Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
ТВ „Европа“
√ За цената на тока за бизнеса и да очакваме ли поскъпване на водата
„За първите три седмици на тази година ние сме страната с най-висока цена на електроенергията на свободния пазар, на
пазара „ден напред“. Не за отделен ден, не за отделен час, а за целия период цената при нас е най-висока в целия ЕС. При
това без да добавяме към нея немалката сума от 10.70 евро заради неправомерната държавна помощ, която оказваме на
т.нар. американски централи“, заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в
предаването „Европа сутрин“ по ТВ „Европа“.
Той добави също, че индустрията ни е изправена пред много тежка ситуация: да има най-високите цени за електроенергия
спрямо тези, с които се конкурира на световните пазари.
„Трябва четири неща в едно да се случат: прекратяване на договорите с т.нар. американски централи, защита на механизъм
за капацитети в Брюксел и провеждане на търг по него, частична либерализация на пазара и защита на енергийно
уязвимите. Всичко това трябва да стане до 1 юли тази година“, обобщи Васил Велев и допълни:
„В момента имаме абсолютно несправедливи цени на електроенергията. Няма друга страна, където цената на дребно
(каквато е за бита) да е по-добра от цената на едро. Цената на едро винаги е по-ниска, а при нас тя е по-висока. Което води
до там, че индустриалните работници всъщност са ощетени. Защото колкото повече пари се плащат за ел. енергия, толкова
по-малко пари остават за заплати. Това са същите хора - тези, които създават БВП са ощетените...“
Пълен видеозапис на разговора вижте ТУК.
АИКБ
√ ЛОШОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГЕТИКАТА И НЕДОСТИГЪТ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ СА ДВАТА ОСНОВНИ ПРОБЛЕМА НА
БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС
Коефициентът на редукция на първата пенсия е несправедлив, ощетява хората, трябва да бъде намален три пъти
„Енергетиката е един от двата сериозни проблема за българската индустрия и българския бизнес. Ние плащаме найскъпата цена за електроенергия в ЕС, при това даже и без да включваме добавката „Задължение към обществото“, която
в голямата си част е добавка „Задължение към т.нар. американски централи“. И това при положение, че имаме огромни
престояващи мощности, които биха могли да работят и да продават на борсата електроенергия на цена от 100 лв. за
мегават час, както и да изнасят такава. Вместо това мощности престояват, трупат загуба, а ние внасяме електроенергия на
110 лева. Едно неумело управление на тесния ни пазар води до една абсолютно ненормална ситуация, пред която е
изправена българската индустрия. Това се предава веднага на конкурентоспособността и възможността да се увеличават
възнагражденията на хората. Вторият проблем е свързан с недостига на човешки ресурси. В следващите 20 години
България ще губи от пазара на труда по близо 50 000 души годишно. Страната ни трябва да започне много бързо да взима
адекватни мерки. За нас основен приоритет за набиране на човешки ресурс са българските диаспори в чужбина, но само
те няма да са достатъчни. Трябва да започнем да използваме добрите европейски модели като на Германия, Полша и
Чехия. Агенция по заетостта не трябва вече да е агенция, която изнася български работници в чужбина, а агенция, която
внася чужденци в България по заявки на българските предприятия“.
Това обяви председателят на АИКБ Васил Велев по време на официалното представяне на приоритетите на Асоциацията
на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2020 г. АОБР ще работи по 31 мерки в три основни направления:
подобряване на бизнес климата, ускорено решение на проблемите с човешките ресурси и цялостна реформа в
енергетиката. Сред тях са ускорено изграждане на електронно управление, борба със сивата икономика, присъединяване
на България към ERM II, Шенген и ОИСР, отмяна на временната мярка работодателите да плащат първите три дни
болнични, промени в трудовото и осигурителното законодателство, облекчаване вноса на чуждестранни работници,
преговори за уреждане на отношенията с т.нар. американски централи и др.
По думите на Васил Велев, няколко действия трябва да се извършват синхронизирано в енергетиката през първото
полугодие. Това са защита в Брюксел на механизъм за капацитети на база на анализ на съществуващата ситуация в страната
и региона, прекратяване на договорите с т.нар. американски централи, провеждане на търгове за капацитети, поетапно
либерализиране на пазара за бита и защита на уязвимите потребители. Трябва още да се повиши капацитета и
ефективността на държавните и регулаторни органи, както и бъдещото изграждане на нови мощности да става само на
пазарен принцип. Да се повиши енергийната свързаност на България, за да се ползват предимствата на големия
европейски пазар, където цените на енергийните ресурси са значително по-ниски.
Сред другите изключително важни теми бе и искането за промяна на изчислението на Коефициента за редукция на първите
пенсии. По думите на председателя на АИКБ, заради законодателството ни в момента, на родените след 1959 г.
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несправедливо ще им бъдат намалени пенсиите от първия стълб – от НОИ. Това се случва, защото сега коефициентът
редуцира първата пенсия за целия период от 40 г. стаж, въпреки, че през първите 20 г. у нас не са съществували
допълнителни пенсионни фондове и всички осигуровки са били внасяни в НОИ. Освен това, през всичките тези години
дефицитът на НОИ се финансира и чрез данъците на същите тези хора, което коефициентът на редукция не отчита.
Предложението на работодателските организации е коефициентът за редукция да бъде намален три пъти. Така ще се
постигне справедливост и ще се укрепи и развие втория стълб, което е от изключително значение, предвид застаряващото
население на България и тенденцията, че все по-малко работещи хора ще трябва да изплащат чрез НОИ пенсиите на все
повече пенсионери.
Васил Велев заяви също, че България трябва да се рекламира с продуктите си и с успеха на компаниите си както в чужбина,
така и у нас. Да извади успеха от анонимност. Да покаже вдъхновяващите примери за успех. „Това е много важно както за
инвеститорите, така и за привличането и връщането на българи обратно в страната“, завърши той.
Пълният текст на всички приоритети на АОБР за 2020 г. може да видите ТУК.
Debati.bg
√ Васил Велев: Добавката "задължение към обществото" е по-скоро "задължение към т. нар. американски централи"
Българската индустрия и българските работодатели имат с какво да се похвалят, това обяви на пресконференция на
Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) председателят на УС на АОБР Кирил Домусчиев.
„Макар някои да говорят за приближаваща криза, българската икономика работи стабилно, вървим нагоре” посочи
Домусчиев.
На пресконференцията бяха обсъдени приоритетите на бизнеса за 2020г. Представяме Ви някои от акцентите на срещата.
Делът на сивата икономика за миналата година у нас е близо 40%
„Сегашният начин на начисляване на данък върху добавената стойност е покана към недобросъвестните икономически
оператори да извършват данъчни измами.” посочи адвокат Тодор Табаков.
Според организацията един от начините за справяне с данъчните измами е разширяването на принципа на действие на
обратното начисляване на ДДС, като според тях той ще създаде един много по-сигурен начин на търговията при доставките
на стоки и услуги. Те посочиха, че битката за прилагането на обратното начисляване вече се води в Австрия, Чехия,
Словакия, Унгария и ако новият метод бъде приет, сегашният начин на начисляване на ДДС ще стане изключение и ще се
прилага само в случаите, в които обратното начисляване не би било възможно.
Табаков увери, че в тази област работодателните организации и държавата нямат разнопосочни интереси и добави, че се
надява, че Министерството на финансите ще работи с другите европейски държави за преодоляване на сегашната система
за облагане с ДДС, поради която всяка година нараства процентът на данъчните измами, които в рамките на ЕС надхвърлят
150 млрд. евро.
„По данни на международния валутен фонд към месец декември 2019г. делът на сивата икономика у нас 37,8%, което
показва неблагоприятна тенденция за развитие. Сивата икономика е заплаха за светлия бизнес.”, посочва Кирил
Домусчиев.
Друго тяхно предложение за справяне със сивата икономика е провеждането на редовен анализ заедно с
работодателските организации, за да може да се различи отговорният бизнес от нелегалния такъв „Ефективното
противодействие на корупцията е основен приоритет в този смисъл, тъй като корупционните практики са тези, които
улесняват сивата икономика.” заключи Домусчиев.
По-високи заплати и през 2020г.
Българската икономика продължава да върви нагоре с бързи темпове посочват от Асоциацията на организациите на
българските работодатели, но липсата на работна ръка е една от основните пречки за по-нататъшното развитие на сектора.
„Миналата година заплатите са увеличени с 12%. Ние сме една от страните с най-висок ръст на средната заплата в
Европейския съюз.”, посочва Васил Велев.
Според Васил Велев увеличаването на заплатите не би било достатъчно за разрешаване на проблемите, стоящи пред
българската икономика, като за пример посочва Германия, където заплатите са високи, но въпреки това тече активна
политика за внос на чуждестранна работна ръка поради недостига на такава в рамките на самата държава.
Българската индустрия плаща най-високата цена за ток в Европейския съюз
„Факт е, че поради високите цени, които монополистите в Българския енергиен холдинг (БЕХ) поддържат в нашата държава
през последните дни се наблюдава един парадокс, който не се е наблюдавал може би от десетилетия – България стана
нетен вносител на електроенергия, при положение че преди години бяхме износител„ посочва собственикът на Нова
телевизия и председател на УС на АОБР за 2020г. Кирил Домусчиев.
Голяма част от мощностите престояват, а същевременно парите на пазара са най-високите в Европейския съюз, в това
обаче дори не се включва Добавката задължение към обществото, която според председателя на АИКБ Васил Велев е поскоро задължение към така наречените американски централи.
„Близо 11 евро на MW/h ние доплащаме над цената, която е на борсата, което доплащане не правят другите страни
членки, тъй като при тях няма такива централи.” посочва Велев. Предложението от организацията е тази добавка да бъде
включена в цената на борсата, за да има една истинска цена и токът за вътрешния пазар и за износ да бъде един и същ.
Според Велев застоялите мощности в рамките на България могат да послужат за производство и продажба на
електроенергия на цена, която да бъде по-ниска от тази, на която внасяме в момента, а в случай на достатъчно натоварване
е възможно да се стигне и до износ на електроенергия.
В тази връзка има няколко действия, които трябва да бъдат предприети според организацията. Първото от тях е защита в
Брюксел на механизъм на капацитет за предоставяне на ограничена държавна помощ, на която база се правят търгове, в

2

които да могат да участват и други централи освен тези в Маришкия басейн. Тази помощ би била в много по-малки
размери, отколкото сега получават американските централи, което ще доведе нормализиране на цените.
Трябва ли работодателите да плащат първите 3 дни болнични?
Работодателите застават единно зад мнението, че НОИ трябва да плаща първите 3 дни от болничните, тъй като това е
осигурителен случай, за който НОИ получава осигурителни вноски както от работодателите, така и от работниците.
„Категорични сме за отмяната на временната мярка работодателите да плащат първите 3 дни за временна
нетрудоспособност.”, посочва Радосвет Радев – председател на Българската стопанска камара (БСК).
От организацията подкрепят ограничаването на злоупотребата с болнични листове, но все още не са постигнали консенсус
по въпроса какви биха могли да бъдат точните механизми за справянето с нея.
Мениджър
√ Работодателите очакват ново увеличение на БВП през 2020 г.
Ново увеличение на брутния вътрешен продукт до около 127 млрд. лева се очаква през настоящата година, посочиха от
Асоциацията на организациите на българските работодатели, цитирани от БТА.
„Като обединение на работодателските организации имаме с какво да се похвалим. Макар някои да говорят за
наближаваща криза, ние, българската икономика, работим стабилно и вървим нагоре. През 2020 г. очакваме ново
увеличение на БВП, спред прогнозите на финансовото министерство - близо 127 млрд. лева, това е ръст, който идва от
икономиката“, посочи Кирил Домусчиев, председател на КРИБ, която пое ротационното председателство на АОБР тази
година.
„Очакваме тази година БВП на България да е около 130 млрд. лв., работните дни в годината са 260, тоест членовете ни ще
произвеждат по половин милиард лева дневно брутен вътрешен продукт. Ние, с трите дни, които плащаме на работниците
си, все едно плащаме милиард и половина непроизведен БВП“, отбеляза председателят на БСК Радосвет Радев.
Българското трудово законодателство е невероятно остаряло и страната има нужда от изцяло нов Кодекс на труда,
допълни той.
От Асоциацията на организациите на българските работодатели заявиха, че през настоящата година ще се фокусират върху
три основни области - подобряване на бизнес климата, ускорено решаване на проблемите с човешките ресурси, както и за
цялостна реформа в енергетиката. Приоритетите им за 2020 г. включват общо 31 мерки. Сред тях е и отмяна на временната
мярка предприятието да изплаща първите три дни за временна нетрудоспособност и приемане на мерки за ограничаване
на злоупотребите с болнични листове, ЛКК и ТЕЛК решения. Работодателите обаче не са единни относно механизма за
преодоляване на проблема с болничните.
По повод предложението на ВМРО на непушачите да се отпускат по два допълнителни дни отпуск годишно, председателят
на АИКБ Васил Велев беше категоричен: „За равен труд трябва да се плаща равно възнаграждение. Работният ден е осем
часа и никой не е предлагал деветчасов работен ден. Извънредният труд затова се нарича така, защото не е навсякъде и
не е всеки ден“.
Еconomic.bg
√ Държавата е несправедлива към хората с частни пенсии
Борбата със сивата икономика остава основен приоритет на АОБР и през 2020 г.
Първите пенсионери, които ще получават обезщетение освен от Националния осигурителен институт (НОИ) и частните
пенсионноосигурителни дружества, са силно ощетени от държавата. Това за пореден път бе заявено от четирите
национално представителни работодателски организации – БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП, които днес представиха своите
приоритети за 2020 г. в рамките на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).
Председателят на АИКБ Васил Велев припомни, че от септември другата година ще се пенсионира „първата кохорта“
граждани, които имат право на втора пенсия – дамите, родени след 1 януари 1960 г., които са упражнявали най-масовата
трета категория труд. Според действащото в момента законодателство по отношение на техните осигуровки в НОИ през
годините е приложен коефициент за понижаване, който трябва да коригира пенсиите, които те ще получат накрая, така че
да се отрази появата на частните пенсионни фондове в българската осигурителна система. Големият проблем обаче е, че
докато въпросните фондове датират от 20 години, то коефициентът за понижаване е приложен за 40 години назад, което
е несправедливо.
„По нашето законодателство в момента първите пенсионери с втора пенсия ще получат несправедливо орязване на
пенсията от т.нар. „Първи стълб“ – НОИ. Коефициентът за понижаване на пенсиите от НОИ е несправедлив, защото той
редуцира първата пенсия за целия трудов стаж – 40 години, докато всъщност въпросните хора първите 20 години от стажа
си не са се осигурявали в частен пенсионен фонд. През първите 20 години те са внасяли всичките си осигуровки единствено
в „Първия стълб“, обясни Велев.
Така на пръв поглед коефициентът за понижаване трябва да е 2 пъти по-нисък, но това не е всичко. Председателят на АИКБ
подчерта, че НОИ финансира българските пенсии не само от осигуровките, но и от данъци, заради дефицита в
осигурителната система.
„Тези данъци ги плащат същите тези хора, чиито пенсии ще бъдат несправедливо понижени с повече, отколкото трябва.
Така коефициентът за понижение на първата пенсия трябва да бъде 3 пъти по-нисък, отколкото е в момента. Това е начинът
да се постигне справедливост, да се укрепи и развие вторият стълб, което е стратегически правилно предвид застаряването
на населението и това, че все по-малко работещи ще плащат пенсии на все повече пенсионери. Ние трябва да подтикнем
хората към спестовност и те сами да си акумулират средства в личните си партиди в пенсионните фондове“, каза още
Велев.
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Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев обърна внимание и на друг наболял проблем – мръсният въздух. По думите му
от замърсяването на въздуха страда целият бизнес, тъй като служителите се разболяват по-често. Той заяви, че през тази
година АОБР ще продължи да настоява за повишаване на данъка за най-замърсяващата категория автомобили и за
криминализиране на горенето на гуми, стари масла и друг вид промишлени отпадъци.
Домусчиев също така призова за по-голяма регулация при автосервизите, тъй като „има сервизи, при които не просто
прокапва, а изтича, нелегално масло, и през които преминават не просто сиви, а черни, финансови потоци“.
Говорейки за екология председателят на най-голямата работодателска организация в България заяви, че АОБР настоява
държава да си формира национална позиция спрямо европейската „зелена сделка“. Той подчерта, че спирането на
българските топлоелектрически централи ще струва много скъпо (около 20 млрд. евро) и на този етап се очаква, че
европейската финансова помощ за тази цел няма да е достатъчна.
По отношение на енергетиката работодателите подчертаха, че в момента положението на българския пазар за
електроенергия е "ненормално", тъй като страната ни внася ток, при положение, че има мощности за производство, които
стоят неизползвани.
„В момента престояват неизползвани мощности, а цената на нашия пазар е висока и се налага да внасяме“, обясни Велев.
През тази година членовете на АОБР ще се борят начислявания в момента за клиентите в страната данък „Задължение към
обществото“ да бъде включен към общата цена на тока на борсата и така да е видим за всички пазарни играчи, както и за
обществото. Пред Брюксел пък българските работодателски организации смятат, че трябва да се настоява за приемане на
механизъм за защита на енергийните капацитети. Чрез този механизъм ще може прозрачно да се определя на кои
енергийни компании да се предоставя държавна помощ, а не, както в момента, такава да получават само т.нар.
„американски централи“ – ТЕЦ „Марица Изток“ 1 и 3.
„Чрез приемане на такъв механизъм ще се постигнат две неща. От една страна предоставяната държавна помощ ще бъде
по-ниска, а от друга – тя ще се отпуска с пълното одобрение от страна на Брюксел“, обясни председателят на АИКБ.
Сред другите приоритети на АОБР за 2020 г. са ускорено изграждане на електронно управление, битката със сивата
икономика, отмяна на данъка върху дивидента и намаляване с 5% на данъка върху доходите на едноличните търговци,
както и присъединяване на България към ERM II, Шенген и ОИСР.
От АОБР ще настояват още за спешни мерки срещу злоупотребата с болнични листове, отмяна на правото на платен
годишен отпуск за периоди, в които не се полага труд, както и промяна в трудовото и социалното законодателство, за да
се ограничи недостига на работна сила.
„Борбата със сивата икономика е един от приоритетите, който засягаме всяка година. Като представители на отговорния
български бизнес обединяваме усилия на всички заинтересовани страни, за да покажем нетолерантното си отношение
към неформалната икономика, да изтъкнем добрите бизнес практики и да очертаем основните проблеми и пътища за
тяхното преодоляване“, отбеляза Домусчиев.
Оff News
√ Бизнесът отново настоя за реформа на КТ и болничните
От АОБР настояват за спешни мерки срещу злоупотребата с болнични листове, отмяна на правото на платен годишен отпуск
за периоди, в които не се полага труд, както и промяна в трудовото и социалното законодателство, за да се ограничи
недостига на работна сила.
Това за пореден път обявиха работодателите на пресконференцията на Асоциацията на организациите на българските
работодатели, която представи приоритетите си за 2020 г.
През 2020 г. очакваме много по-голям ръст на БВП, според прогнозата на финансовото министерство той ще е близо 127
млрд. лева, това е ръст, който идва от икономиката, заяви Кирил Домусчиев, председателят на Конфедерацията на
работодателите и индустриалците. Той отчете и рекордно висок износ за миналата година - близо 17 млрд. евро по данни
за първите 7-8 месеца, и допълни, че българската икономика работи качествено и конкурентоспособно.
По данни на Международния валутен фонд към края на миналата година делът на сивата икономика у нас е 37,8%. „Сивата
икономика е заплаха за светлия бизнес“, категоричен е председателят на КРИБ. Според него ефективното противодействие
на корупцията е основно в случая, защото именно тя улеснява сивата икономика, добави Домусчиев.
Според Домусчиев приоритет ще бъде борбата със сивата икономика, с корупцията и монополизацията, както и
установяването на баланс между икономическото развитие и околната среда. Той настоя и за формиране на национална
позиция на България по Европейската зелена сделка, както и за присъединяването на страната ни към Шенген и ОИСР.
Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов заяви, че е недопустимо в България все
още да няма електронно правителство, и увери, че за АОБР това ще е един от приоритетите за в бъдеще.
Друг акцент ще е разширяването на принципа на действие на обратно начисляване на ДДС с цел предотвратяване на
данъчни измами. Той смята, че в тази област работодателските организации и държавата нямат разнопосочни интереси.
Председателят на БТПП отбеляза като задача и въпроса с приемането на механизъм за определяне на минимална работна
заплата за ЕС.
Работодателите настояват за ускоряването на реформите в образователната система и по-скоро разширяване на
професионалното обучение в областта на предприемачество. Те допълват, че ще се насочи вниманието към техническите
и инженерните специалности.
Васил Велев, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България, заяви, че енергетиката е един от двата
основни проблема за българската индустрия.
„Свидетели сме на едно ненормално състояние в момента, то се дължи на това, че голяма част от мощностите престояват
в същото време цените в страната са най-високи на пазара ден напред. Близо 11 евро на киловат час ние доплащаме над
цената, което е на борсата и не се плаща в другите страни членки. Ние сме предложили тази добавка, ако не разваля
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договорите да се включи в цената на борсата и тока и за вътрешния и за външния пазар да е една и съща“, добави
председателят на АИКБ.
Велев добави, че през първото полугодие на тази година в енергетиката трябва да се извърши защита в Брюксел на
механизъм за капацитети във връзка с прехода към енергетика без въглища. Той смята, че от 1 юли трябва да стартира
поетапното либерализиране на пазара за бита.
Председателят на АИКБ отбеляза и коефициента за редукция на първата пенсия. Според него той трябва да е три пъти помалък, отколкото е в момента и по този начин ще се укрепи и вторият стълб на пенсиите.
Бизнесът беше категоричен, че иска отмяна на временната мярка предприятията да плащат първите три дни болничните.
Те смятат, че болничните трябва да се покриват от НОИ, като добавиха, че България има нужда от изцяло нов Кодекс на
труда.
В пресконференцията участваха Кирил Домусчиев, председателят на Конфедерацията на работодателите и
индустриалците (КРИБ), Васил Велев, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ),
Радосвет Радев, председателят на Българската стопанска камара (БСК) и Цветан Симеонов, председателят на Българската
търговско-промишлена палата (БТПП).
НОВА ТВ
√ Хората с втора пенсия ще могат да прехвърлят партидите си от частен фонд в държавата
Досега това можеше да се случи най-късно пет години преди пенсионирането
Държавата ще даде право на избор на първите хора с втора пенсия да изберат в последния момент дали да прехвърлят
партидите си от частен фонд в държавата. Според закона сега това може да стане най-късно до пет години преди
пенсионирането. Много от първите, които ще получат втора пенсия през 2021 г. обаче, са изпуснали този срок.
За първите хора с втора пенсия най-важно е да имат избор откъде да я получават - от НОИ или от частен фонд. През
седмицата социалният министър Деница Сачева обясни, че избор ще се даде на около 200 000 души.
Пари за втора пенсия се трупат от 2002 г. Затова в партидите още няма достатъчно. Въпреки това, по закон държавната
пенсия ще бъде намалена с 20%, ако пенсионерът избере доход и от частния фонд. Например, ако догодина само пенсията
от НОИ на един човек е 400 лева, но той избере и частна, би получил 380 лева, т.е. - с 20 лева по-малко. Затова фондовете
искат по-малко намаляване. Ако осигурителният институт се съгласи и промени формулата, както искат дружествата, това
би означавало доход 436 лева. Това е проблем, който засяга особено първите поколения, избрали и частен фонд.
„Ако изберат да си запазят парите от универсалния фонд и да ги получават от него, НОИ им намалява пенсията с 20% - това
е погрешно и като математика, и като логика”, коментира за NOVA Владислав Русев, изпълнителен директор на пенсионно
осигурително дружество.
Според работодателите държавната пенсия трябва да бъде намалявана поне три пъти по-малко - с около 6-7%, а не с 20.
"Ще бъдат ощетени, защото само половината от времето са внасяли вноските си на две места, а ще им бъде намалена
първата пенсията за целия период", обясни председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил
Велев.
"Идеята е да бъде разтурен този втори стълб, да се премахнат личните спестявания и съответно всичко да бъде вкарано в
държавата, за да запуши тя едни дупки в пенсионната система за около две години. Това означава да разчитате на
българските политици в бъдеще - нещо, което ми се струва особено несигурно", каза Стоян Панчев от Експертен клуб за
икономика и политика.
За повече информация вижте видеото.
√ ПО-МАЛКО БОЛНИЧНИ: Ще ограничат ли новите идеи правата на пациентите?
С 10-15% се е увеличил броят на болничните листове, въпреки намаляването на заетите лица с 50 000 души на година. Тази
статистика обяви в предаването „Събуди се” Добрин Иванов от АИКБ.
„Проблем има. Увеличава се броят на болничните. Анализът на НОИ показва, че липсва контрол. Регионалните съвети не
функционират. Работят формално. Липсват санкционни механизми”, коментира той.
„Работодателите са прави за едно нещо. Не е редно те да плащат първия ден от болничните листове. На тях им тежи.
Разбираемо е. Нито лекарите, нито пациентите са виновни за това. Работодателите трябваше да поговорят с властта и
нещата да станат, както преди. Терминът „фалшиви болничен” е фалшив”, коментира доц. Д-р Любомир Киров,
председател на Сдружението на личните лекари.
По думите му болничните са се увеличили заради увеличаването на заболеваемостта.
Президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов пък беше категоричен, че здравеопазването от грижа за хората се е
превърнало в търговия. „Когато аз отида в болница, тя за да си върже работите с клиничните пътеки, трябва да ми даде
болничен лист. Този порочен модел води до порочния модел, който обсъждаме”, коментира Манолов.
От „Подкрепа” предлагат работодателите, които осигурят допълнително здравно осигуряване на служителите си, да бъдат
освободени от това плащане.
Целия разговор гледайте във видеото.
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Bulgaria ON AIR
√ АИКБ: Лесно се предлагат облаги, които трябва да ги плати работодателят
Процедурата по обжалването на един болничен била неефективна
2 дни повече отпуск за непушачите, по преценка на работодателя, предлагат от ВМРО с промени в Кодекса на труда.
Законодателната инициатива е опит да бъде допълнена забраната за пушене на обществени места, тъй като пушачите си
почивали нерегламентирано.
"Много е лесно да се предлагат облаги, които трябва да ги платят работодателите, всякаква логика липсва да се мотивира
едно поведение с платен годишен отпуск. Целта е да се отнеме вниманието от по-важни проблеми", посочи за "Денят ON
AIR" Добрин Иванов, изпълнитeлен директор на АИКБ.
"Голямата част от мерките за болничните, които се предлагат е за контрола върху тях. Трябва да бъде оценено
въздействието. Оказва се, че анализът признава, че има проблем с болничните", каза още той.
Според него към настоящия момент не се прилагал никакъв контрол, процедурата по обжалването на един болничен пък
била неефективна. Цялата система била на самотек.
По думите на финансовия експерт Мика Зайкова самият премиер бил изненадан от предложението на ВМРО.
"Има пушачи, които пушат по 1-2 цигари и те не излизат през 15 мин. Ако целта е да накараш пушачите да не пушат няма
да стане. Това е недомислица, нещо казано и скалъпено набързо", подчерта тя пред Bulgaria ON AIR.
"Има фалшиви болнични, но има и нещо друго - българинът е болен, има труден достъп до ефективно здравеопазване.
Ако имаш пари, отиваш в качествена клиника, нямаш ли... Не може в този хаос в здравеопазването да твърдим, че хората
получават качествено такова. Основното нещо, което трябва да се направи, е ефективен контрол за болничните", посочи
още Зайкова.
За повече информация вижте видеото.
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По думите на финансовия експерт Мика Зайкова самият премиер бил изненадан от предложението на ВМРО.
"Има пушачи, които пушат по 1-2 цигари и те не излизат през 15 мин. Ако целта е да накараш пушачите да не пушат няма
да стане. Това е недомислица, нещо казано и скалъпено набързо", подчерта тя пред Bulgaria ON AIR.
"Има фалшиви болнични, но има и нещо друго - българинът е болен, има труден достъп до ефективно здравеопазване.
Ако имаш пари, отиваш в качествена клиника, нямаш ли... Не може в този хаос в здравеопазването да твърдим, че хората
получават качествено такова. Основното нещо, което трябва да се направи, е ефективен контрол за болничните", посочи
още Зайкова.
News.bg
√ Експерти: Недомислица е предложението на ВМРО за непушачите
"Много е лесно да се предлагат облаги, които трябва да ги платят работодателите, всякаква логика липсва да се мотивира
едно поведение с платен годишен отпуск. Целта е да се отнеме вниманието от по-важни проблеми".
Така смята Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Така той коментира за "Денят ON AIR" предложението на ВМРО за 2 дни повече платен годишен отпуск за непушачите.
Според него, подобни навици на работещиъе нямат пряка връзка с трудовите им такива. Категориите "пушач" и "непушач"
са твърде относителни, обясни Иванов съмненията си в предложението.
По думите на финансовия експерт Мика Зайкова, която също коментира идеята, самият премиер бил изненадан
от предложението на ВМРО.
Трябва да се направи оценка на въздействието, преди предложенията да влизат в пленарна зала, припомни тя.
"Има пушачи, които пушат по 1-2 цигари и те не излизат през 15 мин. Ако целта е да накараш пушачите да не пушат няма
да стане. Това е недомислица, нещо казано и скалъпено набързо", подчерта тя.
За нея, идеята също е отвличане на вниманието от по-наболели проблеми, като например водната криза в страната, за
предотвратяването на която през годините властите не са взели адекватни мерки.
Според воеводите пушачите излизали да пушат извън работните помещения и така си осигурявали допълнителна
нерегламентирана почивка. Затова непушачите трябвало да бъдат стимулирани, защото били поставяни в
дискриминационни условия спрямо любителите на тютюна.
С това се опитваме да допълним тази тотална забрана за тютюнопушене на обществени места, обясни Александър Сиди.
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От мярката ще могат да се възползват и пушачите, стига да не палят цигара на работното място, а след работа.
Двамата експерти коментираха и други актуални въпроси, като плащането на болничните на работещите, което доведе до
разгорещени дебати.
"Голямата част от мерките за болничните, които се предлагат е за контрола върху тях. Трябва да бъде оценено
въздействието. Оказва се, че анализът признава, че има проблем с болничните", счита Иванов.
Според него сега не се прилага никакъв контрол.
Зайкова призна, че има и фалшиви болнични, но не скри, че българинът често е болен и без достъп до качествено
здравеопазване. Особено болезнен е този проблем в малките населени места, напомни тя.
В. Монитор
√ Фирмите на отчет само пред данъчните до 30 юни
Коригирането на финансовите декларации отпада
Данъчното приключване на фирмите ще бъде олекотено вероятно още от следващата година. Бизнесът и данъчните са се
договорили компаниите да се отчитат само пред националната приходна агенция (НАП) в срок до края на юни, а
статистическият институт и Търговският регистър ще получават от данъчните по електронен път попълнените вече годишни
отчети за дейността си.
Припомняме, че в момента бизнесът подава годишни финансови отчети два пъти веднъж до 31 март се подават годишните
финансови отчети до Националния статистически институт (НСИ), а от там служебно се изпращат към НАП. Другият срок за
фирмите е 30 юни, при който се публикуват в Търговския регистър финансовите отчети заедно с решението за тяхното
приемане.
Предложението е направено от големите работодателски организации във връзка с изработването на единна входна точка
за подаване на годишни финансови отчети, коментира пред „Монитор“ изпълнителният директор на Асоциацията на
индустриалния капитал в България Добрин Иванов.
Възможността за олекотяване на данъчната кампания за фирмите се дава от счетоводната директива, но България не се е
възползвала от нея. „Чрез единна входна точка, в която да се подадат на едно място тези отчети, а от там вече служебно
да бъдат разпратени на трите необходими места, а именно НАП, НСИ и Търговския регистър, то няма да е необходимо да
се подават два пъти, както е в случая“, коментира Иванов.
Искането всъщност е старо предложение на бизнеса още от 2015 г. И в тази връзка беше направена работна група в
Държавна агенция „Електронно управление“, която излезе с концепция за създаването на единната входна точка. Проект
по ОП „Добро управление“ беше финансиран, който да създаде приложно идеята.
Фирмата ще трябва еднократно да подаде годишни отчети за дейността си и информацията ще се използва от трите
държавни институции във вида, в който е подадена. Така ще може да се правят справки и ще бъдат ограничени
възможностите за грешки. Тук идва и затруднението, че ако останат сегашните срокове, както са в момента, бизнесът ще
бъде принуден да изготви финансовите отчети до 31 март, да ги подаде, както и да свика общото събрание на
съдружниците или на акционерите, които да ги приемат. Всичко това трябва да се случи до края на март, което е
невъзможно, смята шефът на АИКБ.
Поради искането на бизнеса за удължаване на данъчната кампания от финансовото министерство и НАП са направили
анализи какви биха били вредите и щетите за бюджета от едно такова удължаване и се оказало, че ако бъдат променени
някои други разпоредби във връзка с авансовите вноски по корпоративния данък и други разчети, които биха гарантирали
равномерното постъпление на данъци, основно корпоративният данък, те биха били съгласни с едно такова удължаване.
По-реалистично е срокът от 31 март, който е до момента, да бъде изместен и да бъде приравнен на срока за Търговския
регистър, който е 30 юни. Пред „Монитор“ от приходната агенция неофициално коментираха, че ако срокът бъде изместен,
то вероятно подаването на финансовите отчети ще започне 1 март.
До момента също има възможност за коригиране на декларация до 30 септември, но ако срокът бъде удължен, то тази
възможност ще отпадне. И така това, което ще бъде подадено, ще бъде окончателно. Обсъжда се промените да влязат в
сила още догодина.
Министество на туризма
√ Министър Ангелкова: Механизмът за насърчаване на организирания туризъм ще направи България по-конкурентна
дестинация
Като начало той ще е с фокус върху Черноморието и ще се базира на реализираните нощувки през ЕСТИ, а плащанията
ще са на база постигнати резултати
Днес обявяваме механизма за целенасочени маркетингови кампании и насърчаване на директни продажби на
туристически пакети за дестинация България на целеви пазари през летния сезон. Чрез него ще бъде подпомогнат
организираният туризъм и страната ни като конкурентна дестинация. Като начало той е с фокус върху Черноморието за
периода 1 май-31 октомври, като ще отразява реализираните нощувки на чуждестранни граждани в местата за
настаняване от Единната система за туристическа информация (ЕСТИ). Това анонсира министърът на туризма Николина
Ангелкова на 24 януари пред медии, представяйки детайли и начина на приложение на новия финансов механизъм. Той
ще се осъществява чрез маркетингови и рекламни кампании на целеви за България входящи пазари.
Участие в срещата взеха също представители на туристическия бизнес, туристически организации и представители на
работодателите, сред които Полина Карастоянова - изпълнителен директор на Националния борд по туризъм, Митко
Василев - главен управител на Германо-българската индустриално-търговска камара, Красимир Станев - изпълнителен
директор на Албена АД, Добрин Иванов – изпълнителен директор на АИКБ, Сийка Кацарова - председател на Българския
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съюз по балнеология и СПА туризъм и вицепрезидент на Европейската СПА асоциация, Константин Бояджиев - главен
изпълнителен директор на Галакси Инвестмънт Груп ООД, Любомир Стамболийски – търговски директор на Св. св.
Константин и Елена холдинг АД и др.
Механизмът ще се осъществи чрез обществена поръчка с четири обособени позиции - пазар Германия (предвидени са като
бюджет 5 млн. лв. без ДДС); пазар Великобритания - 2,5 млн. лв.); пазар Вишеградска четворка (Полша, Унгария, Чехия и
Словакия – 3,75 млн. лв.); пазар Русия (1,25 млн. лв.). Инициативата е изключително прозрачна и съобразена с изискванията
на Закона за обществените поръчки и Европейската директива за обществените поръчки. Документацията ще бъде
публикувана и в Официалния вестник на ЕС. Така отговаряме на очакванията на туристическия бизнес за осигуряване на
повече средства за национална реклама, подчерта министър Ангелкова.
Тя поясни, че финансирането на механизма ще е чрез Централния републикански бюджет в размер 15 млн. лв. с ДДС и
става възможно благодарение личната ангажираност на премиера Борисов и министър Горанов към сектора като един от
приоритетните за българската икономика. През август миналата година министър-председателят съобщи, че 15 млн. лв. с
ДДС могат да бъдат насочени от бюджета за стимулиране привличането на повече туристи през по-слабите летни месеци
по Черноморието, акцентира министър Ангелкова.
Инициативата е изключително важна за запазване и разширяване на пазарните позиции на България като предпочитана
дестинация за организиран летен/морски туризъм. Ще бъдат избрани изпълнители по всяка обособена позиция, които ще
изготвят конкретни маркетингови дейности за онлайн и офлайн реклама в партньорство с представители на туристическия
бранш - туроператори, които осъществяват продажби на туристически пакети за дестинация България на посочените
пазари. Планираните маркетингови дейности задължително трябва да бъдат базирани върху обстойни пазарни
проучвания с фокус летните пътувания с цел морска ваканция - идентифициране на целеви групи потребители, на водещи
туроператори и др.
Предвидените суми ще бъдат усвоени само при доказан резултат - ръст на организирани туристически посещения през
сезон лято 2020. Плащанията по договорите ще се извършват 15% авансово, а останалите 85% - след отчет от изпълнителя
за конкретни постигнати резултати и одобряване от възложителя. Идеята на Министерството на туризма е механизмът да
се приложи пилотно за Черноморието и ако се окаже работещ за повишаване броя на туристите, впоследствие да се
разшири. С него се очаква притокът на туристи към страната ни да се увеличи с 200-300 хиляди, прогнозира министър
Ангелкова. През летния сезон - от юни до края на септември 2019 г., страната ни е посетена от над 5,4 млн. чужди туристи,
посочи още тя.
На всички пазари, с изключение на Русия, очакваме фалитът на най-големия британски туроператор „Томас Кук“ да даде
отражение, включително и върху записванията за България, допълни министърът. Освободен е потенциал, който трябва
своевременно да бъде запълнен. Тя припомни многобройните си срещи с представители на големи туроператори от
Германия и Великобритания, на които е било обсъдено гъвкавото запълване на тази ниша и по-активното предлагане на
туристически пакети за дестинация България през лятото. Повечето от тези партньори са очертали прогнози за ръст на
туристите си към България, което е възможност и за повече чартъри към страната ни, стана ясно от думите на министъра.
Тя повтори, че разчетите по механизма ще са различни за всеки от пазарите според спецификата им. Предвидените суми
ще бъдат усвоени само при доказан резултат - ръст на организирани туристически посещения през лято 2020. Плащанията
по договорите ще бъдат възможни след направен отчет от изпълнителя и приемане на резултатите от възложителя.
Изпълнителният директор на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова заяви, че обявяването на този
новаторски механизъм е втората по важност стратегическа стъпка в развитието на туризма ни след създаването на
самостоятелното Министерство на туризма. Тя изказа пълната подкрепа на Националния борд по туризъм за успешната
реализация на инициативата, която е силен знак на българското правителство в подкрепа на сектора. Това според нея е
специфично ноу-хау и за други европейски страни.
Прави чест на Министерството на туризма, че започва по европейски начин да работи с тези средства и ефектът ще е
положителен, коментира Красимир Станев, изпълнителен директор на Албена АД. Очаквам туристопотокът чрез
механизма и с положителния подхода на правителството да се увеличи с 10 на сто за лятото на тази година, прогнозира
той.
Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, също приветства старта на инициативата за насърчаване на директните
продажби и маркетинговите дейности. Бизнесът в туризма работи в силно конкурентна среда и се залага предимно на
инвестиции и повишаване качеството на услугите, но това не е достатъчно, заяви той и даде примери с практиката в други
страни на Балканите, които ползват пряка държавна помощ. В това отношение България е ощетена, защото условията не
са равни, но механизмът е добро начало, за да се обвърже финансирането с постигнатите резултати, и това ще насърчи
конкуренцията, обобщи той.
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√ Финансовото министерство запазва сегашната такса за лотариите
Държавна такса, която дължат организаторите на хазартни игри, остава в размер на 15 на сто върху получените залози,
съобщиха от Министерството на финансите. Ден по-рано, от ведомоството обявиха, че е пуснат за обсъждане нов
законопроект, в който се предлагаше режимът на облагане да бъде сменен, което на практика щеше да намали събираната
такса с 25%. Предложението предизвика веднага публични реакции и коментари, че ако бъде прието по този начин, на
практика ще се стигне до ставката, по която са плащали досега частните фирми - организатори на игрите на щастието с
билетчета.
"Предвид, че облагането на хазартната дейност винаги е във фокуса на общественото внимание и всяка промяна в модела
на облагане подлежи на различни интерпретации дали това е най-подходящият и справедлив модел за хазартния пазар в
страната, Министерството на финансите запазва действащия модел на облагане на традиционния хазарт", гласи
съобщението на финансовото министерство.
У нас, действащата към настоящия момент разпоредба разграничава двете хипотези на формиране на "основа", върху
която се събират държавни такси за поддържане на лиценз за организиране на определени от закона хазартни игри. В
едната хипотеза "основата" са стойността на постъпилите залози, а във втората - събраните такси и комисионни за участие.
Mоделът на облагане на брутната печалба е ефективен инструмент за намаляване дела на нелегалната хазартна дейност.
Повечето държави членки на ЕС са променили режима на облагане на хазартната дейност в посока замяна на данъка върху
залозите с данък върху брутната печалба, уточняват от ведомството на Горанов.
√ 12 принципа определят доброто местно управление
Министерство на регионалното развитие и благоустройството стартира Пета процедура за присъждане на Европейски
етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини. Инициативата е в изпълнение на Стратегията
за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, която е приета от Република България и се прилага
повече от дванадесет години.
Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на цялостното управление
в общините, което се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички
държави членки на ЕС. С него се удостоверява, че дадена община отговаря на европейските стандарти за качество на
управлението на местно ниво. Дванадесет принципа за добро демократично управление на местно ниво са в основата на
стратегията. Тяхното приемане и прилагане от общините гарантира ефективно и ефикасно планиране и управление на
местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса.
Принципите са:
1. Честно провеждане на избори.
2. Представителност и гражданско участие.
3. Отзивчивост, ефикасност и ефективност.
4. Откритост и прозрачност.
5. Върховенство на закона.
6. Етично поведение.
7. Компетентност и капацитет.
8. Иновации и отвореност за промени.
9. Устойчивост и дългосрочна ориентация.
10. Стабилно финансово управление.
11. Човешки права, културно разнообразие и социално единство.
12. Отчетност.
Сертификатът се връчва на местни власти, доказали прилагането на всички тези принципи в своята ежедневна работа.
Организацията и провеждането на процедурата за присъждане на Европейския етикет се осъществява в партньорство
между Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Националното сдружение на общините в
Република България (НСОРБ). Присъжда се от Национална платформа на партньорите за добро демократично управление
на местно ниво, която е акредитиран от Съвета на Европа орган.
През 2010 г. страната ни стана първата държава-членка на Съвета на Европа, акредитирана да присъжда Етикет на свои
местни власти, и има водещо значение сред останалите държави-членки в изпълнението на стратегията. Отличието се
връчва за период от 2 години, а главната цел на инициативата е да се насърчават усилията на все повече местни власти и
продуктивното съперничество между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно и
жизнено местно самоуправление в България.
Право да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет имат всички български общини, които приемат и прилагат
в работата си 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа. За петата процедура общините
могат да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет най-късно до 20 май 2020 г.
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64 такива сертификати са връчени досега в проведените общо до момента процедури. С Европейски етикет за добро
демократично управление досега са удостоени 29 общини: Димитровград, Добрич, Долна баня, Карлово, Кирково, Кнежа,
Лясковец, Перник, Свиленград, Смолян, Столична община, Бяла Слатина, Мездра, Поморие, Русе, Свищов, Смядово, Троян,
Търговище, Банско, Враца, Вълчи дол, Габрово, Горна Оряховица, Павликени, Петрич, Девня, Самоков и Ловеч.
Информация относно кандидатстването на общините, условията и реда за присъждане на Европейския етикет може да се
намери на интернет страниците на МРРБ, в раздел Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво,
на НСОРБ и в Портал за децентрализация.
√ От Давос в София - Кристалина Георгиева се срещна с управителя на БНБ
Има сигнали за известно стабилизиране и консолидиране на икономическия растеж както на глобално, така и на
регионално ниво, но паралелно с тях продължават да са налице несигурност и структурни проблеми, които трябва да бъдат
разрешавани с подходящи политики. Това е споделила Кристалина Георгиева, председател на МВФ, която в събота
проведе среща с управителя на БНБ Димитър Радев.
Сред темите на разговора, който се е състоял в Българската народна банка, са били сътрудничеството на централната банка
с международната организация, очакванията за икономиката и банковия сектор в България през 2020 г., както и актуалното
състояние и перспективи пред европейската и глобалната икономика, съобщиха от пресцентъра на БНБ.
Управителят на БНБ е подчертал стратегическото значение на процеса на присъединяване към валутния механизъм ERM II
и Банковия съюз. Той е споделил и очакванията си, че предстои като цяло успешна за икономиката и банковия сектор
година, но определени рискове и фактори с външен произход могат потенциално да пренесат ефекти към България.
Кристалина Георгиева, която взе участие и в провелия се през миналата седмица форум в Давос, е приветствала усилията
за задълбочаване на евроинтеграционната перспектива на България като механизъм за придаване на нови елементи на
устойчивост във финансов и макроикономически план за страната ни.
√ Депозитите на домакинствата нараснали с 8%, кредитите - с 9,5%
През 2019 година спестяванията на домакинствата се увеличават с 8%, а кредитите - с 9.5 на сто, отчита Българската
народна банка.
В края на декември 2019 г. депозитите на неправителствения сектор са 85.155 млрд. лв. (71.3 на сто от БВП), като годишното
им увеличение е 9.7 на сто. Депозитите на нефинансовите предприятия в края миналата година са 26.494 млрд. лв. (22.2
на сто от БВП).
Депозитите на финансовите предприятия нарастват през 2019 г. с 2.4 на сто и в края на декември достигат 3.017 млрд. лв.
(2.5 на сто от БВП).
Депозитите на Домакинства и нетърговските дружества обслужващи домакинства /НТООД/ са 55.645 млрд. лв. (46.6 на сто
от БВП). Те се увеличават през декември с 8 на сто спрямо същия месец на 2018 г.
В края на декември 2019 г. кредитите за неправителствения сектор са 62.696 млрд. лв. (52.5 на сто от БВП). През декември
2019 г. те се увеличават на годишна база с 9.3 на сто.
Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват през 2019 година с 5.9 на сто и в края на декември достигат 34.616
млрд. лв. (29 на сто от БВП).
Кредитите за Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата са 23.907 млрд. лв. (20 на сто от БВП)
в края на декември 2019 година. Спрямо същия месец на 2018 г. те се увеличават с 9.5 на сто.
В края на декември 2019 г. жилищните кредити са 10.771 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 14.5 на
сто. Потребителските кредити възлизат на 11.330 млрд. лв. и се увеличават с 10.8 на сто спрямо декември 2018 г. На
годишна база другите кредити намаляват с 40.9 процента, като достигат 514.6 млн. лева.
Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.173 млрд. лв. (3.5 на сто от БВП) в края на декември 2019 година.
В сравнение с декември 2018 г. те се увеличават с 46.9 на сто, информира БНБ.
√ Гърция върна бонуса в избирателната си система
Със 163 гласа "за" и 121 "против" гръцкият парламент прие промени в избирателната система на страната, като на практика
така върна т.нар. бонус за политическата сила, спечелила най-много гласове на изборите. Бонусът беше отменен през 2016
г., когато беше приета простата пропорционална избирателна система.
С новата избирателна система, ако първата политическа сила спечели поне 25 процента от валидните гласове, ще получи
бонус от 20 депутатски места, а останалите 280 ще бъдат разпределени пропорционално на гласовете. За всеки 0,5
процентни пункта над 25 процента първата партия ще получава един допълнителен депутат. Максимален бонус от 50 места
ще се получава за 40 и повече процента от гласовете, предава БТА.
Правителственият законопроект обаче не получи необходимите 200 гласа, за да влезе в сила за следващите
парламентарни избори. Затова те ще се проведат по сегашната проста пропорционална избирателна система, а новите
стари правила ще се прилагат за следващите избори.
Всички опозиционни сили, с изключение на крайнодясното Гръцко решение, гласуваха против промените в избирателната
система.
√ Ръст на борсите в Европа на фона на съживяването на бизнес активността в Германия
Водещите индекси на европейските фондови борси записаха ръст в ранната търговия в петък, на фона на позитивните
данни за бизнес активността в Германия, които сигнализират съживяване на най-голямата икономика в Европа в началото
на годината, предаде Ройтерс.
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Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 4,64 пункта, или 1,1%, до 424,67 пункта, и е на път да прекрати серията
от четири сесии в червената зона. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 110,67 пункта, или 1,47%,
до 7 618,34 пункта. Френският CAC 40 отчете ръст от 71,23 пункта, или 1,19%, до 6 043,02 пункта.
Немският DAX се повиши с 163,76 пункта, или 1,22%, до 13 552,18 пункта и е на път да запише най-добриятси ден от повече
от две седмици, след като индексът на мениджърите по доставките (PMI), изготвян от HIS Markit, показа, че частен сектор
в Германия е набрал скорост през януари. Основният индекс PMI, който проследява промишлеността и услугите, се е
повишил до 51,1 пункта през януари спрямо 50,2 пункта през декември. Това е най-високото ниво от пет месеца и е над
очакваното от анализаторите, анкетирани от Ройтерс, равнище от 50,5 пункта.
Данните идват няколко дни след доклада на Центъра за икономически изследвания ZEW, който показа, че търговското
примирие между САЩ и Китай е повишило оптимизма сред германските инвеститори до най-високото му равнище от
средата на 2015 година
„Данните за PMI изглежда потвърждават прогнозата на управителя на ЕЦБ Кристин Лагард, според която икономическите
рискове са намелели. Това е позитивно развитие“, коментира Ийве Мевисен, старши пазарен икономист от Rabobank.
„Същевременно с това обаче тя заяви, че лихвите ще останат ниски в обозримото бъдеще, така че дори и рисковете да
намаляват, пазарите все още може да разчитат на това, че ЕЦБ ще поддържа лихвените проценти на рекордно ниски нива“,
добавя той, визирайки вчерашното заседание на ЕЦб, по време на което централната банка остави без промяна водещите
си лихви на досегашните им исторически минимуми.
Германският бенчмарк DAX бе подкрепен и от поскъпването на акциите на фармацевтичния гигант Bayer с 3,02%, след като
в медиите се появи информация, че той може да постигне извънсъдебно споразумение по делата срещу него в САЩ,
свързани с обвиненията, че произвеждания от Моnѕаntо xepбицид Rоunduр пpичинявa paĸ.
Междувременно книжата на Ericsson поевтиняха с 6,69%, след като производителят на телекомуникационно оборудване
отчете по-слаб от очакваното ръст на печалбата през четвъртото тримесечие. На фона на тези данни акциите на
финландския му конкурент Nokia поскъпнаха с 0,68%.
Вяла търговия в САЩ
Водещите индекси на Уолстрийт завършиха търговската сесия в четвъртък почти без промяна, възстановявайки поголямата част от загубите, натрупани през деня, след като Световната здравна организация (СЗО) успокои притесненията
около смъртоносния коронавирус, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 26,18 пункта, или 0,09%, до 29 160,09 пункта, след като по-рано изтри 200
пункта. Широкообхватният индекс Standard & Poor's 500 напредна с 3,79 пункта, или 0,11%, до 3 325,54 пункта. Индексът
на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 18,71 пункта, или 0,2%, до 9 402,48 пункта, записвайки нов
рекорден връх.
Пазарите намериха подкрепа в позицията на СЗО, според която е твърде рано да се обявява международно извънредно
положение заради разпространението на коронавируса от Китай.
На този фон акциите на American Airlines поскъпнаха с 5,42%, докато тези на United Airlines скочиха с 1,82%.
„Епидемията с вируса в Китай подсили страховете от глобална пандемия с потенциални последици за световната
икономика“, коментира Робърт Самюелс, анализатор в UBS. Той добави, че американските компании, които извършват
операции в Китай, може да бъдат „повлияни по негативен начин от по-ниското търсене, тъй като потребителите ще останат
по къщите си, ако заразата продължи да се разпространява“.
В САЩ на фокуса на инвеститорите беше поредният кръг от корпоративни отчети. Книжата на Comcast и Travelers
поевтиняха с 3,77% и 5,06%, въпреки че и двете компании обявиха резултати за тримесечието, които надминаха
очакванията на анализаторите.
До момента около 12% от компаниите в S&P 500 са представили финансовите си отчети за последното тримесечие, като
70% от тях са надминали очакванията на пазарите, сочат данни на Factset.
„Като гледаме печалбите от четвъртото тримесечие, до момента те са малко по-добри от очакваното. Трябва обаче да
признаем, че летвата в това отношение е сравнително ниска“, коментира Бил Норти от U.S. Bank Wealth Management.
Междувременно молбите за помощи при безработица в САЩ се повишиха от 205 хил. до 211 хил. в седмицата, завършила
на 18 януари. Това е под очакваният от икономистите, анкетирани от Ройтерс, ръст до 215 хил.
Ръст в Япония и Австралия
Борсите в Хонконг, Австралия и Япония записаха повишения в търговската сесия в петък на фона на нарастващия брой
заразени от коронавирус в континентален Китай, предаде Си Ен Би Си.
Пазарите в Китай и Южна Корея останаха затворени преди утрешните празненства по случай Лунната нова година.
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 31,74 пункта, или 0,13%, до 23 827,18 пункта.
Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 40,52 пункта, или 0,15%, до 27 949,64 пункта.
В Австралия ASX 200 отчете ръст от 2,5 пункта, или 0,04%, до 7 090,50 пункта.
На фокуса на инвеститорите продължава да е ситуацията с коронавируса, като до момента общият брой на заразените с
него в Китай достигна 849. Извън Китай са известни още 14 случая.
Бързото разпространение на заразата напомни за епидемията с тежкия остър респираторен синдром (ТОРС) през 2002 и
2003 г., при който загинаха около 800 души.
„Китайското правителство този път е много по-прозрачно и предоставя по-навременна информация за случващото се.
Същевременно с това обаче, ние смятаме, че ситуацията с вируса все още е в началния си етап“, коментира Беки Лю от
Standard Chartered Bank.
„Трудно е да се каже колко лоша ще стане ситуацията. В сравнение с ТОРС… смятаме, че този път нещата ще са по-добри,
но прозрачността ще доведе до по-голяма паника на пазарите в близкото бъдеще“, добавя Лю.
У нас
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Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс SOFIX
отчете спад от 0,64 пункта, или 0,11%, до 584,05 пункта. BGBX40 се понижи с 0,01 пункта, или 0,01%, до 114,40 пункта.
BGTR30 изтри 0,26 пункта от стойността си, или 0,05%, достигайки ниво от 526,14 пункта. BGREIT се повиши с 0,31 пункта,
или 0,23%, до 134,83.
БНТ
√ Учителите и IT специалистите са най-търсени на трудовия пазар
Учители и специалисти по информационни технологии ще са сред най-търсените кадри през тази година. Проучване на
Агенцията по заетостта показва, че бизнесът ще има нужда и от строители, машинни инженери, работници в хранителновкусовата промишленост. Ще се търсят и лекари и медицински сестри.
България е в топ 5 по брой програмисти сред развиващите се IT дестинации. У нас тези специалисти са повече отколкото
във Виена. Въпреки това има недостиг.
Делян Лилов - изпълнителен директор на компания за разработка на софтуер: Имаме проблем за обучени кадри все
още. Браншът е сравнително млад. Е това нещо пък се решава с внос от чужбина и бяха взети известни мерки да се облекчи
този внос.
Компаниите в сектор "Информационни технологии" инвестират милиони в обучение на нови кадри.
Делян Лилов - изпълнителен директор на компания за разработка на софтуер: Договорите, които ги ангажират по време
на тяхното обучение - първите две години. Трябва да инвестираш в такива, които имат потенциал, такива, които искат да
се учат, такива, които искат да работят.
Проблеми с намирането на кадри имат и училищните директори. Те вече търсят педагози с дигитални умения.
Вили Стойчева - директор на 18 СУ "Уилям Гладстон": Да познават различни методики. Особено напоследък
интердисциплинарните уроци, проектнобазираното обучение.
Трудно се намират учители по природни науки. Прогнозите на Агецията по заетоста са, че през следващите 3 до 5 години
страната ни ще има нужда от 20 000 информатици и 17 000 учители. Проблеми с намирането на кадри имат и други сектори.
Над 50% от регистрираните в Бюрата по труда са без образование.
Иво Иванов - началник "Анализи и прогнози", Агенция по заетостта: Има хора, но те не стават за голяма част от обявените
работни места.
Мишел Саич е с завършил психология, но не е работил по специалността си. Завърнал се от Англия, където бил общ
работник. От един месец е регистриран в Бюрото по труда.
Мишел Саич - безработен: Имам умения, квалификация също съм изкарал от Англия доста. И за това мисля, че мога да
работя.
Мишел вече има две предложения за работа в различни сфери. За да намери подходящите специалисти, бизнесът променя
изискванията към регистрираните в бюрата по труда.
Иво Иванов - началник "Анализи и прогнози", Агенция по заетостта: Умението за учене е много важно, както и умения
за инициативност и предприемачество, тъй като професията ще се учи в хода на работата.
В Бюрата по труда предлагат на безработните различни курсове за придобиване на такива умения.
78% от работодателите у нас трудно намират персонал. Това показва проучване на Агенцията по заетостта.
Според него през тази година българската икономика ще има нужда от над 320 000 работници. Половината от тях трябва
да имат квалификация.
Най-голяма нужда от работна сила ще има бизнесът в София, Пловдив и Варна. А сред градовете, в които нуждите на
работодателите са най-малко, са Видин, Търговище и Силистра.
√ НАП няма да отложи наредбата, предизвикала протести на ресторантьорите
НАП не планира да се отложи влизането в сила на новата наредба за внедряване на нови касови апарати и софтуер за
бизнеса. Това съобщи в ефира на БНТ говорителят на Приходната агенция Росен Бъчваров. Наредбата изисква до 31 януари
всички търговци да подменят софтуера си за управление на търговията с нов, който ще даде пълен достъп на НАП до базата
им данни.
На практика промените в наредбата изправиха в стачна готовност хотелиери, ресторантьори и търговци, които готвят
национален протест пред парламента. Те настояват не само за отлагане на влизането в сила на наредбата, а и за намаление
на ДДС на 5% и отмяна на текстовете в наредбата на НАП за запечатване на търговски обекти без изрично доказана вина
от страна на търговеца.
Наредбата засяга около 440 000 регистрирани фискални устройства. Вероятно голяма част от тях ще трябва да се подменят
или да се актуализира софтуерът им. От НАП са уверени, че новите изисквания, освен че ще са удар срещу сивия сектор,
ще са в помощ на бизнеса.
Росен Бъчваров, говорител на НАП: Всъщност софтуерите следят стоковата наличност. Те са създадени, за да улеснят
бизнеса и вие, за да ползвате софтуер, използвате неговите възможности да наблюдавате склада, изписването от склада,
продажбите, поръчките към контрагенти и т.н.
От бизнеса обаче смятат, че новите изисквания ще бъдат голяма финансова и административна тежест.
Ричард Алибегов, председател на Асоциацията на заведенията: Много неясни текстове в закона, които дават право на
НАП по тълкувание да запечатва търговски обекти или да глобява за нередности в софтуера. Все пак ние, малкият и
средният бизнес, не сме IT специалисти.
Мярката "запечатване" на търговски обект няма да се прилага за дребни нарушения, успокояват от приходната агенция.
Росен Бъчваров: Другите глоби, които най-често бяха в диапазона между 1000 и 1500 лв., които биваха налагани и
процедурата продължаваше по около 2-3 години, всъщност нямаха абсолютно никаква превантивна функция
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От бизнеса обаче прогнозират, че промените ще ударят по джоба и потребителите.
Ричард Алибегов: Което се очаква, е скок на цените задължително, защото нали трябва да сме наясно, че някой трябва да
плати за това нещо.
Същевременно хотелиери и ресторантьори настояват и за незабавни законови промени, които да извадят на светло сивия
сектор.
Хотелиери, ресторантьори и търговци все още очакват институциите да отговорят на техните искания. Ако това не се случи,
освен до протести, ще се стигне и до временно затваряне на търговски обекти.
√ Росен Бъчваров, НАП: Клиентът може сам да редактира декларацията си
За първи път декларацията за доходите на физическите лица ще бъде попълнена от приходната агенция. Единственото,
което трябва да направим, е да влезем със своя персонален код в сайта на НАП, за да потвърдим информацията за
данъчните си задължения.
За хората без персонален код или електронен подпис данъчната декларация ще се подава на гише, в офисите на НАП или
по пощата. Всеки сам трябва да попълни обаче доходите от наеми или от сделки с ценни книжа, например. Декларациите
ще бъдат попълнени от данъчната агенция през март, защото до края на февруари фирмите са длъжни да подадат
информацията в НАП. Всеки, който желае може да попълни данните и сам.
Росен Бъчваров, говорител на НАП: Порталът за електронни услуги има две услуги. Едната е ръчно човек да си попълни
данъчната декларация, което работи и в момента, но в нея няма предварително попълнените данни и друга отделно, която
се казва най-общо казано предварително попълнена декларация, в която човек влиза с персоналния си код или електронен
подпис и вижда две неща, които НАП предварително е попълнила, това са доходите от заплата, т. нар. трудови
правоотношения и там са хонорари и доходи от граждански договори.
Бъчваров уточни, че клиентът може да сам да редактира декларацията, ако "в малко вероятния случай на някаква грешка,
може да добави данни, може да ги промени, т.е. във всеки един момент човек може да редактира предварително
попълнените данни".
√ София подобрява услугите за граждани и бизнес с дигитална платформа
Столичната община създава дигитална платформа “Профил на гражданина” и “Профил на бизнеса”, с които да подобри
услугите, които общината предоставя на гражданите и бизнеса и да стимулира иновационния потенциал на местните
компании.
В дигиталната платформа ще има не само обобщена информация за социално-икономическия живот в града, но ще бъде
и централизирано място за заявяване на услуги и обмен на документи с администрацията. Платформите са част от
внесената на 23.01.2020 г. за обсъждане и разглеждане от Столичния общински съвет "Стратегията за дигитална
трансформация" на София. Нейното изпълнение е в създадения по инициатива на кмета на София Фандъкова нов ресор
„Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ със зам.-кмет Владимир Данаилов.
Профилите са част от подобряването на услугите и качеството на живот и чрез обръщане на административните услуги към
бизнеса и гражданите. Предвижда се свързване на общината със системите на другите институции и регистри,
включително и с цел и за автоматично излъчване на документи. Срокът за изпълнение е до 18 месеца и е част от общата
промяна за е-управление на града. Тя ще стартира и с увеличаване на електронните услуги от 50 до над 150 като в срок от
една година ще се стартира с първите 15, които са най-използвани. Стратегията за дигитална трансформация цели София
да бъде един от иновационните лидери в Европа и превръщането му в град, стимулиращ иновационния потенциал на
местните компании.
По данни на ЕС отварянето на административните данни може да доведе до 1,8 млрд. евро спестени разходи. Отварянето
на данните позволява да се вземат информирани решения и да се стимулира предприемачеството при разработването на
нови услуги и продукти.
Документа предвижда и възможности за решаване на актуални градски решения чрез предлагането и стимулирането на
дейности, които са част от т.нар. „интелигентен град“. Става дума за разработване на платформи като интегрирана система
за мобилност, споделено пътуване по квартали, интегрирана система за таксуване при услугите за мобилност,
информационна платформа за разходите за комунални услуги в реално време и много други. Това ще даде възможност на
бизнеса да използва възможностите на София като тестова площадка за създаването на подобни съвременни решения.
√ Искра Михайлова: С методи от 50-те не можем да предоставяме услуги на гражданите
Кризата е симптом на грешки в начина на управление. Кризата ни показва, че с методи и подходи от 50-те години на
миналия век не можем да предоставяме на българските граждани услуги, които са типични за 21 век, каза в студиото на
"Денят започва с Георги Любенов" евродепутатът и бивш екоминистър Искра Мийахлова.
Искра Михайлова, евродепутат, бивш екоминистър: Не можем в продължение на много години да не инвестираме в
една инфраструктура и след това изненадано да открием, че тя повече не поема необходимите усилия, за да предостави
услугата на гражданите. Перник стана символ на водната криза, но за съжаление не е само Перник.
Според Михайлова водната инфраструктура в България е в критично състояние. "Имам предвид водопреносната мрежа,
питейната вода и ако ние през последните години направихме усилие и инвестирахме с подкрепата на Европейския съюз
в пречистване на водите, отвеждане на отпадни води, защото проектите по програма околна среда са за това. Те не са за
питейна вода, те са за пречистване на отпадната вода, за да бъде природата чиста", каза евродепутът.
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√ Среща на организациите за иновации от Западните Балкани с Мария Габриел
Днес от 9:30 часа в сградата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в
София се провежда среща на лидерите на организациите, отговорни за развитието на иновациите и стартъп екосистемите
от региона на Западните Балкани.
Специален гост на събитието ще бъде еврокомисарят по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и
младежта Мария Габриел.
Инициатор и организатор на срещата е ИАНМСП в лицето на изпълнителния директор Бойко Таков, а в събитието участие
ще вземат още Саша Иванович, държавен секретар на Дирекцията за иновации и инфраструктура към Министерство на
науката на Република Черна Гора, Сокол Нано, изпълнителен директор на Агенция за развитие на инвестициите на
Република Албания, както и представители на Иновационния фонд на Република Сърбия и Фонда за иновации и
технологично развитие на Република Северна Македония. Ще присъстват и представители на Министерство на
икономиката и Илия Кръстев, председател на УС на Българката аутсорсинг асоциация.
По време на срещата ще бъдат обсъдени добрите практики за насърчаване на иновациите в региона, както и тенденциите
в иновативното и технологичното развитие на България, Сърбия, Северна Македония, Черна Гора и Албания.
√ Ваня Кастрева: Върви се към олекотяване на Националното външно оценяване
Всички ученици в София са в грипна ваканция. Още в петък са достигнати много високи нива на заболеваемост - това са
185 промила. Очаква се днес те да бъдат близо 200, което означава, че на 1000 човека 200 са болни, или всеки пети
столичанин е болен от грип. Това заяви в Сутрешния блок на БНТ Ваня Кастрева - началник на Регионалното управление на
образованието в София. Тя коментира също, че се върви към олекотяване на Националното външно оценяване след
четвърти и седми клас.
Според нея не е избързано с обявяването на грипна ваканция, и след като здравните власти са преценили, че това е важно
за опазване здравето на децата, значи това са правилните решения. "Предвид обстоятелството, че тук много се движим,
има непрекъснати контакти, а процентът на заболеваемост е най-висок във възрастовата група 5-14-годишна възраст, това
е абсолютна предпоставка за бързо разпространение на грипа. Защото средните училища са много повече от основните,
от гимназиите. Важно е родителите да бъдат грижовни. От следващия четвъртък всички деца ще бъдат на училища за
втория учебен срок", каза тя.
Кастрева заяви, че това по никакъв начин не е проблем за повишаването на срочните оценки на учениците, защото е
възможно оформянето на срочните оценки да се случи и след официалното приключване на първия срок, когато
обстоятелствата го налагат. И припомни, че миналата година грипната ваканция е била на 28 януари и е продължила до 4
февруари.
Ваня Кастрева коментира и казуса с тестовете за Националното външно оценяване след четвърти и седми клас.
Ваня Кастрева - началник на Регионалното управление на образованието в София: Новият формат на Национално
външно оценяване в 4 клас, а в последствие и в 7 клас беше обявен своевременно. Предвид обстоятелството, че все пак
добрата идея да бъдат равнопоставени всички ученици, защото това гарантира добра дикция на този, който ще чете, бавно
четене на диктовката, останалото е въпрос на техника, а техниката се управлява от хората и за мен би било изключително
безотговорно един директор да не проиграе това в своето училище, да не отчете всички важни параметри, включително
височина на тона, децата трябва по-често да проиграват това.
Тя увери, че министър Вълчев е изключително отворен към диалог и че всички въпроси няма да останат без отговор. Освен
това в началото на месец февруари ще има още обсъждане.
Ваня Кастрева - началник на Регионалното управление на образованието в София: Във времето се върви към
олекотяване на Националното външно оценяване, това се случва и за 4 и за 7 клас. За 4 клас беше за 4 учебни предмета,
когато започна, сега се провежда за 2 учебни предмета. За седмокласниците съм съпричастна към притесненията на
родителите. Още през май за 4 клас, през септември за 7 клас бяха качени моделите за външно оценяване, те могат да
проследят всички преминали външни оценявания и ще видят как се върви в интерес на децата.
Според нея Националното външно оценяване е важен измерител на качеството на образованието. През електронната
система, която дава възможност на всяко училище, може да се проследи ръстът и напредъкът не само на всеки ученик, но
и на всяко училище. има изключително диагностична, а не само мониторингова функция", допълни тя.
√ Крайната десница губи регионалните избори в Италия
Крайнодясната партия "Лига" на Матео Салвини е изправена пред провал на регионалните избори в Италия.
Лявоцентристката Демократическа партия печели между 49 и 51 процента от гласовете. Формацията на Салвини изостава
с 43-45 на сто. Регионалните избори в Емилия Романя са с потенциално национално значение. Това е един от най-богатите
региони в Северна Италия и в същото време е крепост на левицата още от края на Втората световна война.
Бившият вицепремиер Матео Салвини се надяваше, че евентуална победа на неговата партия ще предизвика срив на
управляващата коалиция.
News.bg
√ Стоянова променя закона за валутния курс към еврото, подкрепят я БНБ, МФ и ЕЦБ
Председателят на Бюджетната комисия Менда Стоянова внася за разглеждане проект за допълнение на чл. 29 от ЗБНБ (б.р.
който обвързва българския лев към германската марка, а по-късно към еврото).
Министерството на финансите - МФ и Българската народна банка - БНБ подкрепят внесения проект, законопроектът
се подкрепя и от ЕЦБ, съобщава Министерство на финансите.
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Целта на законопроекта е да се осигури съответствие на вътрешната нормативна рамка с европейската нормативна рамка,
регулираща административния процес и оперативните процедури за одобряване на валутните курсове в условията на
Валутно-обменния механизъм (ERM II), обяснява министерството.
Според МФ, това съответствие е задължително условие за присъединяване към Валутно-обменния механизъм.
Законопроектът не поставя под въпрос действащия режим на фиксиран валутен курс.
Както многократно е подчертавано от правителството и БНБ, този режим ще бъде запазен до присъединяване на страната
към Еврозоната и приемането на еврото, коментира МФ.
Investor.bg
√ Кр. Георгиева: Напълно обозримо е България да влезе в еврозоната през 2023 г.
Страната ни не трябва да изостава от зелените политики, посочи управляващият директор на Международния
валутен фонд
България като цяло стои „много добре“ по пътя към еврозоната и влизането й по план през 2023 г. е „напълно обозримо“,
заяви в интервю за БНР управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева.
В предаването „Неделя 150“ на програма „Хоризонт“ тя каза, че преди дни в Давос е разговаряла с председателя на
Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард и по тази тема и тя вижда доста позитивно пътя на България.
България в еврозоната
„Моето очакване е, че плановете, които са направени за влизането в еврозоната ще се реализират точна така, както са
направени. България като цяло стои много добре. Има две банки, за които имаше бележки, но те работят по това да бъдат
решени и аз не виждам никакви проблеми. Това, което тя ми каза беше, че както изглежда в моята зала на заседания на
еврозоната скоро ще се говори на български“, ката Георгиева. И потвърди, че влизането през 2023 г. в еврозоната е
„напълно обозримо“, ако през април влезем в механизма ERM II.
„За България влизането в еврозоната сега е по-добре, отколкото в миналото, именно защото светът е по-турболентен“,
каза Георгиева.
Според нея скептицизмът за присъединяването на България към валутния съюз, включително и в банкерските среди, ще
донесе на страната повече парична сигурност в несигурно време.
„Когато се въвеждат повече контролни механизми, не се учудвам, че ще има скептични гласове, особено от средите на
субектите на наблюдение. Ние нямаме независима парична политика, левът е закачен за еврото. Обществото поддържа
сигурността от валутния борд, а не искаме да присъстваме в залата, където се взимат решения“, коментира Георгиева.
„Еврозоната разполага с ресурс от 800 млрд. евро за защита от евентуална криза или атака. Не мога да си представя
конструктивно обяснение защо за нас е зле да имаме 800 млрд. евро“, продължи коментара си Георгиева. Тя допълни,
че при разговорите си в Давос с ръководителя на Европейската централна банка Кристин Лагард е получила уверение, че
в скоро време в ЕЦБ ще се говори и на български.
Прогресивен или плосък данък
Управляващият директор на МВФ посочи, че разумно прогресивно облагане не пречи на растежа, а даже помага, защото
намалява неравенството в обществото.
„Страните, които са избрали плосък данък имат причини да го изберат и трябва много внимателно да преценят дали тези
причини все още диктуват това да бъде правилният избор“, каза Георгиева.
„В България неравенството е относително по-високо, отколкото много други страни в ЕС, затова България трябва да мисли
как да го решава този проблем. Не искам да правя никакви изявление в едната или другата посока, защото тази оценка
трябва да бъде направена много внимателно, като се поставят на баланс ползите и рисковете. И дали няма други
инструменти, с които страната разполага – да кажем как използваме разходната страна на бюджета“, посочи тя.
„Най-важно за България е да инвестира в хората. В образование на децата от 0 до 5-годишна възраст, когато много от това,
което те ще бъдат един ден, се формира. Да дава възможност за квалификация и преквалификация. Да стимулира бизнеса
да инвестира в хората, защото „сега всички се оплакват, че има работа, а няма хора“, коментира Кристалина Георгиева.
Зелените политики – тласък за инвестициите
Управляващият директор на МВФ предупреди, че България не трябва да изостава от зелените политики, защото
нисковъглеродната икономика ще даде нов тласък на инвестициите и ще спомогне за създаването на нови работни места.
„Ние търсим области, в които да се декларираме като лидери. И в тази област, ако ние действаме бързо и решително, за
Европа има шанс да генерира по-висок растеж и да заеме конкурентна позиция в нещо, което безусловно ще става в
бъдещето. И аз се надявам, че България ще намери своето място в тази ниша на нова конкурентоспособност“, отбеляза
Георгиева.
„Климатичните промени са огромно предизвикателство…, но и огромна възможност за трансформиране на нашите
икономики. Вярно е, че преходът към нисковъглеродна икономика означава за някои тежка промяна. Ако сте в сектора
производство на въглища, това никак няма да бъде лесно. Но тя е възможна промяна, в която ние можем не особено
трудно да пренасяме от едните, които печелят към другите, които губят, за да направим така, че обществото да е по-добре“,
каза Георгиева.
„Преди година прочетох доклада за това, че всички наши прогнози за климатичните изменения се потвърждават и се
надхвърлят от това, което реално става. Свърших да го чета, легнах си, а не мога да заспя – през цялото време си мислех
за моята внучка, тогава тя бе на 8 години, че когато стане на 20 години, 100 милиона души ще бъдат в бедност заради
шоковете от майката природа. А като стане на 40, ще има най-малко 130 милиона климатични бежанци, повечето от тях от
Близкия изток и Африка, повечето от тях, бягащи към Европа. Ако е с късмета да стане на 90 години, ако нищо не направим,
планетата ще бъде 3-4 градуса по-топла, това означава почти невъзможно да се живее, ако ние не действаме днес“,
продължи тя.
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„Сребърен куршум“ срещу ниския растеж, лихви и инфлация
„Но ние можем да действаме днес и да направим така, че да бъде по-добре не само за вас, младите хора, а за всички,
защото даваме стимул на нашата икономика. Търсим го този „сребърен куршум“, с който да убием ниския растеж, ниските
лихви и ниска инфлация, което ни държи в недостатъчно динамична икономика. Може би го имаме в ръцете си и той се
нарича трансформиране към нисковъглеродна климатично устойчива икономика“, каза управляващият директор на МВФ.
Кристалина Георгиева посочи, че на много места по света тази трансформация има успех. И даде за пример Швеция, която
бе между първите държави, въвели данък върху въглеводородните емисии, който се увеличава с времето.
„Този данък им позволи много бързо да стимулират преход към чиста енергия. В резултат на това те имат цветуща
икономика… при много съществено намаляване на емисиите. И е една от най-щастливите страни в света. Същото нещо е с
Финландия… Може би зелената икономика е и път към щастието“.
Данък върху въглеродните емисии
Кристалина Георгиева посочи препоръката на МВФ, че постепенно трябва да се въвежда данък върху въглеводородните
емисии, като най-ефективен път за поставяне на цена на тези емисии и предсказуемост на трансформацията на
икономиката.
„Днес средно в света цената е 2 долара на тон. В рамките на едно десетилетие трябва да вървим към цена 75 долара за
тон. Но смятаме, че фискалната политика трябва да бъде много внимателно премислена, за да не се увеличава общото
данъчно бреме“. Тя подчерта, че е „много е важно където отиват парите“. „Те трябва да се използват както за инвестиране
в зелени технологии, така и за намаляване на тежестта върху хората, които ще понесат бремето на този данък“.
Ниски лихви и тази година
Ръководителят на МВФ каза, че количествените облекчения – т.нар. лесни пари, са направили голяма услуга на света
миналата година. Както и че МВФ е предупредил, че икономиката на света влиза в синхронизирано забавяне, след което
централните банки са реагирали синхронизирано. „49 банки свалиха 71 пъти лихвените си проценти и в резултат на това
растежът в света се покачи с половин процент“ до 2,9%“, каза тя и посочи, че така е избегната рецесия.
„Трябва да продължим да държим ниски лихвите и тази година, за да можем да осигурим едно малко подобрение на
растежа догодина до 3,3%“, каза тя, като посочи, че това решение носи в бъдеще два проблема.
„Ниските лихви значат евтини пари – апетит за заимстване, който наду заимстването в световен мащаб до 188 трилиона
долара – повече, отколкото бяха преди дълговата криза…Вторият по-сериозен проблем е, че когато лихвите са ниски,
търсим доходност някъде другаде с поемането на по-висок риск“.
Според нея обаче засега няма причини да се смята, че ни очаква сериозен трус.
Проблемите в търговията – преодолими
Кристалина Георгиева изрази надежда търговското примирие между САЩ и Китай да се превърне в мир тази година, както
и всички – САЩ, Китай, ЕС, да се отнесат сериозно към реформата на търговската система в света. Тя посочи, че услугите –
най-бързо развиващата се сфера в световната икономика, са извън системата на международната организация по
търговия, както и електронната търговия.
„Ако тези проблеми не се решат, няма как да видим подем в търговията, те не са лесни за решаване“, каза Георгиева. Тя
обаче посочи, че има добра основа за споразумение между САЩ и ЕС.
БНР
√ Още няма решение за жените, пропуснали да се прехвърлят от частни пенсионни фондове в НОИ
Интервю на Диана Янкулова с Деница Сачева за “Неделя 150“
Няма окончателно решение дали ще бъде удължен срокът за прехвърляне на партиди от частните пенсионни фондове към
НОИ за жените, които са изпуснали крайният 5 годишен срок преди излизане в пенсия. Това коментира пред БНР
социалният министър Деница Сачева.
От 20 хиляди жени, които от септември 2021 г. трябва да взимат втора пенсия, 1800 са прехвърлили парите си в НОИ. Така
са избрали да получават една пенсия в пълен размер, допълни социалният министър в интервю за предаването „Неделя
150“ на програма „Хоризонт“.
Към момента жените, родени в периода 1961-1963 г. включително не са в хипотезата да могат да прехвърлят парите си от
частния фонд в НОИ. Затова синдикатите са предложили еднократна възможност да направят това, ако искат.
Министър Сачева обаче коментира:
„Какво би могло да се направи зависи единствено и изцяло от разчетите и от политическото решение, което още не е взето.
Трябва внимателно да преценим тази възможност и тогава, когато променим условията за първата кохорта, втората
кохорта също ще има основание да каже, че нещо не е направено така, както да ги удовлетворява“.
Първите мъже, родени след 1960 г., които ще вземат втората си пенсия през 2024 г., все още са в хипотеза да прехвърлят
средствата за втора пенсия до края на тази година.
„Все още са в срок, ако те преценят и ако вземат решение, да прехвърлят своите пари към НОИ. Това е въпрос на лична
преценка и на личен избор“.
Мъжете обаче трябва да съобразят и датата на раждане – тези, родени преди днешния ден, вече са загубили това право.
Програма за личните асистенти
Деница Сачева обяви, че следващата седмица правителството ще приеме обещаната Национална програма за личните
асистенти
„Осигурили сме около 16 млн. лева за тази програма, надяваме се около 4800 души да бъдат наети, които да осигуряват
до 4 часа лична асистентска помощ“, обясни тя.
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“Трябва да осигурим подкрепа на онези, които останаха без лични асистенти, така че да можем да осигурим подкрепа на
онези, които останаха извън обхвата на Закона за личната помощ. Трябва да приемем националната програма до края на
месеца, т.е следващата седмица и да може да се сключат първите договори най-късно то 1-ви март. “.
“Около 12 хил. и 500 човека останаха без лични асистенти“, посочи министър Сачева.
Кога започват работа личните асистенти
“По тази конкретна се надявам това да се случи не по-късно от 1 март. А кога личните асистенти ще станат устойчива услуга,
такава, която да няма прекъсване и да не зависи от различни решения, това може да се случи тогава, когато влезе в сила
Законът за социалните услуги. Защото там се гарантира стандарт за лична асистентска помощ и на основание на този закон
да бъде осигурена непрекъснато финансиране на тази услуга“, обясни министър Сачева в интервю за предаването “Неделя
150“ на програма "Хоризонт".
Защо беше замразено приемането на Закона за социалните услуги
“Това, което притеснява една част от хората, е че в закона се търсят текстове, които всъщност не са свързани със семейни
политики, но това се привижда на една част от протестиращите и най-вече това, което се отнася до дефиницията на дете в
риск и до това какви са правата на социалните служби да се намесват тогава, когато има сигнал за дете в риск“, обясни
министър Сачева.
“От една страна ние казваме – държавата не трябва да се намесва във семейството, от друга - всеки път, когато имаме
случай на дете, което е починало, защото родителите му са неглижирали наличие на отровни вещества в близост до детето
и то е починало, когато имаме случай на насилие, когато имаме случаи като Галиче и Сотиря, веднага питаме защо ги няма
там социалните работници, какво прави държавата и защо тя не е там “, коментира още министърът и допълни:
“Така, че може би това е един дебат, за който аз ще настоявам да бъде проведен и то под егидата на Народното събрание“.
Причината за случаите като Горно Косово
“Когато говорим за социални услуги трябва да трябва да си даваме сметка, че в социалните услуги, особено тези, които се
отнасят до възрастни хора, работят специалисти както от социалния сектор, така и от здравния. В момента имаме остър
недостиг на медицински сестри и остър недостиг на социални работници. Благодарения не това, че системата не
функционира, така че да може да дава възможност за кариерно развитие. Едва тази година социалните работници
получават 15% увеличение на своето възнаграждение. Тази система не е достатъчно атрактивна. Всяка година
министерството разширява възможностите за план-прием по различни специалности, свързани със социални дейности, но
интересът на студентите към тях е изключително малък“, поясни министърът.
“Една от темите, по които искам да работя до края на мандата, а именно да направим такава визия за развитие на
човешките ресурси в социалния сектор, защото това е един проблем, който няма да бъде решен нито за една година,
вероятно нито от едно правителство“, категорична бе тя.
По-строг контрол за болничните
На този етап не се обсъжда премахване на ангажимента на бизнеса да плаща първите 3 дни боледуване, а мерките целят
да засилят контрола, каза Деница Сачева.
В първата седмица на февруари Националният тристранен съвет ще обсъжда предложенията за ограничаване на
злоупотребите с болнични листове. До 15 февруари и правителството трябва да ги одобри.
„Мерките, които предложи Главната инспекция по труда – да има възможност за дисциплинарни наказания, нещо, което
в момента липсва в Кодекса на труда… мисля, че всички се консолидират около това, че трябва да има по-сериозен
контрол. И че всеки път, когато има конкретен сигнал, трябва да има съответно участие не само от страна на лекарските
комисии и на службите по трудова медицина, службите на НОИ, но трябва да има и сигнали за досъдебни производства.
Без участието на правораздавателните органи, в някои от случаите ще се въртим в омагьосан кръг“, каза тя.
Всеки четвърти човек, боледувал в работните дни около коледните и новогодишните празници, е бил бюджетен служител,
в социалното министерство болните са били само четирима, изтъкна Сачева. Тя призова ръководителите на държавните и
общинските администрации да направят свой анализ.
√ Видин и Плевен стават центрове на растеж в Северозападa

Снимка: МРРБ
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Видин и Плевен са предложени да бъдат общините, двигатели и основни центрове на растеж в Северозападния район в
програмния период 2021-2027 година. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството
Деница Николова по време на регионално заседание на Националното сдружение на общините в Република България,
което се проведе в град Вършец.
Двата общински центъра са част от десетте големи града в страната, които се очаква да са бенефициенти на мярката за
градско развитие в бъдещата програма за развитие на регионите, за която ще бъде насочен около 6% от общия
ресурс. Средства през програмата ще получат и общините Монтана, Враца и Ловеч с всички населени места в състава си, а
останалите населени места в региона ще имат достъп до финансиране от програмата за развитие на селските райони,
посочват от пресцентъра на МРРБ.
"Основен акцент е развитието на икономиката, намаляване на миграционните процеси и подобряване стандарта на
живот. Целта ни е да постигнем намаляване на дисбалансите между регионите", посочи зам.-министър Деница
Николова.
Новата европейска рамка до 2027 година също цели да развие цели територии с по- гъвкави мерки за по- висок
икономически растеж. Затова една от мерките за преодоляване на задълбочаващите се дисбаланси между регионите е
съвместно изпълнение на проекти между селски и градски общини и допълващи заинтересовани страни, като НПО,
икономически оператори и гражданско общество. С цел концентрация на инвестициите ще бъде предвиден бюджетен
пакет за мерки само за Северозапада.
По отношение на транспортната свързаност на Северозападна България разширението на транспортния коридор ВидинСофия, както и модернизацията на ж.п. линията по това направление ще доведат до икономическо развитие за цялата
периферия на района. Завършването на АМ "Хемус" пък ще допринесе за икономическото съживяване на Плевен, Ловеч
и Троян. Сериозен потенциал за развитие на района има река Дунав. Стратегическият подход за свързаност в това
отношение е в бъдещата трансгранична програма между България и Румъния да бъде заложено двустранно
прединвестиционно проучване на поречието на реката относно възможностите за строителство на нови мостове и
разширяване на съществуващата пристанищна инфраструктура.
По отношение на новата регионална политика, водеща ще е интегрираната териториална стратегия, която ще дава данни
на управленско ниво. В нея ще бъдат посочени всички проблеми и възможности на регионите, както силните и слаби
страни, ще се начертаят и най-важните мерки. Важни за местните власти ще са анализите и обобщените данни, които да
служат за изработване на проекти. Така например интегрираната териториална стратегия за Северозападен район ще
съдържа данни за социално-икономически аспекти, анализи с положителни и отрицателни страни на отделните сектори,
а приоритетите са районът да бъде изведен на много по-високо ниво през 2027 г., чрез преодоляване на социалноикономическото изоставане и решаване на структурните и демографски проблеми чрез инвестиции в свързваща
инфраструктура, укрепване на потенциална за растеж и догонващо развитие в национален и европейски мащаб. С
промяна в Закона за регионалното развитие ще се оптимизира броят стратегически документи на национално, регионално
и общинско ниво – от над 400 до 270, за да се постигне ефективна и ясна политика.
√ ГБИТК връчва наградите на компаниите с принос към двустранните икономически отношения
На официална церемония тази вечер Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) ще отличи компаниите
с принос в развитието на двустранните икономически отношения през последната година. На събитието е поканен и
премиерът Бойко Борисов. Наградите на германския бизнес у нас се присъждат за 16-и пореден път.
Наградата се връчва в четири категории: "Голямо предприятие", "Малко или средно предприятие", "Социален
ангажимент" и "Стартираща компания". Тя се присъжда за постижения през 2019 г.
Победителят във всяка една от категориите ще бъде определен от жури от високопоставени представители на бизнес
средите, политиката и дипломацията. Членството в камарата не е условие за номинация.
Събитието ще се проведе в Националната художествена галерия.
√ Изкуственият интелект - драстична промяна в начина ни на живот
Кристина Ескенази и Ивайло Иванов чертаят подробна и изключително интригуваща картина
Изкуственият интелект обединява различни технологии, свързани с машинното самообучение, невронни мрежи и
други, които имат приложение в различни индустрии - в биотехнологиите, роботиката, финтек. Казано по-достъпно, в това
понятие се събира желанието на хората да създадат машини, които могат да реагират на обкръжаващата среда, постигайки
определени цели, обясниха пред Радио София Кристина Ескенази, член на Управителния съвет на Клъстер "Изкуствен
интелект България" и Ивайло Иванов от компания, работеща в сферата на изкуствения интелект.
Клъстер "Изкуствен интелект България" е съвсем нова организация, в която тесни специалисти в областта и
експерти в придружаващи организации могат да взаимодействат помежду си и да развиват екосистемата, да
привнасят добро ноу-хау и да развиват технологичния капацитет на България.
Ивайло Иванов обясни, че работата на компанията, която представлява, е насочена към машинната обработка на естествен
език с цел анализиране на коментарите в социалните мрежи. Поставяйки въпроса може ли всъщност машината да поеме
част от работата на програмистите, особено отчитайки липсата на достатъчно кадри в IT сферата, неговият екип тръгва по
пътя на разработване на софтуер на базата на изкуствен интелект. А днес вече мечтаят да стигнат до момента, в
който софтуер ще създава сам софтуер, а програмистите ще бъдат само "радостни свидетели" на този процес.
Ключовият елемент е поставянето на правилния въпрос, убеден е Ивайло Иванов.
Много интересен пример даде специалистът. Той припомни, че още през 60-те години на миналия век са създадени
първите автономни автомобили за нуждите на американската армия, които обаче претърпяват провал поради грешно
формулиран въпрос за решаване. Тогава се е смятало, че изкуственият интелект трябва да решава какво трябва да направи
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при възникване на ситуацията въз основа на много предварително заложени варианти на принципа "ако - то". Така обаче
се поражда един огромен списък от ситуации, неизпълним дори с машинна мощ. Днес гледната точка е съвсем
различна и тя не е ситуационна, а прогнозна. Въпросът вече е: "Как би реагирал един добър шофьор, ако има всичката
необходима информация? Тогава вариантите се свеждат само до четири - да увеличи скоростта, да намали, да завие
наляво или надясно. И задачата на машините се улеснява, остава изкуственият интелект да познае какво би направил
добрият шофьор.
Кристина Ескенази обърна внимание на използването на изкуствен интелект в биотехнологиите, където той намалява
времето за създаване на нова лекарствена молекула за дадено заболяване от две години и половина на 18 месеца. Тя
отбеляза също, че председателят на Клъстер "Изкуствен интелект" Светлин Пенков е носител на наградата "Джон Атанасов"
и е водещ учен в разработване на алгоритъма за автономните автомобили във Великобритания.
Много хора смятат, че изкуственият интелект е поредната маркетингова шумотевица, но всъщност нещата са много подълбоки, признава Ивайло Иванов. Той е категоричен, че това е нещо наистина различно и вълнуващо. И даде факти - през
2017 година Китай приема държавна стратегия за изкуствения интелект, чиято цел е държавата да доминира в световен
мащаб в тази област до 2030 година. Руският президент Владимир Путин пък призна, че онзи, който е лидер в областта на
изкуствения интелект, ще има силата да управлява света. Всъщност изкуственият интелект е новата геополитическа
надпревара. И още нещо, вече бе съзряна дори опасност от него и е призната нуждата от регулации. За първи става дума
за налагане на регулации за технология, преди да е ясно дори как точно работи тя.
Канадско изследване дава много интересни резултати относно влиянието на изкуствения интелект върху икономическите
процеси в света. Един от главните изводи е, че се променя цената на прогнозирането. Прогнозирането е основна част от
взимането на решения и посредством новите технологии ще стане по-лесен и евтин процес. Решения се взимат
непрекъснато и навсякъде и именно затова изкуственият интелект може да се окаже нещо толкова голямо, че да
промени начина, по който живеем, драстично.
√ Повишиха кредитния рейтинг на Гърция
Повишиха кредитния рейтинг на Гърция. Страната излиза от кризата, съобщават световните агенции. Намаляват и част от
данъците.
Гръцкият министър на финансите Христос Стайкурас потвърди повишаването на кредитния рейтинг на страната.
След 10 години на дълбока икономическа криза световните агенции изразяват надежда, че политическата стабилност и
строгата фискална политика откриват перспектива за навлизане на мощни инвестиции и свободно движение на капитали,
заявиха от правителството.
Вече съществува възможност да се свалят осигурителните вноски за работодателите, което ще доведе и до намаляване на
безработицата. Консервативното правителство се отказа от намаляване на минималната работна заплата и преминава към
нова политика като подкрепя работната заплата и средната класа, коментират експерти.
На базата на повишения кредитен рейтинг правителството намалява скалата на удържаната "такса солидарност", която
плащат над 2 милиона гърци, а от следващата година този данък се премахва.
√ Светът отбелязва Международният ден за жертвите на Холокоста
Международният ден за възпоменание на жертвите на Холокоста се отбелязва днес.
На 27 януари през 1945 г. войниците на Червената армия освобождават оцелелите от концлагера “Аушвиц“.
Вчера на възпоменателна церемония в берлинския Мемориал за убитите евреи в Европа бяха запалени 75 свещи по случай
75-ата годишнина от освобождаването на лагера на смъртта.
След това в Берлинската катедрала беше отслужена литургия и бяха изнесени концерти, включително "Реквием
за Аушвиц".
Украинският президент Володомир Зеленски снощи отдаде почит на оцелели от Холокоста, като им заяви в навечерието
на 75-годишнината от освобождаването на нацисткия концлагер "Аушвиц", че те са пример за човечеството, предаде
"Асошиейтед прес".
Зеленски изтъкна значението на опазването на хуманитарните ценности и свободата от омразата, заплашваща
цивилизацията, в кратка реч на вечеря в полския град Краков, организирана от Световния еврейски конгрес. На събитието
присъстваха бивши концлагеристи и техните семейства.
"Вие сте силни и невероятно смели. Затова сте пример, който ние трябва да следваме", каза украинският държавен глава.
"Холокостът е наричан тъмния период в човешката история, а вие сте слънчевите лъчи, пробили мрака", добави Зеленски.
По думите на украинския президент с омразата трябва да бъде свършено един път завинаги. "Тя трябва да бъде
изкоренена. Ние трябва да се отървем от омразата, защото тя е най-голяма сила, която погубва нашата цивилизация",
посочи той.
Пресслужбата на украинския президент съобщи, че в изказването си той призовал световните лидери да не допускат
прояви на антисемитизма, ксенофобията и расизма, предаде ТАСС.
В. Монитор
√ Храните скочиха с 5 на сто за седмица по тържищата
Сблизо 5 на сто скочиха цените на едро на хранителните продукти по тържищата през изминалата седмица. От зеленчуците
най-много са поскъпнали оранжерийните краставици, при плодовете най-много са нараснали цените на лимоните, а при
млечните, месните и другите храни цените на яйцата и брашното тип 500 отчитат най-голямо увеличение.
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Това показват данни за динамиката на цените на едро от Държавната комисия по стоковите боси и тържищата (ДКСБТ).
В периода 20 - 24 януари цените на едро на продуктите за класическата шопска салата (домати, краставици, лук, сирене и
олио) са поскъпнали общо с 3.12%, най-вече заради скок на цените на краставиците с 13.3%
На седмична база висок ръст отчита също зрелият кромид лук (+3.6% до 0.86 лв./кг), чесънът (+2.9% до 3.60 лв./кг) и
червеният пипер от внос (+0.7% до 3.02 лв./кг). Най-много е поевтиняло зелето (-10.9% до 0.49 лв./кг), следвано от
картофите (-4.0% до 0.72 лв./кг), оранжерийните домати (-3.0% до 2.60 лв./кг) и морковите (-2.9% до 0.68 лв./кг).
При плодовете ДКСБТ отчита поскъпване само при лимоните (+4.3% до 2.16 лв./кг), а най-много са поевтинели ябълките (8.4% до 1.09 лв./кг), бананите (-1.8% до 2.20 лв./кг), мандарините (-2.9% до 1.65 лв./кг) и портокалите (-0.7% до 1.35 лв./кг).
При млечните, месните и другите продукти на седмична база най-много са поскъпнали яйцата (+10.5% до 0.21 лв./бр.) и
брашното тип 500 (+5.6% до 0.95 лв./кг). Следват пакетче кравето масло 125 г (+2.3% до 2.20 лв./кг), олиото (+1.5% до 2.05
лв./литър), захарта (+0.8% до 1.30 лв./кг), кашкавалът „Витоша" (+0.6% до 1.46 лв./кг) и кравето сирене (+0.2% до 6.26
лв./кг).
Без промяна в цената са замразеното пилешко (до 4.10 лв./кг) и оризът (до 1.98 лв./кг). Най-много през отминалата
седмица е поевтинял само зрелият фасул (-1.4% до 3.40 лв./кг).
Повишението през четвъртата седмица на януари запазва възходящия тренд от началото на годината. От октомври до края
на 2019 година храните на едро постоянно поскъпваха, след като преди това от средата на септември до края на октомври
храните на едро постоянно поевтиняваха.
Еconomic.bg
√ Теменужка Петкова заминава за САЩ да обсъжда енергийни въпроси
Българският министър ще се срещне с представители на Държавния департамент и Департаментите по
енергетика и търговия
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще посети Съединените американски щати на 27 януари, съобщиха от
ведомството. Във Вашингтон тя ще проведе срещи с представители на Държавния департамент, Департамента по търговия,
Департамента по енергетика и други.
Предвижда се да бъдат обсъдени въпроси от общ интерес за двете страни в областта на енергетиката.
България и САЩ развиват стратегическо партньорство в областта на енергетиката. Приоритет за двете страни е гарантиране
на енергийната сигурност чрез диверсификация на доставките на ресурси.
В. Банкерь
√ Промените в правителството са свързани с новите задачи, поставени от Владимир Путин
Обновяването на правителството на Руската федерация е свързано с новите задачи, който е поставил президентът
Владимир Путин. Това е заявил прессекретарят на президента Дмитрий Песков в интервю по програма "Москва. Кремль.
Путин" по телевизия "Росия-1", съобщава ТАСС.
"Задачите излизат извън рамките на обикновеното и за изпълнението им е необходимо правителство с максимална
ефективност, с максимална динамика и гъвкавост в работата си. Така че днес няма други варианти", отбелязва Песков.
И в този случай министър-председателят Михаил Мишустин има определена свобода в действията си при съставянето на
своя "отбор".
"Разбира се, съществува кадрови резерв, от който при необходимост, може да се изберат определени кандидати или да
се направят предложения по отделните постове. Но аз съм убеден, че Мишустин е получил картбланш на сформиране на
своя "отбор", е казал представителят на Кремъл.
Песков добавя, че именно Мишустин като глава на правителството носи отговорност пред страната.
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