Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
BG Predpriemach
√ Да, ние имаме най-скъпия ток за индустрията
Това се казва в Декларация на Асоциацията на работодателите в България
И още „От началото на годината цената на електроенергията за индустрията в България е най-висока в цяла Европа! Това
добре се вижда при сравняването на цените на борсовия сегмент „Ден напред“, на който се търгуват около 2/3 от
количествата на свободния пазар и който е референтният пазар за цената на тока както за институциите, така и за
търговците, производителите и потребителите. Единствената по-висока цена, тази в Гърция, е несъпоставима, тъй като
включва и някои мрежови такси, освен активната енергия. Да, ние имаме най-скъпия ток, а трябва да прибавим към тази
цена и ненотифицираните държавни помощи, които доплащаме допълнително за всеки мегават чрез таксата „Задължение
към обществото“. И така, няма грешка, няма увъртания! Бедна България се е докарала до там, индустрията й да плаща от
20 до 50 на сто повече за електроенергия от конкурентите си в Европа. И за това няма други причини, освен некадърно
и/или корумпирано управление на БЕХ, ТЕЦ „Марица Изток 2“ и БНЕБ.“
След поредица от писма и становища до институциите, вкл. до премиера, относно цената на електроенергията за
индустрията,
Бизнесът в България казва „СТИГА ВЕЧЕ!“
И публикува тази Декларация.
С текста можете да се запознаете ТУК...
Pariteni.bg
√ Работодатели искат оставки заради скъпия ток
От началото на годината цената на електроенергията за индустрията в страната е най-висока в цяла Европа
Работодателски организации настояват за незабавни оставки на ръководството на Българския енергиен холдинг, ТЕЦ
„Марица Изток-2“ и Българската независима енергийна борса.
От Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТТП) и Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ) заявяват, че от началото на годината цената на електроенергията за индустрията в страната е
най-висока в цяла Европа.
Те определят като връх на цинизма постигнатия връх в неделя – 9 февруари, когато цената в България е била над два пъти
по-висока от следната за Европа и над 40 пъти по-висока от тази в Германия.
Работодателски организации заявяват, че ТЕЦ „Марица изток-2“ не изпълнява препоръките на КЕВР, трупа загуби, а
българската независима енергийна борса не предлага дългосрочни договори на енергийния пазар.
Организациите на работодателите декларират, че могат да пристъпят и към радикални действия.
КНСБ и КТ „Подкрепа“ подкрепиха решението на Народното събрание да продължи работата на въглищните
топлоелектрически централи в България и в частност на ТЕЦ „Марица изток-2“.
Ръководствата на двата синдиката заявяват, че трябва да се даде шанс за изпълнение на ангажиментите за гарантиране на
енергийната сигурност на страната.
Economic.bg
√ Работодателите искат по-добро информиране по отношение на ERM-2
Четирите бизнес организации настояват за преустановяване на спекулациите около присъединяването към
еврозоната
Четирите работодателски организации подчертават необходимостта от своевременно и достоверно информиране на
обществеността относно очакваните ефекти и резултатите от преговорния процес по присъединяването на страната ни към
в ERM-2 и еврозоната. По този начин ще бъде подобрена общата информираност и подкрепа на цялото общество за тази
стратегическа национална цел, се казва в позицията на Асоциацията на организациите на българските
работодатели (АОБР).
Настояваме за преустановяване на спекулациите и насаждането на негативизъм и апокалиптични очаквания сред нашите
съграждани, на които е необходимо да бъде предоставяна своевременно достъпна и компетентна информация за
следващите стъпки при изпълнение на плана за присъединяване към еврозоната, пише още в позицията на КРИБ, АИКБ,
БСК и БТПП.
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Те се противопоставят на идеите да бъде проведен референдум за присъединяването на страната към валутния съюз, като
определят тази инициатива на някои организации като „манипулиране на общественото мнение“. Подобен референдум,
според тях, би бил несъобразен с Договора за присъединяване към ЕС, който дава съответни права, но и задължава
категорично България да възприеме еврото и се присъдени към паричния съюз в съответствие с постигнатата
договореност.
Работодателите изразяват готовност да бъдат включени в преговорния процес по присъединяването на страната ни към в
ERM II и еврозоната, за да може бързо и достоверно да достига информацията до всички граждани, които представляват.
По този начин е възможно заедно да подобрим информационната среда и експертизата, до която има достъп цялото
общество по темата, пише в позицията.
Твоят бизнес
√ 78 компании участват в Наградите за отговорен бизнес 2019
108 корпоративни проекти с кауза се състезават в Наградите за отговорен бизнес 2019 – най-авторитетния конкурс за
корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие, който Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ)
организира за 17-а година. 78 компании от всички сектори участват със своите добри примери за инвестиции в хората,
природата и обществото в шестте категории на надпреварата. Най-оспорвана от тях е „Инвеститор в обществото”,
привлякла рекордните 38 кандидатури.
Годишните награди за отговорен бизнес – най-утвърдените и престижни национални призове в областта на социалната
отговорност и устойчивото развитие, отличават добрите практики на бизнеса в подкрепа на каузи като образование,
здравеопазване, екология, развитие на талантите и на местните общности. Целта на БФБЛ е да популяризира приноса на
частния сектор към създаването на по-справедливо общество и по-устойчиво бъдеще.
Тази година в шестте категории на конкурса са номинирани 108 проекта. Най-многобройни са кандидатурите за
титлата „Инвеститор в обществото” – 38, където се наблюдава съществен ръст от близо 36% в сравнение с 2018 г.
Категорията „Инвеститор в знанието” е привлякла 24 кандидатури. Общо 13 са номинациите в „Инвеститор в околната
среда” – категорията, в която компаниите-финалисти получават допълнителен бонус – номинация за престижните
Европейски бизнес награди за околна среда, чиито координатор в България е БФБЛ. Също 13 са кандидатурите за
титлата „Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд”. Категорията „Маркетинг, свързан с кауза” е с 12 номинирани
проекта, а осем компании се състезават за „Най-добра социална политика на малко и средно предприятие”.
Конкурсът, който е отворен за всички компании в страната независимо дали са членове на БФБЛ или не, дава
представителна картина на добрите КСО практики на отговорния бизнес. В последните три години устойчива остава
тенденцията подадените проекти с кауза да надвишават 100, а настоящото издание отбелязва ръст в броя на отговорните
компании, включили се в състезанието – те са 78, което е рекорд в историята на инициативата.
Всички участници в конкурса получават заслужено признание за своите успешни кампании в полза на социални каузи,
споделят своя опит в областта на корпоративната отговорност и устойчивост и служат за вдъхновяващ пример и за други
представители на бизнеса да инвестират в решаването на обществени предизвикателства.
Победителите се определят от авторитетното жури на Наградите, което се състои от уважавани професионалисти от
бизнеса, правителствения и неправителствения сектор, академичните среди и медиите. Техните разнообразни гледни
точки са гаранция за обективност на оценките. Председател отново е кметът на София Йорданка Фандъкова, а поканени
да оценят кандидатурите са Бойко Таков – директор на Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия; Васил
Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България; Веселина Кавръкова – програмен ръководител
на WWF България; Деница Сачева – министър на труда и социалната политика; Десислава Тальокова – изпълнителен
директор на фондация „Америка за България”; Джейн Муита – представител на УНИЦЕФ за България; Елица Баракова –
директор на фондация BCause; Ема Хопкинс – посланик на Великобритания в България; Красимир Вълчев – министър на
образованието и науката; Красимира Величкова – изпълнителен директор на Български дарителски форум; Максим Майер
– изпълнителен директор на S Media; Радосвет Радев – председател на Българската стопанска камара; Цветан Симеонов –
председател на Българската търговско-промишлена палата; и Юлиан Ревалски – председател на БАН. Критериите за
оценка са конкретна полза за обществото, работа в партньорство с други организации, ангажираност на служителите в
осъществяването на проекта, продължителност и последователност на инициативата, новаторство и обществено
признание.
Британското посолство в София определя носителя на специалната награда Engage за ангажираност на служителите към
отговорен проект на компанията или цялостната й социална политика. За нея се състезават всички подадени проекти.
Победителите в отделните категории, както и класираните на второ и трето място ще бъдат обявени по време на
тържествена церемония по награждаването на 27 февруари 2020 г.
В. Стандарт
√ Бизнесът иска по-бързо в еврозоната
Организации на бизнеса у нас декларират готови страната ни да бъде включена в преговорите по присъединяването на
страната ни към в механизма ERM II и еврозоната, за да може бързо и достоверно да достига информацията до всички
граждани, които представляват. Това се казва в декларация на национално представителните организации на
работодателите.
Повод за тяхното изявление са негативни реакции в общественото пространство относно промените в Закона за БНБ (ЗБНБ).
Промените предвиждат от датата на участие на България в механизма на обменните курсове (ERM ІІ) официалният курс на
лева към еврото да бъде приравнен на договорения, съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за
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установяване на механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни
1997 г. Те са и в унисон с определени членове от Споразумението от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и централните банки на
държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия
етап от икономическия и паричен съюз.
Работодателите излагат в няколко точки своите мотиви.
Сред тях са, че над 20 години страната ни прилага рестриктивен модел на строга дисциплина във финансовата политика, т.
нар. Паричен съвет (ПС). Според тях това е доказателство, че е способна да бъде надеждна дестинация за инвестиции.
Останалите им мотиви са:
• Високата степен на финансово доверие и устойчивост, свързани с ПС, бяха постигнати с цената на огромни
социални, демографски и икономически ограничения, които са били обект на редица анализи от страна на МВФ,
МОТ и UNCTAD.
• В същото време, предимствата на Паричния съвет (ПС) като краткосрочен инструмент за контрол на паричното
обръщение и инфлацията се признават практически от всички влиятелни политически сили, от академичната и
експертна общност, и цялото общество, като се потвърждават по категоричен начин от опита на България и трите
балтийски държави до тяхното присъединяване към еврозоната (ЕЗ) в периода 2011-2015 г.
• Разумният и практически безалтернативен изход от Паричния съвет (ПС) чрез приемане на еврото при действащия
валутен курс е деклариран по категоричен начин в редица официални документи, вкл. в сключеното споразумение
между МС и БНБ от 2004 г. за въвеждане на еврото в Р България.
• Социалните партньори и Икономическият и социален съвет на Р България също изразиха по недвусмислен начин
своята подкрепа за ускорена подготовка и бързо присъединяване към ЕЗ в свое становище от декември 2017 г.
Становището отбелязва очакваните многобройни ползи от присъединяване към ЕЗ и подчертава, че "ускоряването
на подготовката и осигуряването на външнополитическа подкрепа за присъединяване на Р България към
еврозоната придобива значението на непосредствена национална цел и задача на външната и икономическата
политика с най-висок приоритет, на един от основните фактори за радикална промяна на инвестиционната среда.
Едва ли може да се посочи друга предстояща икономическа реформа, която да се сравни с дълбочината, важността
и значимостта на очакваните последици от присъединяването към ЕЗ."
От работодателските организации уверяват, че подкрепят решението на Народното събрание, според което страната ни
ще излезе от участие във валутно-курсовия механизъм, ако бъде предложен различен от сегашния курс на лева към еврото.
Според тях по този начин начин техническите промени в чл. 29 на ЗБНБ, поискани от ЕЦБ в хода на водените преговори,
обезсилват последната формална юридическа пречка пред влизането в ERM II и ЕЗ.
Искането на работодателите е да бъдат преустановено "насаждането на негативизъм и апокалиптични очаквания сред
нашите съграждани, на които е необходимо да бъде предоставяна своевременно достъпна и компетентна информация за
следващите стъпки при изпълнение на плана за присъединяване към ЕЗ".
Те се противопоставят на инициативи за: "провеждане на лишен от мотиви референдум, несъобразен с Договора за
присъединяване към ЕС". Договорът дава съответни права, но и задължава категорично Р България да възприеме еврото
и се присъдени към паричния съюз в съответствие с постигнатата договореност.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНР
√ Депутатите обсъждат на второ четене промените в Закона за туризма
Курортите ще бъдат обявявани за национални с решение на правителството по предложение на ресорния министър - това
предвиждат промените в Закона за туризма, които депутатите ще разгледат окончателно днес.
След окончателните промени държавните курорти ще имат по-добра възможност да се развиват като туристическа
дестинация. Такъв е основният мотив за промяната. Измененията в Закона за туризма предвиждат още да се извършва
обособяване на функционални зони или т. нар. продуктово зониране. Условията за осъществяване на туристически
дейности в обособените зони ще бъдат определени в наредба, приета от местната власт.
Вчера от партия "Воля" обявиха, че искат изслушване на образователния министър Красимир Вълчев по повод случая в
Перник, при които родители се оплакаха пред медиите, че децата им са били подложени на скандални и недопустими
ситуации по време на час по сексуално образование.
√ Промени в Националния механизъм за мониторинг на борбата с корупцията ще приеме правителството
Промени в Националния механизъм за мониторинг на борбата с корупцията, организираната престъпност и съдебната
реформа ще приеме правителството.
Очаква се министрите да одобрят и промени в наредбата за използване на допълнителен платен годишен отпуск за
работещите в микробиологични, паразитологични и вирусологични лаборатории, както и в отделенията по заразни и
паразитни болести и за хемодиализа и трансфузионна хематология.
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√ Магдалена Милтенова: Много населени места се обезлюдиха заради нерегламентирания превоз
„Незаконният обществен превоз взема застрашителни размери, затова е важна тази стъпка за инкриминиране на този вид
дейност. Настояваме да има единен контролен орган“. Това коментира пред БНР Магдалена Милтенова от
Конфедерацията на автобусните превозвачи по повод внесените от управляващата партия предложения за промени в
Наказателния кодекс, според които всеки, който превозва пътници без съответните разрешителни, регистрация и лиценз,
ще бъде наказван със затвор и с отнемане на превозното средство.
„Наказателният кодекс има превантивна функция. Страхът от наказание понякога е много по-полезен от самото
наказание“, допълни Милтенова в предаването „Нещо повече“.
По думите ѝ много населени места са се обезлюдили заради нерегламентирания превоз, защото няма възможност
линиите да се поддържат заради финансова нерентабилност.
Магдалена Милтенова подчерта, че споделеното пътуване не е нерегламентирана дейност, тъй като при него няма
системност.
√ МЗХГ: До 14 февруари биоземеделците да потвърдят данните в електронния регистър
От днес до 14 февруари всички биопроизводители получават съобщения за създаден профил в Електронния регистър на
биологичното земеделие, съобщават от Министерството на земеделието, храните и горите. В 10-дневен срок фермерите
трябва да потвърдят данните, защото чрез тях ще се изплащат субсидиите им през тази година.
Профилите на биоземеделците в специалния регистър се създават от контролиращите фирми. След завършване на
профила всеки фермер има 10 дни, за да потвърди информацията, вписана в регистъра.
Целта е стопаните да проверят дали биологичните им обекти – площи, животни и пчелни семейства са пълно и точно
отразени.
Ако открият неточности в данните, трябва да поискат незабавно от контролиращата фирма, с която имат договор, да ги
отстрани.
Навременното потвърждаване на създадените в електронния регистър профили е задължително условие за всички
биологични фермери, които очакват плащания и се готвят за прием по мярка „Биологично земеделие“ от Програмата за
селските райони.
√ БНР връчва годишните награди за радиожурналистика
Голямата награда "Сирак Скитник" и годишните награди на Българското национално радио за радиожурналистика ще
бъдат връчени тази вечер на официална церемония в Първо студио на БНР.
Събитието е част от честванията на 85-ата годишнина на обществената медия.
Наградите "Сирак Скитник" са учредени през 2001 година на името на артистичния псевдоним на първия директор на
радиото - големият писател, художник и общественик Панайот Тодоров.
С приза се отличават най-изявените професионалисти за изминалата година, които са допринесли за развитието на
Българското национално радио като обществена медия, а номинациите са в три категории:
Голямата награда "Сирак Скитник" за значим принос в развитието на Българското национално радио, наградата за
радиожурналистика - за индивидуално открояващо се присъствие пред микрофона и за отстояване на идеи, които
утвърждават авторитета на БНР и наградата за радиопредаване или проект, за професионализъм и оригинални идеи в
екипната работа.
Програма "Хоризонт" ще излъчи пряко церемонията веднага след вечерния осведомителен бюлетин.
√ Марк Карни от АЦБ: Лихвите ще останат ниски за по-дълго време
Той обаче изключи възможността за отрицателни лихви
Управителят на Английската централна банка Марк Карни заяви във вторник пред Комитета по икономическите въпроси
на Камарата на лордовете, че икономиката на Обединеното кралство навлиза в дълбока структурна промяна, като той
спомена "инфраструктурата, преходът към икономика с по-ниски въглеродни емисии и имиграционната политика".
Говорейки за дългосрочните последици от трайните ниски лихвени проценти, Карни подчерта, че ниските корпоративни и
публични инвестиции "добавят към сравнително слабия икономически растеж". "Едно от последствията е, че лихвените
проценти ще бъдат ниски за по-дълго време, а техните изменения ще бъдат сравнително скромни", отбеляза той.
Карни обаче изключи възможността за отрицателни лихви
Управителят на АЦБ заяви, че банката може да предостави допълнителни стимули в подкрепа на растежа на британската
икономика, ако нейното поведение не се подобри в периода след декемврийските избори. Той обаче подчерта, че
лихвените проценти "могат да се доближат до, но не под нула процентни пункта".
Според него икономиката на Обединеното кралство показва известни признаци на "отпуснатост", докато трудовият пазар
е "сравнително затегнат". "Би трябвало да предоставим някакви стимули, за да върнем икономиката към нейния тренд на
растеж, ако не станем свидетели на следизборен отскок", подчерта Карни.
"Трябва да внимаваме при надзора на институциите. Има определен натиск върху рентабилността на банките.
Положителното е, че ниските лихвени проценти слагат край на фискалния капацитет. Това дава огнева мощ на
корпорациите, ако те имат увереност да влагате пари в бизнеса", посочи шефът на АЦБ.
Карни също така спомена, че когато се разглежда Великобритания на макроравнище, оценките на цените на жилищата са
сравними, с тези, които са били преди глобалната финансова и икономическа криза. Той каза, че "фокусираните във
Великобритания акции имат рискова премия от над 2 процентни пункта спрямо международните акции. Като цяло в
световен мащаб има преоценка на активи с много по-ниски дисконтови проценти".
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В. Банкерь
√ Нов опит да свържем жп линиите на България и Северна Македония
Генералният директор на "Македонски железници - Инфраструктура" Фестим Халили и генералният директор на ДП
"Национална компания Железопътна инфраструктура" инж. Красимир Папукчийски са обсъдили напредъка по
изграждането на жп връзката между София и Скопие. Това съобщиха от пресцентъра на държавната жп компания.
Като абсолютен приоритет за изграждането на Коридор № 8 е определено строителството на тунела на Деве баир, където
всъщност минава границата между България и Северна Македония.
Междуведомствена експертна група от двете предприятия, в състава на която ще влязат инженери тунелно строителство,
железен път, контактна мрежа и сигнализация, ще представи доклад за съответствие с европейските изисквания на
изготвения от северно-македонска страна проект за изграждане на тунела до края на март. През април предстои нова
работна среща между двамата генерални директори за анализ на резултатите и синхронизиране на всички бъдещи
действия по строителните дейности.
Експерти от НКЖИ ще оказват и техническа помощ по конкретни проекти на македонските си колеги, свързани с
европейско финансиране.
Паневропейски транспортен коридор № 8 е един от десетте паневропейски транспортни коридори, и свързва
Адриатическо море с Черно море през Албания, Северна Македония и България.
Изграждането на транспортната инфраструктура по протежение на Паневропейския транспортен коридор №8 се поставя в
зависимост от политиката на трите страни по неговото протежение и България, и Италия. От страна на България
непрекъснато се изтъква политическа воля за довършване на начинанието, но осъществяването му се поставя по една или
друга причина в зависимост от осигуряване на финансиране по линия на Европейския съюз.
Изграждането на паневропейски транспортен коридор №8 има геополитическо измерение, поради което се очаква
българското правителство да са ангажира по-активно със строителството на пряката железопътна връзка между България
и Северна Македония, която идея стои на дневен ред пред българската общественост повече от век.
Главна железопътна линия № 6 София – Волуяк – Перник – Гюешево от Националната железопътна мрежа на България е
единична железопътна линия (с изключение на участъците София – Волуяк и Батановци – Радомир), електрифицирана (от
София до Радомир) и с нормално междурелсие (1435 мм). Дължината ѝ е малко под 160 километра. Участъкът е част от
Паневропейския транспортен коридор №8. С подписан на 1 август 2017 година Меморандум между министрите на
транспорта на България и Македония са поети ангажименти по неговото изграждане. В частта за железопътен транспорт
те са следните:
до 2027 г. България да модернизира железопътната линия София - Перник - Радомир - македонска граница;
до края на 2025 г. Македония да изгради участъка Крива паланка - Деве баир - българска граница.
За съжаление, през годините не видяхме много реални стъпки по този проект.
В. Монитор
√ Караянчева: Със Скопие вече сме съюзници в НАТО
Днес от съседи нашите две страни стават стратегически съюзници в НАТО. Това заяви председателят на НС Цвета
Караянчева на среща с председателя на Събранието на Република Северна Македония Талат Джафери. Българска
парламентарна делегация, водена от Караянчева, е на посещение в Скопие по повод ратифицирането от Събранието на
Република Северна Македония на Протокола за присъединяване на страната към Атлантическия пакт.
В състава на делегацията са председателят на Групата за приятелство България-Северна Македония Борис Вангелов,
заместник-председателят на групата Тома Биков и нейните членове Жельо Бойчев, Велислава Кръстева и Полина ЦанковаХристова. Караянчева допълни, че, както и досега, Народното събрание на Република България ще продължи да подпомага
усилията на Северна Македония и българските парламентаристи с готовност ще споделят своя опит в областите, които
представляват интерес за техните колеги от Северна Македония. Тя отбеляза, че съседката ни успешно е приключила пътя
си за присъединяване към НАТО и се надява скоро да бъдем партньори и в ЕС.
Шефът на НС припомни, че България беше една от първите държави, които ратифицираха Протокола за присъединяване
на Северна Македония към НАТО. „Това беше пореден израз на нашата последователна подкрепа за евроатлантическата
интеграция на Република Северна Македония“, припомни Цвета Караянчева. Тя подчерта, че България продължава да
бъде сред най-твърдите поддръжници на европейската перспектива на Северна Македония, но никога нашата подкрепа
не е била безусловна. „Очакваме от всички политически партии в Северна Македония да се отнасят отговорно и с мисъл
за бъдещето, когато коментират Договора с България, особено в предизборния период“, изтъкна Караянчева.
Българската парламентарна ще присъства на заседанието на Събранието на Република Северна Македония, на което ще
бъде ратифициран Протокола за присъединяване на страната към НАТО.
Караянчева към Скопие: Не ползвайте антибългарска риторика при изборите
При разговора си с шеф на македонския парламент пък помилила по време на изборите да не се използва антибългарска
риторика. "Получих уверение и от председателя на парламента, и от президента на Северна Македония, че тяхната цел е
да се говори конструктивно, да се говори за бъдещето на Северна Македония, а за всичко останало трябва да говорят
историците", каза още тя.
По-късно през деня Караянчева се срещна с македонския президент Стево Пендаровск, пред когото изтъкнала, че за
Северна Македония е много важно предсрочните парламентарни избори да бъдат проведени честно, демократично и в
духа на европейските ценности. "Личните политически борби могат да навредят на имиджа на Република Северна
Македония в Брюксел", подчертала тя и добавила, че България продължава да бъде сред най-твърдите поддръжници на
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европейската перспектива на страната. Тази наша подкрепа обаче никога не е била безусловна. Тя призова всички
политически партии в страната да се отнасят отговорно и с мисъл за бъдещето, когато коментират договора за приятелство.
Investor.bg
√ Нощувките в хотелите са надхвърлили 905 хил. в последния месец на 2019 г.
Приходите от нощувки през декември 2019 г. са с над 8 на сто повече, отчита НСИ
Почивните дни около коледните празници са се отразили благоприятно на приходите на българските хотелиери. През
празничния декември са нараснали както нощувките, така и пренощувалите лица и приходите на собствениците на места
за настаняване в страната.
Приходите от нощувки през декември 2019 г. достигат 52,3 млн. лв., или с 8,1% повече в сравнение с декември 2018
година. Регистрирано е увеличение на постъпленията както от български граждани - с 9,8%, така и от чужди - с 5,6%,
показват данните на Националния статистически институт (НСИ).
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември, е 905.2 хил., или със 7,2%
повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 11%) се
наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.
В последния месец от годината в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 74,6% от общия брой нощувки на чужди граждани
и 42,5% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18,9% от нощувките на чужденци и 28.8% - на
българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.5 и 28,7%.
Броят на пренощувалите в местата за настаняване през декември също се увеличава с 2,3% в сравнение със същия месец
на 2018 г. и достига 447.6 хил., като е регистрирано увеличение както при чужденците - с 5,2%, така и при българите - с
1,3%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през празничния месец, са 322.2 хил. и са реализирали
средно по 1.9 нощувки. Чуждите граждани са 125.4 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки, като 75.2% от тях са
нощували в хотели с 4 и 5 звезди.
През декември 2019 г. в страната са функционирали 2 024 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги,
хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 58.6 хил., а на леглата - 119.6 хиляди. В сравнение
с декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 1,4%, докато броят на леглата в тях намалява с
0,2%.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване е 25,2%, като се увеличава с 1.8 процентни пункта в сравнение с
декември 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 35.0%, следват местата за настаняване
с 3 звезди - 23.4%, и с 1 и 2 звезди - 15,7 на сто.
БНТ
√ Директорът на "Топлофикация София" пред БНТ: Все повече хора плащат навреме
"Топлофикация София" започна да купува по-евтин газ от борсата. Цената към момента е до 12% по-ниска, но и
количествата, които купува дружеството, са минимални.
Гост тази сутрин по темата в Сутрешния блок на БНТ беше изпълнителният директор на "Топлофикация София" Александър
Александров.
Покачване в цените на услугата за крайните потребители, ако се налага, ще бъде съвсем минимално, като увеличението
няма да надвишава инфлационните процеси в България. Александров заяви, че мнозинството от хората плащат сметките
си навреме В рамките на тази седмица предвиждаме да продължим с покупката на 1000 мегаватчаса дневно, за да можем да усетим
пулса на пазара, как се движат ценовите нива, коментира Александров.
По думите му след това количествата ще бъдат увеличени. Целта е да се мине на месечни търгове, а в края на тази и
началото на следващата година, когато договорите на "Топлофикация София" с "Булгаргаз" позволят - да се опитаме да
достигнем поне 50% от количеството, което Топлофикация потребява, каза още Александров.
За 2019 г. загубите на столичната топлофикация са 96 млн. лв. 167 млн. лева са задълженията към "Булгаргаз".
√ КЗП ще публикува данни от изследване за двоен стандарт при храните
Има ли двоен стандарт при храните у нас и в Западна Европа? Това ще стане ясно днес при представяне на резултатите от
изследване на Комисията за защита на потребителите.
Експертите са сравнили състава на храни и напитки, закупени от 5 европейски държави (Гърция, Португалия, Унгария,
Испания и Германия), с аналозите им от търговската мрежа у нас.
През юни миналата година проучване на Европейската комисия в 19 страни показа разлика в състава на 9% от продуктите.
Заради това Брюксел предприе законодателни мерки срещу двойния стандарт и отпусна финансиране на потребителските
организации за продължаване на проучванията.
√ Спират от движение автомобилите, които замърсяват над нормите
Столичният инспекторат и Пътна полиция започнаха тази сутрин проверки на автомобилите в София. Газанализаторите са
нови, преди започване на работа са калибровани. Съгласно наредба Н-32 се проверява техническото състояние на
автомобилите - дизел, бензин и годините на автомобилите, коментира главен инспектор Христо Петров.
Проверката се извършва с 5 газанализатора, 2 от тях са предоставени на пътния контрол, а 3 са на пункта, където колите
преминават първоначална регистрация.
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Автомобилите, които извършват замърсяване над нормите, ще бъдат спирани от движение до отстраняване на
неизправността. Самата проверка продължава в рамките на 30-ина секунди.
Столичният инспекторат продължава и проверките за мръсна ходова част и мръсни гуми на товарните автомобили,
допълни Полина Асенова.
√ Евродепутатите обсъждат следващия бюджет на ЕС
Европейските депутати обсъждат днес с Европейския съвет и Еврокомисията приоритетите за следващия дългосрочен
бюджет на Съюза преди срещата на върха на 20 февруари.
Многогодишната финансова рамка определя таван на средствата, които Евросъюзът може да изразходва за период от поне
пет години в различни области.
Бюджетът осигурява финансиране за изследвания и иновации, инвестиции в трансевропейски мрежи и развитие на малкия
бизнес. Всичко това е насочено към стимулиране на икономиката и създаване на работни места.

√ Съветът за сигурност на ООН обсъжда предложената от Тръмп "сделка на века"
Палестинският президент Махмуд Абас призова Съвета за сигурност на ООН да отхвърли предложената от Доналд Тръмп
"сделка на века" за постигане на мир в Близкия изток.
Абас заяви, че Тръмп се опитва да наложи на палестинците интересите на Израел и че предлаганата държава Палестина
прилича на швейцарско сирене на картата. Израел обяви в отговор, че с Абас начело на палестинците не може да бъде
постигнат мир. Европейските членки на Съвета за сигурност единодушно заявиха, че няма да признаят отнемане на
палестински територии. Но в същото време не подкрепиха и приемане на резолюция срещу плана "Тръмп". Специалният
пратеник на ООН Николай Младенов предупреди за евентуални опасни последици в региона.
Николай Младенов, спец. координатор на ООН за близкоизточния мирен процес: Стъпки като анексиране на части от
Западния бряг ще имат опустошителен ефект върху перспективите за подновяване на мирните преговори, ще доведат до
отрицателни последици в целия регион и сериозно ще подкопаят шансовете за нормализация и мир.
В Сега
√ Гешев нареди на ДАНС пълна проверка на цялата приватизация
Неговите предшественици безуспешно се заканваха и хвалеха с подобни проверки, но пък сега той си постила за нови
и повсеместни арести
Главният прокурор на Република България Иван Гешев нареди на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС)
извършването на пълна проверка на целия приватизационен процес и на последващия контрол от отговарящите за това
министерства, агенции и други държавни ведомства, съобщава държавното обвинение.
Това идва след като ДАНС вече проверява по нареждане на прокуратурата язовирите, офшорните сметки и имотите зад
граница на политиците и магистратите и какво ли още не, но от което и до момента нищо не е излязло. Освен това Гешев
става само поредният от последните няколко главни прокурори, които обявяват проверка на приватизацията в България,
но винаги после се оказва, че няма никакви резултати от това.
"Проверката трябва да обхване всички приватизационни сделки, извършването на плащания по тях, независимо от вида
на платежните средства, както и всички предприети действия по осъществяването на следприватизационния надзор. ДАНС
следва да установи събрани ли са предвидените в приватизационните договори неустойки, лихви, обезщетения и банкови
гаранции, в случай на тяхното частично или цялостно неизпълнение. В тази връзка следва да се установи извършени ли са
действия по разваляне на приватизационните договори, в случай на тяхното неизпълнение", съобщава сега държавното
обвинение.
Проверяващите трябвало да установят как е била водена цялата документация по текущия следприватизационен контрол,
извършвани ли са проверки по изпълнение на приватизационните договори и била ли е актуализирана своевременно
информацията в публичните регистри.
В обхвата на проверката трябвало да бъде извършен и анализ на одитните доклади на Сметната палата и какви действия
са били предприети по изпълнението на дадените указания.
Маnager.bg
√ България втора в ЕС по спад на въглеродните емисии
България е сред страните от Европейския съюз, в които е отчетен най-голям спад на въглеродните емисии спрямо базовата
1990 година. По данни на Европейската комисия този спад е 52%. Освен това 33% от енергията в страната ни, която се
използва за отопление и охлаждане, вече е от възобновяеми ресурси, сочат данни на Евростат.
За 2018 година най-сериозен спад на енергийните въглеродни емисии е отчетен в Португалия - 9%, а страната ни се
нарежда на второ място с 8,1%, следвана от Ирландия с 6,8%.
Оказва се, че страната ни вече е изпълнила и надминала средната цел от -40% до 2030 година, заедно с Румъния, Литва и
Латвия. Наистина значим спад в големите страни се отчита във Великобритания, където той е -36%.
Спадът главно се дължи на факта, че много големи въглищни ТЕЦ-ове преминаха на биомаса. За последните 30 години
Европейският съюз е успял да намали емисиите на въглероден диоксид с около 22% като се ангажира за още 8% намаление
за следващите 10 години.
"Най-зелените", ВЕИ и богати страни в Европа Норвегия, Австрия, Нидерландия имат ръст на СО2 емисиите спрямо 1990 г.
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ЕС достига пика на потреблението на въглища и енергийните си СО2 емисии през 1979 г. Оттогава те намаляват като найголям принос за това имат ядрената енергия от 80-те и газът в последните години; сривът на комунистическата индустрия
през 90-те; изнасянето на тежката индустрия от ЕС след 2000 г. и чак накрая енергийната ефективност и ВЕИ.
Отопление и охлаждане
През 2018 г. възобновяемата енергия представлява 21% от общата енергия, използвана за отопление и охлаждане в
Европейския съюз (ЕС). Този дял се увеличава непрекъснато от началото на събирането на данни през 2004 г., когато делът
е 12%. Увеличаването на промишлеността, услугите и потреблението на домакинствата са допринесли за растежа на
възобновяемата енергия, използвана за отопление и охлаждане.
Швеция е лидер в сред държавите-членки на ЕС, като 65% от енергията, използвана за отопление и охлаждане там,
произтича от възобновяеми източници. Повече от половината енергия, използвана за отопление и охлаждане, идва от
възобновяеми енергийни източници в Латвия (56%), Финландия (55%) и Естония (54%).
За разлика от тях, възобновяемите източници се използват най-малко за отопление и охлаждане в Ирландия и Холандия
(6%), Белгия (8%) и Люксембург (9%).

√ Коронавирусът възпрепятства бизнеса по целия свят
Голяма част от фабриките в Китай остават затворени, въпреки че милиони хора се заврърнаха на работа, след като
празненствата за Лунната Нова година бяха удължени поради коронавируса. Спирането на дейността на
множество производствени цехове оказва голямо влияние върху втората по големина икономика в света и световните
вериги за доставки, съобщава BBC.
Някои големи производители на автомобили са изправени пред заплахата от недостиг на части. Има опасения и относно
доставките на продукти на Apple.
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Работодателите в Китай бяха принудени да оставят фабриките си затворени и след годишната ваканция като част от
опитите на властите да ограничат разпространението на вируса.
За много компании тези ограничения вече са премахнати, въпреки че няколко основни производители остават затворени.
Foxconn, който е основен доставчик на Apple, отвори дейността си, но едва 10% от работниците се завърнаха на
работа. Миналата седмица, когато Foxconn настояваше за разрешение за възобновяване на операциите, от компанията
заявиха, че стотици хиляди работници във фабриките им ще носят хирургически маски, за да предотвратят инфекцията и
ще се подлагат на редовни проверки на температурата.
Няколко големи производители на автомобили също са сред производителите, които удължиха спирането на своите
операции.
Nissan и PSA, който прави марките Peugeot и Citroen, заявиха, че фабриките им ще останат затворени до петък. VW, BMW,
Toyota и Honda казаха, че планират да рестартират китайското производство следващата седмица, но до тогава и те остават
затворени.
В същото време френският производител на автомобилни части Valeo ще държи затворени трите си обекта в Ухан най-рано
до 13 февруари.
Глобално въздействие
Тъй като много производители на автомобилни части остават затворени в Китай, вирусът вероятно ще засегне глобално
автомобилната индустрия особено силно.
Провинция Хубей, където се смята, че огнището е започнало, е в заключено положение. Honda, General Motors и Dongfeng
Motor също имат фабрики в региона.
Миналата седмица южнокорейският Hyundai стана първият голям производител на автомобили, който спря
производството на места поради недостиг на части, вледствие усложненията от епидемията на коронавируса.
Fiat Chrysler също предупреди, че може да се наложи да спре производството в Европа, тъй като не получава важни за
направата на автомобилите им компоненти от Китай.
В петък от Suzuki заявиха, че ще търсят други начини за снабдяване с части, поради опасения, че огнището може да наруши
производството в Индия, което е най-големият им пазар.
√ Оптимизъм на световните борси на фона на очакванията за нови икономически стимули от Пекин
Водещите европейски фондови индекси достигнаха рекордни върхове в ранната търговия във вторник на фона на
понижаването на броя на новите случаи на заразени с коронавирус Китай и подновяването на работата в редица заводи в
страната, пише Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 2,78 пункта, или 0,65%, до 427,42 пункта. Немският DAX отчете ръст от
92,47 пункта, или 0,69%, до 13 586,5 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 55,11 пункта, или
0,74%, до 7 501,99 пункта. Френският CAC 40 се повиши с 26,66 пункта, или 0,44%, до 6 042,33 пункта.
Пазарите продължават да претеглят икономическите последици от коронавируса на фона на очакванията, че Китайската
централна банка инжектира още ликвидност в икономиката на страната, за да ограничи негативния ефект от епидемията.
„Някои сектори на китайската икономика започват отново работа. Може би Китай не в състояние на пълен блокаж, както
прогнозирахме преди седмица“, коментира Дейвид Мадън от CMC Markets..
„Дори и здравната криза да се влоши, китайската икономика може да е във по-добра форма, отколкото смятахме
първоначално“, добавя той.
Въпреки това на пазарите остават опасенията от мащаба на епидемията, след като броят на починалите от новия
коронавирус надмина 1000.
Туристическият подиндекс SXTP се повиши с 1,31%, след като през миналите седмици секторът отчете тежки загуби заради
отмяната и прекратяването на редица полети от и до Китай. Акциите на германския туроператор TUI поскъпнаха с 11,36%,
след като компанията повиши долната граница на прогнозата си за годишната печалба.
Ръст на Уолстрийт
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса завършиха търговската сесия в понеделник в зелената зона, водени от
поскъпването на акциите на компаниите от технологичния сектор, пише Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 174,31 пункта, или 0,6%, до 29 276,82 пункта, след като в ранните часове
на сесията бе надолу с повече от 100 пункта. Широкообхватният Standard & Poor's 500 напредна с 24,38 пункта, или 0,73%,
до 3 352,09 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 107,88 пункта, или 1,13%, до 9 628,39
пункта. Това са нови рекордни стойности за S&P 500 и Nasdaq.
Акциите на Amazon поскъпнаха с 2,63% до нов рекорден връх, надминавайки границата от 2100 долара за акция. Книжата
на Netflix и Alphabet поскъпнаха с 1,17% и 2%, докато тези на Facebook напреднаха минимално с 0,34%. Акциите на Tesla
поскъпнаха с 3,10% в поредната волатилна сесия за производителя на електромобили.
Boeing бе най-добре представящата се компания на Dow, като нейните книжа поскъпнаха с 2,35%. Индексът на сините
чипове бе подкрепен и от Microsoft, Visa и Cisco Ssytems, чиито акции поскъпнаха съответно с 2,62%, 1,60% и 1,88%
В петък основните индекси записаха първите си понижения от пет сесии, като Dow изтри 200 пункта от стойността си. Тогава
на пазарите натежаха притесненията, че епидемията от коронавирус в Китай ще се отрази негативно върху втората найголяма икономика на планетата. Въпреки петъчните загуби Уолстрийт отчете най-големият си седмичен ръст от юни насам,
като S&P 500 напредна с 3,2% за седмицата.
„Инвеститорите на фондовите пазари са за разкъсани между притесненията, че коронавируса ще продължи да се
разпространява и да води да забавяне на световния икономически растеж, и оптимизма от последните икономически
данни, които показват възстановяване на растежа“, коментира Ед Ярдени, президент и инвестиционен стратег от Yardeni
Research.
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Акциите на Apple поевтиняха с 1,9% в ранната търговия в понеделник, преди да се възстановят и да завършат сесията с
ръст от 0,47%, на фона на опасенията, че епидемията в Китай ще навреди на производството на iPhone. Foxxconn, един от
най-големите доставчици на Apple, получи одобрение за подновяване на дейността си в ключов производствен завод, но
само 10 % от работната сила се върна на работа, предаде Ройтерс.
Оптимизъм в Азия
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха повишения във вторник в
очакване на нов кръг от икономически стимули от страна на Пекин, които да ограничат негативния ефект от коронавируса
върху икономиката, пише Маркетоуч.
Броят на жертвите от епидемията в Китай надхвърли 1000, а заразени са вече над 42 хил. души. Растящият брой на
смъртните случаи (броят на загиналите за един ден надхвърли 100 за първи път през изминалото денонощие, предизвиква
опасения, че епидемията все още не е достигнал своя пик.
На този фон китайският президент Си Цзинпин заяви в телевизионно включване, че икономическото развитие на Китай ще
остане непроменено на фундаментално ниво и че ефектът на епидемията върху икономиката ще бъде краткосрочен.
На този фон континенталният бенчмарк Shanghai Composite се повиши с 11,19 пункта, или 0,39%, до 2 901,67 пункта, докато
по-малкият Shenzhen Composite напредна с 0,04 пункта, или 0,75%, до 1 758,02 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng
отчете ръст от 342,54 пункта, или 1,26%, до 27 583,88 пункта. Акциите на Geely Automilie поскъпнаха с 5,69%, след като
автомобилопроизводителя обяви, че води преговори за сливане с дъщерната си фирма Volvo Cars.
Експертите са оптимистично настроени, че Китайската народна банка ще представи нови стимули за подсилване на
икономиката.
„Най-важната задача за Народната банка на Китай е да подсили вътрешната икономика и да смекчи удара от епидемията
от коронавирус“, пише Стивън Инес в бележка до инвеститори. Той очаква централната банка да обяви нови мерки тази
или следващата седмица.
Южнокорейският измерител Kospi се повиши с 22,05 пункта, или 1%, до 2 223,12 пункта, като акциите на Samsung и SK Hynix
поскъпнаха с 0,34% и 1,01%.
Австралия индексът ASX 200 записа ръст от 42,8 пункта, или 0,61%, до 7 055,3 пункта.
Фондовата борса в Япония остана затворена заради празненствата по случай Денят на основаване на държавата.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс SOFIX
отчете ръст от 0,70 пункта, или 0,12%, до 571,12 пункта. BGBX40 се понижи с 0,07 пункта, или 0,06%, до 112,81 пункта.
BGTR30 изтри 1,40 пункта от стойността си, или 0,27%, достигайки ниво от 520,01 пункта. BGREIT напредна с 0,27 пункта,
или 0,20%, до 134,47 пункта.
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