представлява никакъв проблем за мрежата на София.
Запитана дали има достатъчно количество вода в яз. "Бели Искър", за да се осигури вода на Перник, Фандъкова посочи,
че столицата употребява средно около 12 млн. куб м на месец, а в момента в яз. "Искър" - основният доставчик на вода за
София, има около 450 млн. куб. м. В "Бели искър" пък количеството е 9 млн. куб. м.
"Софийска вода" разполага с контролен център в Бистрица, така че в реално време се контролира всеки литър вода във
водопровода на София, изтъкна градоначалникът.
Фандъкова заяви, че е получила уверението на министъра на икономиката Емил Караниколов, че ремонтът на стената на
яз. "Бели Искър" ще започне още тази година и то, без да се източва язовира. Била е договорена и още една инвестиция свързването на водопроводната система на София с язовир "Огняново".
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Запитана за чия сметка ще е поддръжката и експлоатацията на цялата система, тя посочи, че ползването ще бъде
възмездно, но увери, че няма да се отрази на цената на софиянци. По уверение на Караниколов според предварителните
разчети това се отнасяло и за перничани.
Всички разходи щели да се поемат от държавата, в чиито разчети е заложено изграждането на връзката между "Мало
Бучино" и Перник.
Фандъкова посочи, че предстои следващата седмица да се направи заседание на СОС, на което да бъде взето окончателно
решение.
Относно въпроса с мръсния въздух в столицата Фандъкова заяви, че наблюдава в реално време ситуацията чрез
общинската система за мониторинг. Тя напомни, че един от двата стратегически проекта е именно чистотата на въздуха,
като се работи едновременно по над 100 мерки - подобряване на градския транспорт, подмяна на печките на дърва и
въглища, повече информираност, повече миене - заложени са почти 8,5 млн. за тази година, и контрол върху горенето.
По данни на кмета от началото на годината са направени над 500 проверки за горене и са наложени над 50
санкции. Проверките са на строителни обекти, сервизи и горене на отпадъци на открито. За юридическите лица санкциите
са доста сериозни и действат превантивно, увери тя.
Фандъкова напомни и че се подготвя нискоемисионна зона, в която да може да се спират автомобилите, които замърсяват
повече.
Друга мярка е изграждането на паркинги по кварталите и буферни паркинги, каквито вече има общо шест, а до края на
2020 г. се предвижда да бъдат изградени още три.
Кметът посочи, че заложенията бюджет на Столичната община за 2020 г. е 1 млрд. 722 млн. лева и той е насочен към два
стратегически приоритета. 216 млн. лева са насочени към довършване на 12 км от третата линия на метрото, които трябва
да са готови до края на тази година. Фандъкова напомни, че се купуват и нови електробуси, трамваи и тролеи.
По нейни думи най-важното било да продължи модернизацията на градския транспорт, която определи като
"безпрецедентна" и подчерта, че 90% от автобусите на София вече са подменени.
Investor.bg
√ Бюджетната комисия прие на първо четене предложението за одържавяване на лотариите
Проблемът с неплащането на данъци и такси не е в Закона за хазарта, а в надзорния орган, твърди Менда Стоянова
В отсъствието на по-голямата част от опозицията парламентарната Комисия по бюджет и финанси подкрепи на първо
четене промените в Закона за хазарта, внесени от зам.-председателя на Народното събрание Валери Симеонов. "За"
промените гласуваха 11 души, "против" нямаше, а 6 гласуваха "въздържал се", като това бяха представителите на БСП и
ДПС.
По време на дебатите стана ясно, че вероятно текстът обаче ще бъде изпратен за нотификация в Брюксел. Такъв бил редът
по принцип, обясни председателят на комисията Менда Стоянова. По думите ѝ ще бъде изпратено запитване до
Министерство на финансите.
Валери Симеонов защити предложението си, като обясни, че по този начин се забранява организирането на хазартни игри,
разпространението на билети, фишове, талони или други знаци, както и плащането на печалби на хазартни игри от лица
или обекти или вериги от обекти без съответния лиценз. „Текстовете предвиждат лотарийни игри, с изключение на
томбола, бинго, кено или техните разновидности, да могат да се организират само от Държавното предприятие „Български
спортен тотализатор“ след получаване на съответния лиценз. Тук говорим и за укриване на такси, като вчера стана ясно,
че сумите могат да достигнат до 600 млн. лева. За мен тази дейност трябва да се осъществява от държавата и тя да си
прибира тези пари. Така и парите за спорт ще бъдат много повече“, категоричен е той.
По думите му проектозаконът дава възможност в срок до 30 дни от влизане в сила, организаторите, чиито лицензи ще
бъде прекратени, да учредят в полза на Държавната комисия по хазарта безусловна и неотменима банкова гаранция в
размер на печалбите, които не са изплатени до този момент. „Така се грижим и за хората, които са спечелили, да получат
печалбите си. Друга промяна, която предлагам, е лотарийните билети да се продават само в лицензирани пунктове, а не
както сега навсякъде. Освен това тези пунктове трябва да отстоят на 300 метра от училищата. Това го има и сега в закона,
но важи само за казината. Целта на промените е да се грижим за здравето на нацията и развитието на спорта", обясни
Симеонов по време на заседанието.
Людмила Петкова, директор на Дирекция "Данъчна политика" в МФ също коментира предвижданите промени. По думите
ѝ целта е да се защити бюджета. "В Закона за хазарта ясно е разписано, че за лотарийните игри трябва да се плащат данъци
и такси в размер на 15% върху всички залози. Друг е въпросът кой как е третирал законодателството и как се и е плащал
данъците", посочи тя. От своя страна Стоянова подчерта, че проблемът с неплащането на данъци и такси не е в Закона за
хазарта, а в Държавната комисия по хазарта.
Според Стоянова поправките на вицепремиера Валери Симеонов не са противоконституционни, тъй като се отнасят само
за един вид игри, а не за целия бизнес.
Според нея облагането е въпрос на тълкуване на Закона за хазарта.
Стоянова посочи още, че спрямо промените в закона от 2014 г., подготвени от нея, лотарийните игри се облагат с 15% и
ако някой друг ги е облагал по различен начин, то това е проблем на надзора, а не на закона.
Нейното лично мнение, че българите търкат билетчета за около над 1 млн. лв годишно.
Депутати поискаха да зададат въпроси към представители на ДКХ, но, по думите на Стоянова, не е възможно, тъй като
прокуратурата все още е там.
Междувременно стана ясно, че Държавната комисия по хазарта не е била предоставила всички документи за дължимите
от операторите на лотарии и други хазартни игри такси към бюджета по време на проверката на Агенцията за държавна
финансов инспекция (АДФИ) за това дали са укриване плащания. Тези документи са били иззети при извършеното в сряда
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претърсване на офисите на Държавната комисия по хазарта от страна на специализираната прокуратура. Информацията
съобщиха от АДФИ днес.
По-рано в четвъртък пък Министерство на финансите публикува законопроект за изменение на Закона за хазарта, според
който се предвижда сериозно намаление на таксите за лотариите, тотото и спортните залози.
Вместо сегашните 15% върху стойността на залозите от МФ предлагат таксата да стане 25% обаче върху разликата между
залозите и изплатените печалби на участниците. По закон минимум 50% от стойността на залозите се връща на участниците
на игрите под формата на награден фонд, но обичайно операторите раздават над 60%. Законопроектът на МФ предвижда
и радикална промяна на структурата на ДКХ, която трябва да стане Национална агенция по хазарта.
В проектозакона са разписани детайлно функциите, правомощията и структурата на новото ведомство, което ще продължи
да бъде под опеката на министъра на финансите като принципал в изпълнението на държавната политика в областта на
хазарта и свързаните с него дейности.
√ Трите основни риска пред банковата система според БНБ
Три значими групи на риск има в българския банков сектор. Трите групи трябва да бъдат следени внимателно, тъй като
при тях ситуацията не отбелязва подобрение, независимо от на пръв поглед благоприятните общи финансови резултати за
системата. Това са рисковете, свързани с доходността, с качеството на активите и с капиталовата позиция и финансирането
на ликвидността. Такива са заключенията, които БНБ прави в своя традиционен тримесечен доклад "Банките в България",
който бе публикуван на 22 януари 2020-а. Макар че докладът разглежда периода на третото тримесечие на 2019-а,
направените в него констатации са актуални и към настоящия момент.
Според БНБ ниската цена на заемите, които опускат банките, се отразява положително върху способността на
кредитополучателите за обслужване на задълженията, но същевременно създава риск от прекомерно увеличаване на
задлъжнялостта. "Понастоящем ниските лихвени равнища и нарастването на доходите стимулират търсенето на кредити,
което в съчетание със засилената конкуренция сред банките и повишеното предлагане на заемни ресурси обуславя
активизирането на кредитната дейност, особено ясно изразено в сегмента на кредитите за домакинства", пише в доклада.
И пак там се посочва, че засилената кредитна експанзия обаче веднага рефлектира, и то негативно, върху качеството на
активите.
"Процикличното поведение, изразяващо се в ускорен растеж на кредитния портфейл, придружен в някои случаи от
недостатъчно провизиране на съществуващите необслужвани кредити с продължителни просрочия, дава индикации, че
рискът, свързан с качеството на активите, не е отчетен своевременно или не е обхванат в цялата му острота. Настоящият
дял на необслужваните кредити в българската банкова система налага кредитните институции да предприемат по-активни
действия за намаляване на техния обем, както и в максимална степен да използват съществуващите условия, за да
подсигурят по-доброто им покритие с обезценки", констатира БНБ в своя доклад.
В потвърждение на тази констатация са приведени и конкретни числа. Общото нарастване на брутните кредити и аванси с
2.5 млрд. лв. (до 93.0 млрд. лв.), според Централната банка, е съпътствано от увеличение на обема на необслужваните
кредити с 0.4 млрд. лв. до 6.9 млрд. лв.
БНБ посочва, че в края на септември делът на брутните необслужвани кредити и аванси е 7.4% (при 7.2% в края на юни).
Делът на нетните необслужвани кредити и аванси в общите нетни кредити и аванси в края на тримесечието възлиза на
3.9% (при 3.7% в края на юни). Общата натрупана обезценка на кредитите и авансите в края на септември е 4.0 млрд. лв.
Степента на покритие на брутните необслужвани кредити и аванси с присъщата им обезценка беше 48.9% в края на
периода (50.6% в края на юни).
На този фон в доклада се обръща внимание и на факта, че в по-дългосрочен хоризонт натиск върху доходността и
капиталовите съотношения на банковия сектор може да окаже бъдещо влошаване на качеството на активите. "То може да
се породи от евентуална неблагоприятна динамика на доходите или при рязко увеличение на цената на финансирането,
което да доведе до влошаване на кредитоспособността на длъжниците.
Изгледите за запазване в средносрочен период на настоящите ниски лихвени нива по инструментите на паричната
политика в еврозоната не бива да се разглеждат като фактор, който изключва вероятността от внезапно повишение на
прилаганите от банките лихвени проценти", смятат от БНБ. Нейните експерти обръщат внимание на факта, че едно
влошаване на икономическите и пазарните условия може да доведе до рязко нарастване на лихвените равнища по
кредитите, както заради изостряне на чувствителността на банките към риска и съответно до увеличаване на рисковата
надбавка в лихвените проценти по кредитите, така и по линия на евентуално повишение на цената на привлечените
средства, пред което могат да бъдат изправени кредитните институции.
В тази връзка е важен рискът, произтичащ от доходността, защото, както се посочва в доклада на БНБ, независимо от
увеличаването на кредитните обеми лихвеният марж в банковия сектор се свива.
"Това изправя кредитните институции пред необходимостта да адаптират бизнес моделите си към средата на ниски
лихвени равнища. Сред начините, с които банките се опитват да компенсират свиването на лихвения марж, е
увеличаването на някои такси и комисиони. По отношение на платежните услуги обаче промените в европейските
регулации на този вид дейност ще ограничават нарастването на приходите на банковия сектор. Ефект върху доходността
може да окаже влизането в сила от 15 декември 2019 г. на изискването на Регламент (ЕС) 2019/518 3 доставчиците на
платежни услуги в страните, чиято национална парична единица не е евро, да прилагат равни такси за презграничните
плащания в евро и за националните плащания на същата стойност във валутата на съответната страна", смятат от БНБ.
Експертите на централната банка посочват, че разширената директива на ЕС за платежните услуги 4 и транспонирането ѝ
в националното законодателство също изправят кредитните институции пред предизвикателства по линия на изискванията
за програмен интерфейс, който банките трябва да осигурят за целите на взаимодействието си с небанковите доставчици
на платежни услуги, както и заради предоставяните във връзка с това по-големи възможности за конкуренция от страна на
тези доставчици.
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"По-широкото използване на интернет банкирането се утвърждава като средство за подобряване на общата ефективност
на разходите на кредитните институции. Същевременно то е свързано с нарастване на отделни видове разходи, например
тези по поддръжка на информационните системи и защита срещу киберрискове", отбелязват от БНБ.
Първите два дефинирани в доклада рискове водят до трети, който е свързан с капитала и с финансирането на ликвидността
на банките.
"За да се ограничи влиянието на бъдещи тенденции с неблагоприятен характер, от значение е банките да полагат усилия
за по-нататъшно укрепване на капиталовата си позиция, както и да съобразяват кредитната си политика с дългосрочното
ниво на риска в рамките на пълния финансов цикъл. Наред с нивото на съотношението за ликвидно покритие,
управлението на ликвидните потоци следва да отчита значителния дял на овърнайт депозитите в привлечените средства
и задълбочаването на различията в матуритетната структура на активите и пасивите", пише в доклада на БНБ.
Централната банка отбелязва, че макропруденциалната политика е насочена към смекчаване на ефектите от евентуална
реализация на циклични и структурни рискове за банковия сектор. По отношение на цикличните рискове, с цел
поддържане и допълнително засилване на устойчивостта на кредитните институции, от октомври 2019 г. е в сила
положително ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим спрямо местни експозиции за кредитен риск.
Определеното от УС на БНБ ниво на антицикличния буфер е 0.5% до края на първото тримесечие на 2020 г., 1.0% за периода
април - декември 2020 г. и 1.5% за първото тримесечие на 2021 г. Консолидационните процеси в банковата система се
очаква да окажат положителен ефект върху нейната устойчивост, но я правят и по-силно зависима от състоянието на
банките с по-голям пазарен дял.
Капиталовият буфер за други системно значими институции (ДСЗИ) е макропруденциален инструмент за смекчаване на
структурните рискове в рамките на банковия сектор. При направения през 2019 г. от УС на БНБ ежегоден преглед на този
буфер като системно значими бяха идентифицирани осем кредитни институции, нивата на буфера за които през 2020 г. ще
са в интервала от 0.5% до 1.0%.
През 2019 г. бе проведен и редовният двугодишен преглед на буфера за системен риск, като бе потвърдено нивото му от
3% от размера на местните рискови експозиции на банките. С този буфер се цели поддържане на устойчивостта на
кредитните институции спрямо структурни рискове, произтичащи от присъщите за банковото посредничество особености
и от взаимосвързаността на банковия сектор с останалата част на финансовата система и с другите сектори на икономиката.
В заключение БНБ подчертава, че според оценките на Европейския съвет за системен риск, ЕЦБ, Единния надзорен
механизъм и Европейския банков орган, рисковете за европейската финансова система са обусловени от повишената
несигурност в глобалната икономическа среда. Ниските лихвени равнища създават условия за по-рисково поведение на
пазарните участници с произтичащото от това потенциално надценяване на активи и прекомерно увеличение на за
длъжнялостта. Средата на ниски лихвени нива поставя предизвикателства пред показателите за възвръщаемост и пред
устойчивостта на бизнес модела на кредитните институциив ЕС, наред с фактори, като ниска ефективност на разходите и
конкуренцията от страна на небанковия финансов сектор. Все по-голямо внимание се обръща на киберрисковете и
потенциалния им ефект върху финансовата система като цяло.
Дарик
√ НОИ няма да издава идентификационни кодове в цялата страна
НОИ няма да издава персонални идентификационни кодове в цялата страна. Прекъсването на услугата се отнася само за
днешния ден. Това се налага заради планирана актуализация на софтуера, предаде NOVA.
От НОИ посочват, че това няма да се отрази на електронните услуги, които са достъпни на интернет страницата на
института и ще продължат да работят без прекъсване.
В. Банкерь
√ "Българска роза-Карлово" е с по-високи продажби през декември
"Българска роза" АД - Карлово преизпълни прогнозите за дейността си през декември миналата година. Продажбите на
дружеството са в размер на 348 хил. лв., а с натрупване за цялата година оборотът нараства до 6.036 млн. лева. Това
съобщиха от компанията, в която основен акционер е "Стара планина холд" АД с дял от 49.99% от капитала. "Гарант-5" ООД
притежава 32.94%, а свободно търгувани са над 912 хил. акции или 17.06% от книжата с право на глас.
Мениджърите на "Българска роза" АД обявиха и своите прогнози за продажбите през януари тази година. Очаква се те да
са на стойност 295 хил. лева.
Брутната печалба на дружеството за 2019 година обаче ще бъде обявена в публичното уведомление за четвърто
тримесечие, което предстои да бъде публикувано, уточняват от фирмата в Карлово.
Като се вземе предвид предмета на дейност на "Българска роза" АД, то отрасловият риск, от една страна, е свързан с
развитието на козметичната индустрия и, от друга страна, наличието на суровини и материали за производството на
натурално-ароматични продукти. Този риск, характерен за козметичната индустрия, се поражда от влиянието на научните
постижения по отношение на активни съставки, отговарящи на все по-високите изисквания на потребителите, новите
технологии, уменията на мениджмънта, силната конкуренция на вътрешни и външни пазари.
От друга страна, дейността на фирмата от Карлово е изложена на валутен риск, тъй като голяма част от продукцията й се
изнася в чужбина. Колебанията във валутния курс се отразяват, макар и слабо, тъй като дружеството извършва по-голяма
част от своите разплащания (покупки и продажби) в лева или евро.
Поради факта, че основен източник на приходи за "Българска роза" АД са производството и продажбите на етерични масла,
основните рискови фактори за дружеството може да се окажат цените на световните пазари, вътрешна конкуренция,

12

наличие на суровини и изменение на техните цени. Наличието на суровини и техните цени са в пряка зависимост от
конкретните природно-климатични условия по време на кампания за беритба.
Припомняме, че на 16 януари дългоочакваният от розопроизводителите Закон за маслодайната роза, внесен от
Министерски съвет, бе окончателно приет от Народното събрание. Създаването на този документ и неговото приемане
отне на народните избраници много време. То бе анонсирано още в средата на 2018 г. от земеделския министър Румен
Порожанов.
Очаква се така дейността на розопроизводителите у нас ще излезе на светло. По официални данни засетите площи с рози
са около 45 хиляди декара, но в същото време има и много дребни производители, които не попадат под никакви
регулации.
Законът предвижда розопроизводителите и преработвателите ще бъдат вписани в електронен регистър, като процедурата
е без срок и няма да се дължи такса.
С нормативния акт ще се регламентира изкупуването, производството и етикирането на продукти от маслодайната роза.
Но заедно с това са предвидени и сакции за нарушителите. Например, от 500 до 1000 лева глоба ще има за производство
на рози без вписване в регистъра. От 3000 до 5000 лева пък е санкцията за преработвателите.
Мanager.bg
√ Бизнесът е новият световен лидер на доверие
Бизнесът (58%) е институцията, която се ползва с най-голямо доверие и поема водещата роля в глобалното управление,
роля, натоварена с очаквания за положителна промяна. Това сочат данните от новото годишно проучване Edelman Trust
Barometer 2020*. Въпреки силната световна икономика и почти пълна заетост, по-голямата част от анкетираните от
развитите пазари не вярват, че след пет години ще живеят по-добре, гласи друг важен извод от проучването.
„Преживяваме парадокс на доверието", коментира Ричард Еделман, изпълнителен директор на международната
комуникационна компания Edelman, която помага на бизнеса и организациите да развиват и популяризират своите марки
и репутация. "Откакто започнахме да измерваме доверието преди 20 години, стимул за неговото повишаване беше
икономическият растеж. Това продължава да е така в Азия и Близкия изток, но не и на развитите пазари, където по-важният
фактор е неравенството на доходите. Страховете задушават надеждата, а отдавна възприетото разбиране, че упоритата
работа ще доведе до израстване в обществото, вече не е валидно.”, допълва той
Притесненията са широко разпространени и са дълбоки. Повечето служители (83%) в световен мащаб се притесняват от
загуба на работни места заради автоматизацията, очакванията за рецесия, липса на обучение, чуждестранни конкуренти с
по-ниски цени, имиграцията и икономиката на неофициалната заетост. 57% процента от анкетираните се тревожат да не
загубят уважението и достойнството, на което са се радвали в своята държава. Близо двама от трима смятат, че темпът на
технологичните промени е твърде бърз.
Открояването на лидерската роля на бизнеса в новото издание на глобалния индекс на доверие означава и поемането на
нова роля от топ мениджърите на най-висши нива. „Бизнесът запълни празнината, оставена от популистките правителства,
отбелязва Еделман. Вече не може да се работи както обикновено, с основен фокус върху възвръщаемостта на акционерите.
След като 73 процента от служителите заявяват, че искат да имат възможност да променят обществото, а почти две трети
от потребителите се идентифицират като водени от убежденията си купувачи, изпълнителните директори разбират, че
изискванията към тях са се променили."
Три четвърти от населението смятат, че изпълнителните директори трябва да се заемат с промяната, вместо да чакат
правителството да я наложи, сочат други данни от проучването.
Промяната на нагласите на обществата е стимулирала промяна и на модела на Edelman за измерване на доверието.
„Днес доверие се гласува на базата на два различни критерия: компетентност (да изпълняваш това, което си обещал) и
етично поведение (да правиш това, което е правилно, и да подобряваш условията за обществото). Вече въпросът не е само
какво правите - а и как го правите.", коментира Ричард Еделман.
Резултатите от тази година показват, че никоя от основните институции не е възприемана от обществото едновременно
като компетентна и етична. Бизнесът е оценен най-високо по компетентност (и има огромна преднина от 54 пункта пред
правителството), като институция, която е добра в това, което прави. Неправителствените организации водят по етично
поведение пред правителствата (с разлика от 31 пункта) и бизнеса (с 25 пункта). Правителствата като институция се
възприемат като некомпетентно и неетично, но доверието в тях е повече от два пъти по-високо от това в бизнеса, когато
става дума за опазване на околната среда и преодоляване на неравенството в доходите.
Етичните критерии като почтеност, надеждност и целенасоченост вече осигуряват близо 76% от капитала на доверие на
бизнеса, докато компетентността – само 24%, допълва картината на проучването Антоан Харари, президент на Edelman
Intelligence. Данните са извлечени от наблюдения на 40 световни компании през миналата година, чрез т.нар. Рамка за
управление на доверието на Edelman.
"Доверието безспорно е свързано с правенето на това, което е правилно. Битката за доверие ще се води на полето на
етичното поведение“, обобщава Антоан Харари
Ето и още няколко основни изводи от Edelman Trust Barometer 2020:
• Както бизнесът, така и правителството могат да предприемат конкретни действия за постигане на по-високи нива
на доверие. Респондентите очакват бизнесът да се съсредоточи върху изплащането на справедливи заплати и
преквалификация. За правителството действията включват намаляване на популизма, решаване на проблемите
на местно ниво и партньорство с бизнеса и с НПО.
• Въпреки че правителството е една от институциите с най-ниско доверие, именно то се приема като най-надеждно
да се справи с проблеми като здравеопазване (53%); неравенство в доходите (51%); имиграция (48%); вредни
продукти (42%); и интеграция (41%).
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•

Технологичният сектор (75%) продължава да се ползва с най-голямо доверие, но в същото време отбелязва и найголям спад от четири пункта в световен мащаб. В няколко държави имаше сериозно движение надолу,
включително Франция (-10%), Канада (-8%), Италия (-8%), Сингапур (-8%), Русия (-8%) и САЩ (-7%). Технологичният
сектор вече не се ползва с най-високо доверие на 9 от 28-те изследвани пазара, а именно Австралия, Канада,
Хонконг, Италия, Русия, Ирландия, Сингапур, Нидерландия и Обединеното кралство.

****
*Edelman Trust Barometer 2020 е 20-то годишно проучване на доверието. То е проведено от изследователската компания
Edelman Intelligence чрез 30-минутни онлайн интервюта, състояли се в периода между 19 октомври и 18 ноември 2019 г.
Онлайн проучването Edelman Trust Barometer 2020 г. е на база извадка от над 34 000 респондента, което включва по 1150
анкетирани представители на масовата публика на 28 пазара и по 200 информирани потребители на всеки пазар, с
изключение на Китай и САЩ, които имат извадка от по 500 информирани потребители. Информираните потребители
отговарят на следните критерии: възраст между 25 и 64 години, висше образование; доходите на домакинствата са в найвисоката една четвърт за посочената възрастова група в дадената страна; четат или гледат бизнес / новинарски медии поне
няколко пъти седмично; проследяват политическите проблеми на страната в новините поне няколко пъти седмично. За
повече информация вижте тук.
√ Страните с най-високи дългове на глава от населението
Публичният дълг на Обединеното кралство възлиза на 2,53 трилиона британски лири, при население от 67 552 714 души,
това означава, че на всеки се падат по 37,434 паунда от него, сочат данни, събрани от Learnbonds.com. Прегледът обхваща
и други държави, а сумите са преизчислени в британски лири.
В световен мащаб гражданите на Обединеното кралство се нареждат на четвърто място като дългодържатели. Япония е
начело с дълг от 68 095 британски лири на глава от населението, следвани от САЩ със 53 377 британски лири. Белгия е на
трето място с 38 375 паунда.
Разпределението на държавния дълг спрямо брой граждани на Обединеното кралство е с 45% по-малко от този на Япония.
Населението на Япония е 126 844 000 с държавен дълг от 8,63 трилиона британски лири, вторият най-голям в света. В
сравнение със САЩ, процентната разлика в дълга е 29,8%.
Щатите от своя страна имат най-високия национален дълг в световен мащаб - 17,63 трилиона британски лири с население
от 330 315 500 души.
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Снимка: Графика на Learnbonds
Гражданите на Обединеното кралство са на второ място в Европа по този показател.
Данните сочат, че Обединеното кралство има най-висок дълг на гражданин в Европа след Белгия, която се нарежда на
трето място в световен мащаб. Процентната разлика между двете страни е 2,4% (£ 941 на човек).
Интересно е, че Гърция, която е изправена пред нарастващи кризи с държавния дълг, е с по-нисък дълг от Обединеното
кралство по отношение на разпределението на публичния дълг на глава от населението. Процентната разлика между двете
страни е 18,5% (£ 6,923). Гърция има население от 10 470 228 души с национален дълг от 420 милиарда британски лири.
Данните показват също, че Италия има по-ниски проценти на дълг на човек срещу Обединеното кралство. С население от
60 555 216, националният дълг на Италия е 2,17 трилиона британски лири, което означава, че на всеки италиански
гражданин се падат по 35 871 британски лири от общия дълга, което поставя Италия на шеста позиция в световен мащаб.
Националният дълг на Великобритания е почти три пъти по-висок от Китай, който е 6,41 трилиона британски лири с
население от 1,434,141,954 души. Дългът на двете страни на човек има процентна разлика от 88%.
Дългът на Китай намалява, след като правителството предприе мерки от 2013 г. Най-важното е, че страната изпълнява
мерки за превръщането на националната валута, юана, в глобална такава. В резултат на облекчената му връзка с долара,
юанът е привлекателен за много търговци на форекс.
В Европа, страни като Франция също са свидетели на по-ниско ниво на публичен дълг. С население от 65,137,025, Франция
има държавен дълг от 2,15 трилиона британски лири, представляващ 33 334 паунда дълг за всеки френски гражданин. Това
е процентна разлика от 11,75% в сравнение с Великобритания.
Защо дългът на Обединеното кралство може да нарасне допълнително?
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Публичният дълг на Ирландия е малко по-нисък в сравнение с този на Обединеното кралство с разлика от 7805 британски
лири за всеки гражданин, което представлява 20%. Държавата има държавен дълг от 187 трилиона с население от 4 818
000 души.
Като цяло повечето страни претърпяват увеличение на публичния дълг, но за Обединеното кралство случаят може да е
малко по-различен.
С Brexit, бъдещите поколения може да имат по-голямо бреме към дълга спрямо бъдещето. Тази ситуация може да се
влоши, като се има предвид, че финансовите експерти планират нов бавен икономически растеж в резултат на Brexit.
Намаляващият брутен вътрешен продукт може да има негативен ефект върху данъчните постъпления, като същевременно
се увеличат разходите като обезщетения. Има и възможност младите хора да бъдат принудени да напуснат
Великобритания и в замяна на това да увеличат данъчната тежест.
√ Борсите в Европа записаха понижения преди срещата на ЕЦБ за паричната политика
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия в четвъртък на фона на
опасенията около разпространението на коронавируса в Китай, предаде Ройтерс. Вниманието на инвеститорите е
насочено към днешното заседание по паричната политика на Европейската централна банка.
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 0,55 пункта, или 0,13%, до 422,49 пункта, като се очаква той да запише
най-слабото си седмично представяне от три месеца. Немският DAX отчете спад от 42,08 пункта, или 0,32%, до 13 473,67
пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 19,15 пункта от стойността си, или 0,25%, до 7 552,77 пункта.
Френският CAC 40 се повиши с 8,18 пункта, или 0,14%, до 6 019,16 пункта.
На пазарите се отрази новината, че китайските власти са въвели временна забрана за жителите на 11-милиония град Ухан,
от който тръгна епидемията с коронавируса, която вече взе 17 жертви.
Фокусът на инвеститорите обаче ще бъде насочен основно върху заседанието на ЕЦБ, на което се очаква банката да запази
основния си лихвен процент бе промяна. Решението за паричната политика ще бъде последвано от пресконференция на
председателя на ЕЦБ Кристин Лагард.
„Очаква се Лагард да представи двустранен подход - един, който е свързан с инфлацията, и друг, който е свързан с
финансовата стабилност и комуникацията“, казва Ипек Озкардская, анализатор от Swissquote.
„Под ръководството на Лагард ЕЦБ може да постави под въпрос ползите и устойчивостта на отрицателните лихвени
проценти и масовото изкупуване на държавни дългове“, добавя тя.
Междувременно индексът на европейските автомобилни компании SXAP се понижи с 0,47% и достигна тримесечно дъно,
след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще наложи високи тарифи върху вноса на автомобили от
Европейския съюз, ако блокът не се съгласи на нова търговска сделка.
След големите печеливши от STOXX 600 бяха датската биотехнологична компания Novozymes и производителя на чипове
STMicroelectronics, чиито акции поскъпнаха съответно с 6,59% и 8,13%, след като двете компании обявиха по-добри от
очакваното продажби за последното тримесечие.
Волатилна търговия на Уолстрийт
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса останаха почти без промяна в сряда, въпреки че поскъпването на
акциите на IBM подкрепи технологичния сектор, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 9,77 пункта, или 0,03%, до 29 816,27 пункта, след като по-рано през деня бе
напреднал с повече от 120 пункта. Широкообхватният индекс Standard & Poor's 500 отчете ръст от 0,96 пункта, или 0,03%,
до 3 321,75 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 12,96 пункта, или 0,14%, до 9 383,77
пункта.
Книжата на IBM поскъпнаха с 3,39%, след като технологичния гигант отчете по-добри от очакваното резултати за
тримесечието. Компанията повиши и прогнозата си за печалбата през 2020 г.
„Резултатите поставят IBM в добра позиция през 2020 г.“, коментира анализаторът от Nomura Джефри Кваал. „IBM бързо
насочва бизнесите си към хибридния облак“, добавя той.
До момента около 10% от компаниите от S&P 500 са представили финансовите си отчети за тримесечието, като 75% от тях
са надминали очакванията на анализаторите, показват данни на FactSet.
Междувременно акциите на Apple поскъпнаха с 0,36%, достигайки до нов исторически връх. Книжата на Tesla скочиха с
4,09%, като пазарната капитализация на производителя на електрически автомобили прескочи прага от 100 млрд. долара
за първи път. Рекорди бяха регистрирани и в сектора на производителите на чипове, като индексът VanEck Vectors
Semiconductor ETF се покачи с 0,8%, докато акциите на Intel поскъпнаха с 3,60%.
Не толкова добро обаче бе представянето на акциите на Netflix, които поевтиняха с 3,58%. Цената на книжата на Boeing
също падна с 1,40% на фона на възобновените притеснения около самолета 737 MAX.
Вчера акциите на Уолстрийт записаха спад на фона на притесненията от от разпространение на смъртоносния коронавирус
от Китай. Те обаче бяха успокоени, след като Китай обяви мерки за овладяване на заразата.
Американският президент Доналд Тръмп заяви също, че китайският му колега Си Цзинпин ще се справи с кризата, като
допълни, че САЩ държат всичко „под пълен контрол“. Изказването на Тръмп дойде, след като по-рано бе потвърден
първия случай на заболяването в Сиатъл, щата Вашингтон. Центърът за контрол и превенция на заболяванията ообаче
съобщи, че пациентът „представлява малък риск“ за обществото.
Спад в Азия
Китайските акции поведоха надолу азиатските фондови пазари в четвъртък на фона на растящият брой на жертвите на
мистериозния коронавирус преди посрещането на Китайската Нова година в събота, предаде Маркетоуч.
В континентален Китай Shanghai Composite се понижи с 84,23 пункта, или 2,75%, до 2 976,53 пункта, докато по-малкият
Shenzhen Composite отчете спад от 62,79 пункта, или 3,45%, до 1 756,81 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng изтри 431,92
пункта от стойността си, или 1,52%, завършвайки сесията при ниво от 27 909,12 пункта.
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Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 235,91 пункта, или 0,98%, до 23 795,44 пункта, на
фона на разочароващите данни за износа. Японският износ се сви с 6,3% на годишна база през декември до 6,58 трлн.
йени, следвайки спад от 7,9% през ноември. Икономистите, анкетирани от Ройтерс, очакваха спад от 4,2%Това е 13-ти
пореден месец на спад на износа. Същевременно с това вносът в страната се понижи с 4,9% на годишна база, като през
ноември той се срина с цели 15,7%.
Южнокорейският измерител Kospi изтри 21,12 пункта от стойността си, или 0,93%, достигайки до ниво от 2 246,13 пункта.
В Австралия ASX 200 се понижи с 44,7 пункта, или 0,63%, до 7 088 пункта. Данните за заетостта в Австрлаия показаха, че
страната е добавила нови 28 900 работни места през декември, което е над очакванията на анализаторите. Икономист от
Ernst & Young обаче поясни, че повечето от новите работни места са свързани с позиции на непълен работен ден.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете
спад от 0,82 пункта, или 0,14%, до 584,08 пункта. BGBX40 се понижи с 0,19 пункта, или 0,17%, до 114,45 пункта. BGTR30
изтри 0,35 пункта от стойността си, или 0,07%, достигайки ниво от 526,32 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,27 пункта,
или 0,20%, до 134,83 пункта.
В. Монитор
√ ЕС забрани вноса на птиче месо от Украйна
Европейският съюз временно е спрял вноса от Украйна на птиче месо, пилешки месни изделия и необработени термично
продукти от пилета украинско производство, съобщи украинската държавна служба за безопасност на храните и защита
на потребителите.
Украинското ведомство подчертава, че международните търговски партньори са предупредени за установяването на
случай на птичи грип в бившата съветска република. Прилаганите мерки за контрол и ликвидиране на птичи грип са
признати за еквивалентни на мерките, прилагани от страните членки на ЕС, посочва още украинското ведомство. Според
информацията яйцата и яйчните продукти не попадат под тези ограничения.
На 18 януари в промишленото предприятие "Хутор" във Виницка област бе регистрирана смърт по птиците. Лабораторните
изследвания са установили диагнозата птичи грип тип А, подтип H5. По информация на ведомството района епизоотичното
огнище наброява 116 000 птици, като са унищожени над 22 000 птици.
Cross.bg
√ Заместник-министър Стоянов участва в Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи“
Българското правителство насърчава усилията за институционализиране на Европейската прокуратура в най-кратки
срокове, така че тя да заработи ефективно.
Това заяви днес заместник-министърът на правосъдието Евгени Стоянов по време на неформално заседание на Съвета на
Европейския съюз (ЕС) „Правосъдие и вътрешни работи", част „Правосъдие", което се провежда в Загреб.
Той пожела успех на Хърватското председателство на Съвета и увери, че страната ни подкрепя предложенията за бъдещите
стратегически насоки на пространството на свобода, сигурност и правосъдие в ЕС и е в готовност за тясно сътрудничество
при изпълнение на амбициозната им програма.
„България поддържа и очертаните междусекторни области, върху които да се постави акцент при бъдещата работа, а
именно защита на общите ценности, основните права и върховенството на правото, модернизация на съдебните системи,
и единство в действията на ЕС в област „Правосъдие" при сътрудничеството с държавите-партньори", каза Стоянов.
В областта на наказателното и гражданското право страната ни приветства предложението за ефективно прилагане на
действащите инструменти и внимателно доразвиване на правната рамка в полза на гражданите, семействата и бизнеса.
В дневния ред на Съвета, днес следобед, е включено обсъждане на неюридическите умения, които следва да присъстват
в програмите за съдебно обучение, обучение по теми от други сектори, свързани с правораздаването, онлайн обученията
и повишаването на броя на практиците, участващи в тях. По тези теми България ще представи добрите практики, развивани
от Националния институт на правосъдието.
Еconomic.bg
√ ДФЗ изплати седмица по-рано втория транш от националната помощ
Парите за животновъдите са 15.8 млн. лв.
Животновъдите получиха седмица по-рано 15.8 млн. лв. по Схемата за преходна национална помощ за говеда,
необвързана с производството (ПНДЖ1) за Кампания 2019 г. Те бяха преведени днес от Държавен фонд „Земеделие“, а
според индикативния график плащането трябваше да се извърши на 31 януари 2020 г.
Ставката за едно допустимо за подпомагане животно за окончателното изплащане по тази схема, е определена със
Заповед от 09.10.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите и е по 78.90 лв. за говеда и за биволи – по 138.08
лв.
Право на подпомагане по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, имат
земеделските стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28
февруари 2009 г., и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания, отглеждат в
стопанствата си поне 70% от референтния брой животни.
В средата на октомври миналата година ДФ „Земеделие“ преведе първия транш от 19.2 млн. лв. на 4461 животновъди,
заявили Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1).
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Припомняме, че преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални
доплащания през 2013 г., като максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за
схемите за национални доплащания за 2013-та. През Кампания 2019 г. средствата за всяка от схемите за Преходна
национална помощ може да достигне максимум 55% от бюджета на съответната схема за национални доплащания през
2013 г.
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