Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
В. Банкерь
√ Едрият бизнес ще вади "дребосъците" от будната кома
Малкият и среден бизнес у нас е изправен до стената и повече няма накъде да отстъпва. Официално, големите виновници
са глобализацията на пазарите, конкуренцията и революционните промени в технологиите. Неофициално (уж), в този
"черен списък" фигурират още липсата на адекватна държавна политика в тази област и непосилната административна
тежест. Затова бизнесът предлага подготвяната "Национална стратегия за малки и средни предприятия 2021 -2027 г." да се
приеме без отлагане и да бъде гарантирана със съответните законодателни промени.
Според статистиката, към днешна дата в България има 750 големи и над 400 000 малки и средни предприятия. В найуязвимо положение са микро предприятията - с персонал до 10 души, като повечето от тях са пръснати по села, махали и
вилни зони, т.е. са единствен източник на препитание.
Времето за мислене изтече
По принцип, целта на "Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г." беше
осигуряване на държавни гаранции, че изпадналите в несъстоятелност почтени предприемачи, ще получат бързо втори
шанс и ще им бъде съдействано административно да си стъпят отново на краката. Вариантите бяха два - улеснен достъп
или до участие в процедури по Закона за обществените поръчки, или до проектно финансиране.
Това обаче не се случи!
Ето защо, на 7 февруари ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) свика на извънредно
заседание изпълнителния си съвет, на което покани и представители на Министерството на икономиката. На обсъждане
бяха подложени няколко конкретни мерки за оцеляването на "дребосъците" пред следващия програмен период, сред
които и... най-важната от тях: спешно създаването на подкрепяща регулаторна среда с цел рязко съкращаване на
процедурите и още по-рязко поевтиняване на административните услуги.
"Всяко забавяне може да окаже изключително негативно въздействие, тъй като малките и средни предприятия са
изправени пред сериозни предизвикателства – ожесточена конкуренция, недостиг на човешки ресурси, нови форми на
организация на производството и труда, най-високите цени на енергоносителите в ЕС и висока зависимост от конюнктурни
промени, при ограничени възможности за реакция. За да се подпомогнат тези компании, Асоциацията настоява
стратегията да бъде основана на по-прецизно формулирани и по-ефективно изпълнявани инструменти и мерки за
насърчаване на МСП“, заяви председателят на работодателската организация Васил Велев.
От къде ще дойдат парите?
Според работодателите, най-важно е да се подобри достъпът на "малките" до финансиране - чрез банки, различни борсови
инструменти или средства от европейските фондове. Затова те настояват в бъдещата стратегия да бъде посочена и
конкретната роля на "Българската банка за развитие". За целта може да бъде създаден и национален "кредитен
омбудсман“, към който малкия и среден бизнес да се обръща, ако отказът за кредитиране е по неразбираеми за тях
причини. Бизнесът предлага още разработването на механизми не само за улеснен достъп до нови пазари и високи
технологии, но и за преодоляване на хроничните проблеми с недостига на работници и неадекватната им професионална
квалификация.
Работодателите предлагат също държавата да приеме по-благоприятно законодателство за търговската несъстоятелност,
което да стимулира поемането на умерени рискове и да работи за издигане престижа на предприемачеството.
И накрая - спешна актуализация на дефиницията за малки и средни предприятия. Според едрия бизнес, управляващите
трябва да дадат свобода на малките и средни компании сами да избират по кои критерии да се самоопределят. В момента
тези критерии са три - численост на персонала, годишен оборот и стойност на активите. Идеята е собствениците на малки
и средни предприятия да си изберат два от тези критерии и толкоз. Дали ще са персонал и годишен оборот, оборот и
активи или персонал и активи - няма чак толкова голямо значение. След като за големите предприятия е задължително
само да имат персонал от над 250 души...
Кога секторът ще влезе в XXI век?
Друга ефективна мярка, според работодателите, е предприемане на съвместни действия на правителството и социалните
партньори за справяне с проблемите в най-приоритетните области за бизнес средата и икономиката - енергетиката,
демографията, образованието, пазара на труда, трудовата миграция и политиките за социална защита.
Част от по-важните мерки са приемане на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 година. Тя трябва да е
основана на реални национални приоритети и да насърчава въвеждането на иновационни технологии в производството,
съхранението и доставката на енергия.
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Задължително е прилагането и на новата европейска политика „Индустрия 2030“, базирана на приоритетното развитие на
отраслите с традиционни конкурентни предимства и на иновационните производства с висока добавена стойност.
Демографската криза също не бива да се подценява, предупреждават работодателите. Според тях изходът е в разширяване
правомощията на Агенцията по заетостта, която трябва да стане проактивен посредник за внос на квалифицирани
работници и специалисти от трети страни за нуждите на българската икономика.
Сред другите предложения, които АИКБ представи на Министерство на икономиката, са привличане и обучение на
човешки ресурси, както и създаване на мрежа от клъстери за развитие на специфични умения сред работниците.
Малкият и среден бизнес произвежда над 65% от БВП на страната
Малките и средни предприятия са гръбнакът на българската икономика, защото повече от 75% от работещите у нас са
наети там според данните на Европейската комисия за 2018 година. В Европейския съюз те са работодател на почти 70%
от заетите в Европейския съюз като цяло.
За 2018 година малкият и среден бизнес е произвел над 65% от брутния вътрешен продукт на страната. Водещата роля в
тази икономическа категория е на нефинансовите предприятия.
През 2018 г. у нас е имало 412 410 нефинансови компании и в тях са работили общо 1. 649 млн. души:
- микропредприятията (с персонал до 9 души) са 382 742 и в тях са работили 689 665 човека;
- малките предприятия (с персонал до 50 човека) са 25 005 и са осигурили препитание на 495 627 работника;
- средните компании (с до 250 души персонал) са 4663, а работещите в тях - 463 316 души.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНР
√ Продължават проявите за 147-ата годишнина от гибелта на Васил Левски
147 години от обесването на Васил Левски отбелязва цялата страна днес. През целия ден са предвидени възпоменателни
прояви.
Тази сутрин министър-председателят Бойко Борисов, придружен от трима министри, поднесе венец пред паметника на
Апостола в София.
В 17 часа държавният глава Румен Радев ще се присъедини към гражданското шествие по „пътя на безсмъртието“ - от
килията до паметника на Васил Левски. Програма "Хоризонт" на БНР ще излъчи пряко митинга довечера, който ще се
проведе в 18.00 часа пред паметника на Апостола в София. Слово ще произнесе президентът Румен Радев. Есето си,
посветено на героя на България, ще прочете ученичката Михаела Дакова от 11 клас в Националния учебен комплекс по
култура в Горна Баня.
В Ловеч също продължават проявите по повод 147-ата годишнина от гибелта на Васил Левски. В 8 часа за Къкринското
ханче тръгва традиционният туристически поход „По стъпките на Левски“, а от 11.00 ч. пред паметника на Апостола в двора
на ханчето, където е заловен, е гражданското поклонение. Кулминацията на отбелязването на годишнината от гибелта на
Левски е националното възпоменателно факелно шествие, което се организира за седма поредна година от патриотичната
организация „Ловчанци“. То ще тръгне в 19.00 ч. от централната част на града и ще завърши пред най-величествения
паметник на Апостола, поясни един от организаторите Тодор Иванов:
„Все повече хора от страната се свързват с нас и изявяват желание да присъстват на това събитие. И то се създаде като една
нова национална традиция, точно от тук – революционната столица на Левски, да почитаме паметта му и делото му по
този внушителен начин. В шествието няма място за политически партии и политици. Всеки ще бъде гражданин в това
събитие. Няма по големи от Апостола.“
Заради шествието от 18.30 ч. се спира движението по част от бул. „България“ и ул. „Търговска“ в Ловеч, както и по
останалите улици по маршрута на шествието в кв. „Вароша“.
Митинг-поклонение ще има в Карлово. Преди това в църквата „Света Богородица“ ще бъдат отслужени архиерейска света
литургия и панихида в памет на Апостола, а довечера ще има митинг-поклонение. Днес ще бъдат наградени и авторите на
най-добрите есета сред участвалите в студентския конкурс на тема „Васил Левски - диалози във времето, диалози с
времето“.
В петте общини на Ямболска област ще бъде почетена паметта на Васил Левски. В Ямбол поклонението ще е пред
барелефа в гимназия "Васил Левски". За поредна година жители и гости на град Стралджа ще почетат трагичната гибел на
Апостола чрез факелно шествие, което ще премине по главната улица на града, а пред мемориалната плоча на героя ще
се поднесат цветя и венци. Тематични кътове за Дякона, „уроци по родолюбие“ с малките читатели организират в
библиотеките и читалищата в община Болярово, а в училище „Д-р Петър Берон“ Ученическият съвет ще представи
презентация за живота и делото на Левски.
В Сливен възпоменателната церемония ще се състои на площада, носещ името на Апостола на свободата. Тя ще започне в
11 ч. със заупокойна молитва и поднасяне на цветя пред паметника на Дякона. Възпоменателните прояви ще започнат от
9.30 ч. с „Урок по родолюбие“ пред ПМГ „Добри Чинтулов“, на който ще бъдат разказани спомени за учители в класното
училище и участници в комитетите, създадени от Левски. В 10.00 ч. в квартал „Клуцохор” ще бъдат поднесени цветя пред
паметните плочи на сподвижниците на Дякона - Георги Икономов, Сава Райнов, Бойка Атанасова, Нено Господинов Брадата и паметника на Таньо войвода, пред барелефа на Васил Левски пред храм „Св. Цар Борис Първи Покръстител” и
на паметника на Панайот Хитов в квартал „Ново село”.
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В Търговище ще бъде отслужена панихида, след която започва и общоградското поклонение, организирано от
Обществения комитет “Васил Левски“ и община Търговище, а традиционният ритуал за поднасяне на венци и цветя ще се
състои пред барелефа на Апостола в центъра на града.
Там, ученици от II Средно училище „Професор Никола Маринов“ ще изнесат музикално-поетичната композиция „Поклон
пред теб, Апостоле!“. В програмата ще вземат участие и Духовият оркестър и църковният хор. Годишнината от гибелта на
Левски ще бъде отбелязана и в селата Бистра, Голямо Соколово, Лиляк, Васил Левски и квартал "Бряг".
√ Правителството приема списък с републиканските пътища с тол такса
Министерският съвет днес ще приеме списъка с републиканските пътища, за които ще се събира тол такса.
Тол таксите ще се събират за преминаване през магистралите и първокласните пътища от републиканската пътна мрежа,
частично и за второкласните.
По настояване на превозваческия бранш по-голяма част от пътищата втори клас бяха извадени от обхвата на тол системата,
а след нейния старт се очаква превозните средства над 3,5 тона да не плащат и винетка за пътната мрежа извън обхвата
на тол таксуваните пътища.
Очаква се първоначалният обхват да е малко над шест хиляди километра.
Така 14 хиляди километра от дългата близо 20 хиляди километра републиканска пътна мрежа ще е безплатна за товарните
автомобили над 3,5 тона.
На днешното си заседание правителството ще разреши български военнослужещи да участват в операцията на
стабилизиращите сили на НАТО в Косово КФОР.
По предложение на министър-председателя ще бъде одобрена наредба за сигурността на комуникационните и
информационните системи.
√ ЕС добави Панама, Сейшелите, Кайманите и Палау в списъка на "данъчните убежища"
Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) съобщи, че е разширил списъка на ЕС с юрисдикциите,
които не оказват съдействие за данъчни цели, информира БТА.
Към включените досега осем юрисдикции ЕС добавя Каймановите острови (задморска територия на Великобритания),
Палау, Панама, Сейшелските острови, които не са извършили в договорения срок обещаните данъчни реформи.
Общо 16 юрисдикции (Антигуа и Барбуда, Армения, Барбадос, Бахамските острови, Белиз, Бермудските острови,
Британските Вирджински острови, Виетнам, Кабо Верде, Кюрасао, Маршаловите острови, Науру, Ниуе, островите Кук,
Сейнт Китс и Невис и Черна гора) са успели да направят всички необходими реформи за спазване на принципите на ЕС за
добро управление в областта на данъчното облагане преди договорения краен срок и затова са заличени от списъка.
За пръв път списъкът бе съставен през декември 2017 година и е част от външната стратегия на ЕС за данъчно облагане.
Този списък включва юрисдикции, които или не участват в конструктивен диалог с ЕС в областта на управлението на
данъците, или не са изпълнили навреме своите обещания за извършване на реформи, за да спазят европейските
изисквания.
Юрисдикциите, които още не покриват всички международни данъчни изисквания, но са дали обещание да направят
промени, са възприемани като "оказващи съдействие". Когато дадена юрисдикция изпълни всичките си обещания, тя
отпада от списъка.
Повечето ангажименти, поети от юрисдикции на чужди държави, трябваше да бъдат изпълнени до края на 2019 година, а
въвеждането им в действие в националното законодателство беше внимателно наблюдавано на техническо равнище от
Съвета на ЕС до началото на тази година. Според това наблюдение Съветът на ЕС прие промените в списъка.
Съветът ще продължи редовно да прави преглед и да актуализира списъка през идните години.
Investor.bg
√ Казусът с машинния вот остава без решение
Машинно гласуване ще има, но не е ясен нито видът, нито начинът и това дали ще има и алтернативно гласуване с
хартиени бюлетини
Работната група за промяна на изборните правила не постигна съгласие по нито един въпрос, свързан с машинния вот още
на прага на дейността си, информира БНР, позовавайки се на съобщение от представители на групата, които заседаваха
повече от три часа на закрито заседание в Народното събрание.
Машинно гласуване ще има, каквото е решението на Министерски съвет, но не е ясен нито видът, нито начинът и това дали
ще има и алтернативно гласуване с хартиени бюлетини, съобщи пред журналисти председателят на правната комисия
Анна Александрова от ГЕРБ.
Тя призна, че първото съществено заседание на работната група е зациклило по темата за машинното гласуване, макар да
е станало ясно, че най-вероятно машинното гласуване ще е с машини, подобни, но не същите, на тези, с които гласувахме
на европейските избори.
„С тъч-скрийн машина, която е подобна на предходните, с памет, която ти показва за кого си гласувал, с възможност за
сканиране на самия код на бюлетината. Нашата парламентарна група има предложение да не лишаваме българските
избиратели – тези, които искат да гласуват с хартиена бюлетина“, посочи Александрова.
Стана ясно, че коалиционният партньор „Обединени патриоти“ напълно отхвърля машинното гласуване във вида,
упражнен на евровота, от ДПС са отсъствали, партия „Воля“ е в консенсусна позиция за машинното гласуване, а от БСП
настояват за цялостното му въвеждане. Това потвърди заместник-председателят на парламентарната група „БСП за
България“ Крум Зарков.
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„Не решихме нито един въпрос за това как точно да се проведе. Като че ли отново се прокрадва идеята за ограничаване
или отмяна или обезсмисляне на машинното гласуване“, подчерта Зарков.
От Спортния тотализатор са обяснили, че техният софтуер не би сработил с оглед на дължината на интегралната бюлетина,
каквато бе идеята на ДПС за гласуване машинно по примера на пускане на фиш като в държавното тото.
От Централната избирателна комисия също са били скептични за въвеждането на машинното гласуване, съобщи Анна
Александрова.
Повечето експерти са отхвърлили машинното преброяване. Времето притиска парламента призна още тя.
От своя страна председателят на Народното събрание Цвета Караянчева изрази редица свои опасения и за въвеждането
на машинното гласуване, и за работата на работната група.
„Много от по-възрастните наши съграждани се притесняват от техниката. Моето притеснение, примерно, е, че ако спре ток
или можем ли да осигурим във всичките секции да има техници, които при определен кризисен момент да реагират.
Надявам се дебатите в работната група да решат тези проблеми“, коментира Караянчева.
√ Екоминистърът: Разделното събиране на отпадъци и рециклирането им остава приоритет
С общи усилия трябва да се стремим към преодоляване на нелоялната конкуренция и незаконни практики при вноса на
отпадъци, каза Емил Димитров
Разделното събиране на отпадъци и рециклирането им остава приоритет. Това заяви министърът на околната среда и
водите Емил Димитров при откриване на кръгла маса на тема „Добри практики и предизвикателства в рециклирането на
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и други материали“.
„Оттук нататък с общи усилия трябва да се стремим към преодоляване на нелоялната конкуренция и незаконни практики
при вноса на отпадъци, на които бяхме свидетели през последните месеци на 2019 г. Обществото трябва да бъде
запознато, че отпадъците са не просто суровина за преработване, а са в основата на един цял сектор от икономиката, който
създава голяма добавена стойност“, подчерта министър Димитров, цитиран от пресцентъра на екоминистерството.
Министър Димитров припомни, че с представителите на рециклиращия бизнес вече са набелязани мерки за подобряване
на контрола при вноса и оползотворяването на отпадъците.
ългария успешно изпълнява заложените в европейското законодателство цели с приемането на Директивата относно
намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, отчете министърът.
„Резултатите на страната при отпадъците от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,
излезли от употреба моторни превозни средства и негодните за употреба батерии и акумулатори традиционно се движи
около и над средното ниво за държавите-членки“, посочи той.
Тенденцията е устойчива. „Страната ни през 2018 г. за поредна година бележи ръст в рециклирането. Постигнат е резултат
от 36%, който се равнява на над 1 млн. тона...за последните пет години темпът на нарастване на рециклирането на битовите
отпадъци в България изпреварва средния за ЕС“, допълни Емил Димитров. По думите му специално по директивата за
отпадъците от електрическо и електронно оборудване целта по събиране за 2017 г. е 44 % от пуснатото на пазара
количество през предходните три години. При изчислена цел от 32 924 тона, в България са събрани 54 684 за 2017 г. По
рециклиране и оползотворяване е постигнато средно 90%, съответно 93% изпълнение по отделните категории
електрическо и електронно оборудване като се има предвид, че отделните цели по директива по категории не надвишават
80%. При излезлите от употреба МПС за 2017 г. е постигнато ниво на повторна употреба и рециклиране над 96% при цел от
85%. България продължава да заема едно от челните три места в Европейския съюз по ефективност на рециклирането на
оловни акумулаторни батерии.
„Необходимо е оттук нататък да полагаме още повече усилия за увеличаване на дела на рециклиране на отпадъците за
сметка на тяхното депониране. Преди всичко обаче трябва да работим по-интензивно и към промяна на потребителското
поведение и нагласите на гражданите. Отпадъците в контекста на кръговата икономика заемат основно място в
затварянето на цикъла, а истинският рециклиращ бизнес, който работи, спазвайки правилата и стандартите, създава
трудова заетост и сериозна добавена стойност за българската икономика“, изтъкна министър Димитров.
√ С нови 340 проекта продължава ОПИК за български фирми
Бенефициенти ще получат над 143 млн. лева безвъзмездна финансова помощ за подобряване на производствения
капацитет в малки и средни предприятия
Започна изпълнението на 340 проекта по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) с общ размер
на предоставената безвъзмездна финансова помощ от над 143 млн. лв.
Заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова връчи договорите на бенефициенти по процедура за „Подобряване
на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, съобщи пресцентърът на икономическото ведомство.
Иванова посочи, че целта на процедурата е повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал
на българските предприятия. Тя напомни, че това е втората обявена процедура за подобряване на производствения
капацитет в малките и средни предприятия от началото на този програмен период, тъй като интересът на бизнеса към нея
е изключително висок.
„Доказателство за това са оценените над 1500 броя подадени проектни предложения. Постъпиха много качествени
проекти и обсъждаме възможността за наддоговаряне по процедурата“, коментира икономическият заместник-министър.
По думите на Иванова с тези европейски средства по ОПИК българските фирми ще могат да закупят машини и оборудване,
да разширят дейността си, да осигурят ръст и заетост.
„Министерството на икономиката продължава да работи за подобряване на достъпа на малките и средни предприятия до
финансиране, както и за подпомагане на износа им до международните пазари“, заяви още Лилия Иванова.

4

БНТ
√ Ще има решение на казуса със заплащането на винетната такса за населените места
Oще днес може би ще има решение на казуса със заплащането на винетната такса за населените места около София. Хората
категорично няма да бъдат глобявани. Това потвърдиха и от общината, и от Агенция пътна инфраструктура.
Зафир Зарков - заместник-председател на Транспортната комисия: Трябва да е пределно ясно, че това не отговаря на
истината. Още повече след думите от сутринта на председателя на управителния съвет на АПИ, който категорично заяви,
че няма санкционирани във въпросните трасета. А именно за трасетата, за които ние сме се разбрали вече и това, което е
изричното настояване на Столична община и на кмета на София заявявано, че до всяко населено място в града не само,
защото то е София-град като област, като община съвпада изцяло, а и като икономически активен регион, би следвало до
всяко населено място да има осигурен маршрут, по който да се пътува.
Георги Терзийски - председател ма АПИ: След решение на Министерски съвет по внесеното, съвместно със Столична
община искане за освобождаване, тези участъци няма да изискват винетна такса.
√ Посланик за един ден в посолството на Швейцария
16-годишната Мария от Кърджали е една от ученичките, която стана "Посланик за един ден". Вчера тя успя да обядва с
посланичката на Швейцария у нас, срещна се със социалния министър Деница Сачева и участва в прием за Националния
ден на Косово. Днес срещите продължиха.
Н. Пр. Мюриел Берсе Коен, посланик на Швейцария в България: Много се радвам, че днес ще имам помощник, по-млад
посланик на Швейцария в България. Ще ми помогнеш ли?
Мария Тонева, ученичка: Разбира се!
Срещи, разговори и обмяна на опит. Така изглеждаше денят на Мария като посланик за един ден. Печели конкурса с лична
история, разказана в есе.
Мария Тонева: Смятам, че и това наистина най-много печели хората - истинското, реалното, това, което идва от ето тук.
(сочи сърцето)
Н. Пр. Мюриел Берсе Коен: Щастлива съм, когато виждам млади момичета, които искат да участват в развитието на тяхната
родната страна. Момичета, които са амбициозни и пълни с енергия. Невероятно е.
Освен опит, Мария има и лична кауза с послание, което иска да сподели с обществото. Иска да привлече вниманието към
хората, които често пренебрегваме.
Мария Тонева: Ние, различните, и най-вече ние хората, които заекваме, сме равни. Ние заслужаваме същото отношение.
Мария вярва, че колкото по-различен е човек, толкова по-красив е. А след като влезе в обувките на посланик за един ден
си обещава, че ще работи именно затова - за щастието и спокойствието на всички като нея.
√ Тръмп и Ердоган работят по разрешаването на ситуацията в Идлиб
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че работи с държавния глава на Турция Реджеп Ердоган за ситуацията в
сирийския регион Идлиб.
"Имах много добър разговор с президента Ердоган. Той е труден човек, но имаме добри отношения... Той не иска хората
да бъдат убивани с хиляди", каза Тръмп пред репортери.
"Говорихме за Идлиб, работим заедно и виждаме какво може да се направи", допълни още американският президент.
Ердоган заяви, че е призовал руския си колега Владимир Путин да окаже натиск върху сирийския президент Башар ал Асад
да спре офанзивата в провинция Идлиб и да се оттегли от турските наблюдателни пунктове до края на февруари, като в
противен случай заплаши с военен отговор.
Ердоган заяви, че Анкара няма да чака края на февруари, но изисква незабавно изтегляне на сирийската армия.
Club Z
√ Шесторката срещу пакета „Мобилност“ вече е деветка
Транспортните министри от „групата на единомислещите“ готвят дело в Съда на ЕС заради връщането на
камионите
„Великолепната шесторка“, противопоставяща се на пакета „Мобилност“, вече е деветка.
Това се разбра от думите на транспортния министър Росен Желязков днес пред журналисти в Брюксел.
Към „групата единомислещи“ се присъединиха Естония, Малта и Кипър, обяви той. Останалите в нея са България, Румъния,
Унгария, Полша, Литва и Латвия.
Пакет "Мобилност": Камионите ще се връщат на 8 седмици, спане в кабината - най-много 45 часа
Желязков и колегите му от новообразувалата се „деветка“ имаха днес среща с еврокомисарката по транспорта Адина
Вълян и с изпълнителния зам.-председател на Еврокомисията Франс Тимерманс.
„Разбира се, това не е мнозинството, на което разчитаме или сме разчитали през миналите години, за да променим
нагласите или взетите вече решения. Но най-малкото днес 9 министри показаха ясно и категорично, че не приемат това,
което се случва към момента – най-вече по отношение на непропорционалните дискриминационни правила, които ще
бъдат наложени за връщането на превозните средства на 8 седмици, връщането на водача на 4 седмици и други“, изтъкна
Желязков.
Деветимата министри се фокусирали върху позицията на ЕК за подобряването на социалните и икономически условия за
бизнеса и работещите в тази индустрия, заедно с резултата, който се получил. А резултатът според Желязков е
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непропорционалност и дикриминационност, нарушаваща функционирането на единния пазар и която е в противоречие с
политиката за намаляване на въглеродните емисии на Зеления пакт.
Най-важната тема, обсъдена с двамата еврокомисари, била позицията на ЕК да възложи оценка на въздействието, въз
основа на която да бъдат променени предложенията в пакета „Мобилност“, известен още като плана „Макрон“.
„Получихме уверения, че оценката ще бъде възложена. Това ще стане с обществена поръчка. Настояваме това да стане
най-късно до влизането в сила на разпоредбите. Но нямаме уверението, че това ще се получи“, каза министър Желязков.
Но има 18-месечен период, в който разпоредбите няма да бъдат прилагани. Той започва да тече от момента на
обнародването им в Официалния вестник на ЕС. Това може да стане през юли - зависи от второто четене в Европарламента.
И в такъв случай преходният период ще трае до януари 2022 г.
Същевременно деветимата министри на транспорта били категорични, че буквално дни след обнародването в Официален
вестник ще бъде депозирана искова молба в Съда на ЕС в Люксембург. Основанията за нея не е само връщането на
превозното средство. Въпрос на подход е дали исковете да бъдат индивидуални или да бъде един колективен, от името
на всички държави.
„По никакъв начин няма да променим нашето виждане“, увери Желязков.
И допълни, че процесът е дълъг, а обичайно не е такъв. И родължава вече във втора Еврокомисия. За съжаление обаче,
сме малко на брой и сме от т.нар малки държави.
Отгоре на всичко и Франс Тимерманс е на позиция, обратна на тази на „групата на единомислещите“. Но пък като
изпълнителен зам.-председател на ЕК споделя мнението, че е необходима оценка на въздействието. И тя трябва да бъде
направена по най-обективния начин, като бъдат включени всички заинтересовани страни с данните, които могат да бъдат
генерирани и обсъждани.
Накрая Росен Желязков обобщи, че Еврокомисията не желае моментните конюнктурни съображения на Парламента или
Съвета да застрашат устойчивостта на европейските политики.
В. Дума
√ Нено Димов остава в ареста
Бившият екоминистър Нено Димов остава в ареста. Това реши Специализираният наказателен съд по повод искането на
защитата на Димов наложената му мярка за неотклонение "задържане под стража" да бъде изменена в по-лека. Мотивите
на магистратите за това решение са, че е налице обосновано предположение на съпричастността към обвинението, както
и че има реална опасност от извършване на престъпление и също така може да повлияе на свидетелските показания, но
няма опасност от укриване.
Според съдиите към настоящия момент не е налице основание за измяна на наложената мярка за неотклонение
"задържане под стража". Съдът остави без уважение молбата на защитата за изменение на мярката.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от днес. Ако то бъде обжалвано, съдебното заседание ще се гледа на
25 февруари.
Нено Димов е обвинен в качеството си на министър на околната среда и водите за умишлена безстопанственост, довела
до водната криза в Перник. Според прокуратурата Нено Димов не е изпълнил задълженията си да прекрати подаването на
вода за промишлени нужди, въпреки че е бил информиран, че притокът в язовир “Студена” е значително по-малък от
разхода на вода.
Агенция „Фокус“
√ 50 проектни предложения на стойност 18.1 млн. евро са подадени по подмярка 16.1 от ПРСР 2014 - 2020 г.
50 проектни предложения на стойност 18.1 млн. евро са подадени по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и
функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020
година. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието, храните и горите.
Подпомагането е насочено към оперативни групи, сформирани за реализиране на проекти с потенциал за иновации в
секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Основно проектите са за разработване и
тестване на нови продукти, процеси, методи и технологии или към доразвиване и адаптиране на съществуващи продукти
и практики.
Определеният бюджет за приема възлиза на 20 млн. евро. В него са включени и 2 млн. евро за проекти за иновации,
свързани със здравословното състояние на животните, предвид усложнената епизоотична обстановка в страната.
По мярката кандидатстват представители на научните среди и земеделски стопани, което предоставя възможност за
изпълнение на многообразни иновативни идеи.
Приемът по мярката приключи на 17 февруари 2020 г. Постъпилите проектни предложения ще бъдат оценявани от
Управляващият орган на Програмата по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).
News.bg
√ Финансисти спокойни за лева и еврото, но притеснени от популизма по темата
Още през 2007 г. сме се разписали с фанфари за ЕС, което означава, че тръгваме и към еврозоната, така че, ако се проведе
референдум за еврото, няма да има правни последици, вече сме се съгласили отдавна, коментира пред БНТ проф.
Христина Вучева.
По думите й, казаното от прф. Стив Ханке е изключително неточно, относно България и гръцкия сценарий.
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Тя обясни, че не за първи път коментираме тази тема, за еврото и еврозоната, министъра на финансите каза още 2018 г. е
казал, че ще направи всичко необходимо за да се присъединим, а премиерът, че не може да стане просто така, което за
Вучева означава, че има някакви проблеми.
Разбира се, че от България се иска да бъде член на банковия съюз. Няма да има проблеми за цените или статуса на
гражданите, "няма никакви основания да се мисли, че нещо кой знае какви изменения ще се случат, ако евентуално в
далечно време приемем еврото", добави тя.
Стефан Ганев коментира, че сме поели едностранно ангажименти, променяме закони и Хърватска е минала по този път, и
завърши пътя си преди 2 дена като обнародва закон. Ще станем ли по-богати не зависи от еврото и борда, а да сме добре
макроикономически.
Въпросът е, при кой сценарии има вариант за макроикономически провал, дали с влизане в еврото или премахване на
борда, но дали и да оставаме вечно във валутен борд, каквото реално може да се случи, ако не прием еврото, допълва
той. Според него, твърденията за обезценяването на лева са хаотични.
Ако има референдум по въпроса, ако някой иска да го направи си има процедура и Ганев ще гласува.
Трябва да е ясно на хората, че не става дума за еврозона, а за механизма, така наречената чакалня, имаме други големи
проблеми, които настъпват, това не е един от тях, обясни Вучева
И Вучев, и Ганев не се притесняват от приемане на еврото, притесняват от се от псевдо експерти и политици, които могат
да променят закони и от популизма по темата.
Финансистът Владимир Каролев в студиото на "Нова телевизия" изказа своя скептицизъм спрямо социологическите
проучвания за нагласите на хората спрямо Еврозоната. Според него пазарът показва ясно, че хората гласуват за еврото, тъй
като само в последните седмици са обърнати над 1 милиард в евро. Това на практика е доверие в еврото, според Каролев
и с усмивка коментира опасенията на някоя баба, че пенсията й от 400 лв. ще стане 200 евро, тъй като и хлябът от 80
стотинки ще стане 40 евроцента.
Според Каролев потенциално рискът ще се увеличи, когато влезем в еврозоната, тъй като тогава валутният болд няма да
работи. Никой обаче не ни задължава да правим това след определен срок, т.е. няма записан срок за преминаване от
чакалнята към зоната и това малко държави са правили бързо, като например Словения и Словакия за 2.5 и 3.5 години.
Каролев призова да не бързаме да влизаме в еврозоната и да си стоим в чакалнята. Може да си стоим дълго там, призова
финансистът. Той действително не е разбрал кое налага да влизаме едновременно и в чакалнята, и в Банковия съюз - и то
доброволно, тъй като това не е искано от България като условие.
Към днешна дата и в близко бъдеще няма притеснение към банковата ни система, заяви Каролев.
По думите му в момента хората губят, обръщайки си спестяванията си заради разликата в курса, но ако това ги прави
спокойни, да се погрижат за психическото си здраве сменяйки левовете си в евро.
Агенция „Монитор“
√ Депутатите изслушват Ананиев и Маринов за мерките срещу коронавируса
Народното събрание ще започне работа в сряда с изслушване на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и на
министъра на вътрешните работи Младен Маринов относно резултата от направеното изследване за коронавирус 2019 –
nCoV в случая с украински гражданин и мерките, които са предприети в конкретния случай, както и как България се готви
за такава епидемия.
Миналата седмица Ананиев участва в извънредното заседание на Съвета на здравните министри на ЕС в Брюксел, където
заяви, че България е въвела ефективни мерки срещу коронавируса, съобразени с препоръките на Световната здравна
организация (СЗО).
„Създадена е междуведомствена координация за недопускане разпространение на новия коронавирус, включително
координация със службите за граничен контрол. Налице е координация и стройна организация на всички нива на системата
за обществено здраве и между всички ключови лечебни заведения. Въведена е система за задължителна регистрация и
събиране на информация. Всяко лице със съмнение за нов коронавирус задължително се хоспитализира и изолира в
предварително определени болнични лечебни заведения. Предприети са ефективни мерки за информиране на
обществеността. Открита е телефонна линия, на която гражданите могат да задават своите въпроси относно епидемията и
да получат компетентен съвет от епидемиолог“, заяви в Брюксел българският здравен министър.
Работата на депутатите в пленарна зала ще продължи с процедурните правила за условията и реда за предлагане на
кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на
документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от
Народното събрание.
Както вече стана ясно, управителят на Здравната каса д-р Дечо Дечев освобождава поста през март. Тогава изтича неговият
договор, тъй като той довършва мандата на предшественика си - професор Камен Плочев, който пък подаде оставка след
скандал за дългове на Здравната каса към чужди болници.
√ Промените в климата тема на дискусия между учени и бизнес
650 компании от 30 държави с щандове в Пловдив, Участниците в конференции ще обсъждат и мерките за
предпазване от коронавируса и модерната винотерапия
Промените в климата и как те се отразяват върху модерното земеделие, са един от акцентите в деловата програма на
пролетните изложби в пловдивския панаир.
Именно на тази тема ще бъде кръглата маса ,,Предизвикателствата и решенията за земеделието, свързани с климатичните
и екологичните промени“ ще се проведе на 20 февруари. Председателят на Селскостопанската академия проф. д-р Мартин
Банов ще представи доклад „Новите зелени приоритети в Общата селскостопанска политика, научни подходи и

7

иновативни решения, свързани с адаптиране към климатичните промени и намаляване на вредните въздействия върху
околната среда“.
Ще бъдат презентирани практики за устойчиво земеделие, растителна селекция, намаляването на екологичния отпечатък
в животновъдството. Селскостопанската академия организира още една кръгла маса – „Как да защитаваме по-добре
растенията в променящия се свят“, на 21 февруари. В същия ден международна конференция ще събере представители
на институти и фирми за дебати по темата „Биологичното земеделие - решение за промени в климата“.
Екологичната тема е водеща и за кръглата маса „Тенденции в развитието на хранителната индустрия и опазване на
околната среда“ на 20 февруари. В дискусията ще се включат представители на основните браншови сдружения от
отрасъла.
„Коронавирус и превенция“ и „Винотерапия“ са основните теми на обществен форум, иницииран от Национална
асоциация на децата и младите хора с диабет. Той ще се проведе на 22 февруари.
В същия ден ще бъдат обявени и победителите в конкурса „Изборът на потребителя“ за най-предпочитаните продукти,
представни в изложбите „Фудтех“, „Винария“ и „Вкусове от Италия“. 26 събития включва съпътстващата програма на
четирите изложби. Те започват на 19 февруари и приключват на 23 февруари, когато ще станат ясни имената на
посетителите, спечелили наградите, осигурени от Международен панаир Пловдив: кафе машина за капсули Caffetiammo,
подаръчна кошница от фирма „Ростар“ и бензинова моторна резачка RURIS 242 заедно с аксесоари за нея.
Гостите на единствения на Балканите мегафорум за агробизнес, вино, храни и оборудване ще видят иновации,
демонстрирани от близо 650 компании от 30 държави.
√ ЕС забранява плодове със следи от пестицида хлорпирифос
Страните членки на ЕС се споразумяха днес за забранят вноса на плодове със следи от хлорпирифос - пестидиц, смятан за
вреден за човешкото здраве, предаде ДПА.
Решението, взето от мнозинството страни, бе предхождано от забрана в ЕС на самия инсектицид. Одобрението му изтече
през януари. След тримесечен преходен период плодовете със следи от пестицида ще бъдат забранени за продажба в
целия блок.
През август Европейският орган за безопасност на храните изрази безпокойство от евентуалните генотоксични последици,
както и неврологични последици през развитието, подкрепени от данни, идентифициращи последици при деца.
Хлорпирифосът се използва от фермерите, за да попречат на насекомите да вредят на насажденията им. Често се откриват
следи върху внесени плодове като портокали или мандарини, например в Германия, където веществото е изтеглено от
пазара отдавна.
Мениджър
√ Радев проведе телефонен разговор с Путин, потвърди визита в Москва на 9 май
В телефонен разговор с руския президент Владимир Путин българският президент Румен Радев е потвърдил участието си
в тържествата в Москва на 9 май по случай 75-годишнината от победата над нацистка Германия, съобщи днес пресслужбата
на Кремъл.
"Държавният глава на България потвърди своето участие в тържествата в Москва на 9 май 2020 г., посветени на 75годишнината от Победата във Великата отечествена война", се казва в съобщението, цитирано от ТАСС.
Разговорът се е състоял по инициатива на българската страна, става ясно още от съобщението. Двамата президенти са
обсъдили и съвместните енергийни проекти. "Обсъдени бяха редица актуални въпроси на руско-българското
сътрудничество с акцент върху реализирането на проектите в областта на енергетиката", уточняват още от Кремъл.
√ Държава и експерти чертаят пътната карта на здравната система в България през следващите 10 години
Седмият национален Фарма Форум на списание „Мениджър“ е под патронажа на Парламентарната комисия по
здравеопазването и ще се проведе на 20 февруари, с начален час 10.00 часа, зала Сердика, София Хотел Балкан
Кои трябва да бъдат новите стратегически приоритети за българското здравеопазване в следващите 10 години? И какъв е
възможният модел за проектиране на устойчива здравна система, отговаряща на очакванията за непрекъснато
подобряване на здравните грижи, но и за ефективно управление на разходите? Седмото издание на годишния Фарма
Форум „Бъдещето на здравната система – Хоризонт 2030“, организиран от сп. „Мениджър“ търси дългосрочната визия по
тези въпроси в национален дебат, който ще се състои на 20 февруари в столичния София Хотел Балкан, с начален час 10.00.
Под патронажа на Парламентарната комисия по здравеопазването в 44-то Народно събрание представители на
ангажирани със здравеопазването институции, съсловни организации и експерти, както и лидери на мнения от
фармацевтичната индустрия у нас, ще начертаят заедно новата пътна карта на българското здравеопазване.
Глобалните цели, водещите тенденции в сектора и трансформирането им в национални политики ще са сред ключовите
теми на първия панел на форума, който ще бъде модериран от д-р Даниела Дариткова, председател на парламентарната
Комисия по здравеопазването в 44-то Народно събрание и председател на парламентарната група на ГЕРБ.
Участници в дискусията са д-р Бойко Пенков, заместник - министър на здравеопазването; д-р Иван Маджаров, председател
на БЛС, адв. Андрей Дамянов, член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса; проф. Асена
Стоименова, председател на Български фармацевтичен съюз и Деян Денев, директор на Асоциацията на
научноизследователските фармацевтични производители в България.
На медицината и индустрия през следващите 10 години в контекста на актуалните предизвикателства и възможности за
здравеопазването в България е посветен вторият панел на събитието. Акценти в разговора ще бъдат новостите в областта
на имунологията, генната терапия, дигиталното здраве.
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√ Понижения на фондовите борси след предупреждението на Apple за първото тримесечие
Водещите европейски борсови индекси регистрираха понижения в ранната търговия във вторник, след като Apple
предупреди, че най-вероятно няма да постигне финансовите си цели за първото тримесечие на фона на зазабавянето на
производството и по-ниското търсене в Китай, причинени от епидемията от коронавирус, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 1,51 пункта, или 0,35%, до 430,47 пункта, след като вчера достигна нов
рекорден връх на фона на предприетите от Народната банка на Китай стимули за икономиката. Немският DAX отчете спад
от 77,42 пункта, или 0,56%, до 13 706,47 пункта пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 50,3 пункта
от стойността си, или 0,68%, достигайки ниво от 7 382,95 пункта. Френският CAC 40 се понижи с 23,05 пункта, или 0,38%, до
6 062,9 пункта.
Листнати във Франкфурт акциите на Apple поевтиняха с близо 5%, след като компанията обяви, че епидемията от
коронавирус ще се отрази на продажбите за тримесечието, което ще завърши през март.
„Фактът, че фондовите пазари наскоро достигнаха нови рекорди, не означава, че всичко е ОК“, коментира Дейвид Мадън
от CMC Markets. „Все още не знаем какъв ще е икономическия ефект от кризата.“, добавя той.
На този фон доставчиците на компоненти за Apple - STMicroelectronics и Dialog Semiconductor отчетоха загуби, като книжата
им поевтиняха с 0,75% и 4,17%. Европейският технологичен подиндекс SX8P се сви с 1%.
„Apple е огромна компания. Тя е от онзи тип компании, които влияят на цели финансови пазари“, комнтира още Мадън.
Силно зависимите от търсенето и производството в Китай сектори, сред които автомобилния и този на основните суровини,
също отчетоха загуби, като подиндексите SXAP и SXPP се понижиха съответно с 0,95% и 1,55%
Листваните в Лодон акции на британската банка HSBC поевтиняха с 6,06%, след като след като банката отчете 33-процентов
спад на годишната печалба преди данък и обяви, че планира да съкрати 35 хил. работни места (15% от своя персонал) в
рамките на следващите 3 години.
Вчера борсите на Уолстрийт останаха затворени по случай Деня на президентите
Разнопосочна търговия в Азия
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион завършиха търговската сесия във
вторник със смесени резултати на фона на продължаващите опасения за негативното влияние на епидемията от
коронавирус в Китай върху икономиката, предаде Си Ен Би Си.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 1,35 пункта, или 0,05%, до 2 984,97 пункта, докато помалкият Shenzhen Composite отчете ръст от 20,6 пункта, или 1,12%, до 1 856,56 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng
записа спад от 429,4 пункта, или 1,54%, до 27 530,2 пункта. Книжата на доставчиците на части за Apple – Sunny optical и AAC
поевтиняха с 3,85% и 3,65%, на фона на предупреждението на производителя на iPhone за първото тримесечие.
„Тези неочаквани новини потвърдиха страховете на Уолстрийт, че епидемията е оказала сериозно влияние върху
доставките на iPhone от Китай и Foxconn и че проблемите с търсенето ще се усетят по цял свят“, коментираха Даниел Айвс
и Стрекър Бек, анализатори от нализаторите на Wedbush Securities, като добавиха, че мащаба на забавянето е по-лош от
очакваното.
Същевременно с това листваните в Хонконг акции на британската банка HSBC поевтиняха с 2,78%.
Днес Китай съобщи, че от 2 март ще започне да приема от молби от китайски компании за освобождаване от мита на 696
стоки, внасяни от САЩ, сред които свинско месо, соя, петролни продукти и втечненият природен газ.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 329,44 пункта, или 1,4%, до 23 193,8 пункта, след като
книжата на Softbank поевтиняха с 4,89%.
В Южна Корея индексът Kospi се понижи с 33,29 пункта, или 1,48%, до 2 208,88 пункта, следвайки загубите в технологичния
сектор, където акциите на SK Hynix и Samsung Electronics поевтиняха с 2,86% и 2,67%
Австралийският измерител ASX 200 записа спад от 11,4 пункта, или 0,16%, до 7 113,7 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX
отчете спад от 6,15 пункта, или 1,10%, до 554,32 пункта. BGBX40 се понижи с 0,72 пункта, или 0,65%, до 110,48 пункта.
BGTR30 изтри 2,68 пункта от стойността си, или 0,52%, достигайки ниво от 509,09 пункта. BGREIT записа спад от 0,25 пункта,
или 0,19%, до 133,89 пункта.
√ Изплатените дивиденти в света с нов рекорд, надхвърлят 1,4 трилиона долара
Четвърта поредна година на рекорди по изплатени дивиденти в света се оказва 2019-та. Те достигат 1,43 трилиона долара,
което е ръст с 3,5% и респективно – нов връх в общия обем, става ясно от доклад, цитиран от AFP и френския вестник La
Tribune. Очакванията саИзп растежът да се задържи на същото ниво през 2020 г.
Нововъзникващите пазари и Япония са били в основата на ръста на дивидентите миналата година, докато азиатскотихоокеанският регион без Япония и Великобритания са били на опашката, констатира Janus Henderson Investors, една от
основните компании за управление на активи в света с общ обем от 333,9 млрд. евро.
Като цяло регистрираният през 2019 г. растеж е „най-ниският от 2016 г. насам заради сложността на икономическата
обстановка в света“ и особено заради силния долар, уточняват авторите на изследването от Janus Henderson Investors.
През четвъртото тримесечие обаче дивидентите са отбелязали ръст от 4,6% и са достигнали рекордната сума от 291,8 млрд.
долара въпреки забавянето на растежа им в Северна Америка. Именно в САЩ е отбелязан и растеж над средния на
изплатените суми на акционери - с 4,7% до 490,8 млрд. долара през 2019 г., което също е нов рекорд. Спад с 2% е
регистриран в Европа до 251,4 млрд. долара.
В Европа Франция, която е на водеща позиция по изплатени дивиденти на Стария континент, единствена е подобрила
годишния си рекорд благодарение на значителните извънредни дивиденти при Natixis и Engie. Изплатените дивиденти в
страната са нараснали с 1,3% до 63,9 млрд. долара.
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Страната, регистрирала най-голям ръст на дивидентите в световен мащаб е Япония със скок от 6,3% до 85,7 млрд. долара,
докато в останалата част от Азия забавянето на ръста на световната икономика и последиците от търговското напрежение
са оказали негативно въздействие.
Петролният сектор е генерирал най-силен ръст на дивидентите, които са нараснали с 10%. Секторът със спад е
телекомуникации.
Janus Henderson прогнозира 2020 да е пета поредна година на ръстове с общо увеличение от 3,9%, до 1,48 трлн. долара.
Economic.bg
√ 30 години правителствата у нас убиват жп превозите на товари
Тол таксите трябва да станат такива, че да пренасочат част от стоките към влаковете
Железопътният превоз на товари у нас бавно умира. Това е резултатът от тридесетилетния натиск на автомобилния
транспорт върху железницата. Не казвам „война”, тъй като във войната участват две или повече страни, които решително
противостоят една на друга. Между железопътния и автомобилния транспорт в България никога не е имало война, просто
защото всички ръководства на транспортното министерство от 1992 г. насам всячески толерираха превозите с камиони за
сметка на железницата.
Любопитното е, че дори железничари като Кирил Ерменков (зам.-министър на транспорта в пет кабинета и министър на
транспорта в периода 1993-1994 г.) и Стамен Стаменов (министър на транспорта 1995-1996 г.) не направиха нищо, за да
спрат натиска на камионджиите върху БДЖ.
Резултатът – драстичен спад на превозите на товари с влак, трагично състояние на „БДЖ-Товарни превози“ и миниатюрно
влияние върху пазара на всичките останали 14 частни железопътни карго превозвачи.
Това сочат числата, а когато числата говорят – и боговете мълчат!
За 2019 г. числата показват, че въпреки агресивното поведение на почти всичките 14 частни железопътни карго превозвача
- както по-стари, така и новоизлюпени, пазарният дял на „БДЖ-Товарни превози“ е 56.4% от общия обем превозени по
релси товари на вътрешния пазар. Нещо повече, делът на държавния превозвач се е повишил спрямо 2018 г. (50.86%) с
5.54%.
Интересното е, че въпреки роенето на все нови и нови частни железопътни превозвачи през последните години делът на
„БДЖ-Товарни превози“ се върти все около 50% (47.53% през 2017 г., 52.57% през 2016 г. и пр.).
Следователно излиза, че въпреки тежкото си техническо, технологично и финансово състояние, държавното дружество
съумява да запази половината от превоза на товари с жп транспорт в страната, а новопоявилите се жп превозвачи, като
„ПИМК Рейл”, „ДМВ Карго Рейл” и др., трябва да се борят за дял от останалите около 50% от пазара.
Според данните за 2019 г. най-голяма част от него държи най-старият частен жп превозвач у нас – румънската „Българска
железопътна компания” (БЖК) – с 11.12% пазарен дял. Въпреки бурното си развитие през последните години „Булмаркет
Рейл Карго” държи само 9.52%, а жп компанията на Христо Ковачки – „ТБД – Товарни превози”, се радва едва на 7.12% дял.
Въпреки чисто новите си локомотиви „Сименс” „ПИМК Рейл” е извършила 4.33% от превозите през миналата година, което
все пак е твърде много на фона на мижавите обеми, превозени от компанията през 2018 г., когато тя попада в графата
„други превозвачи” с общо 3.17%.
Като имаме предвид, че държавната компанията с нейния 56.4% дял е превозила през миналата година 7.5 млн. тона
товари, то за всички останали превозвачи остават още около 7 млн. тона товари, или общо около 14 млн. тона, превозени
с влакове през 2019 г.
Не е необходимо да се връщаме чак през 1986 г., когато БДЖ е превозило 86 млн. тона товари – 6.2 пъти повече от всички
жп компании през миналата година.
Достатъчно е да погледнем, че от 1997 г., когато превозените с влакове товари са 27 млн. т, насам те само намаляват: през
2007 г. са 21.9 млн. т, а между 2011-а и 2019-а се движат между 14.9 и 13.4 млн. т.
В края на 80-те години на ХХ в. с екологичния жп транспорт у нас се превозват над 70% от всички товари – суровини и готова
продукция, докато през последните 10 години железницата вози едва между 11.2% и 11.9% от общия обем товари. Или,
грубо казано, близо 90% от товарите у нас през последното десетилетие се возят с проблемния автомобилен транспорт.
Така, докато жп линиите пустеят и по тях минават толкова влакове, колкото да не успеят мургавите ни сънародници да ги
демонтират между две композиции, то магистралите и пътищата първи и втори клас са ужасно претоварени от камиони от
всякакъв калибър – от 3.5 до над 40 тона. Освен с изхвърлените вредни емисии и фини прахови частици камионите
замърсяват въздуха и чрез триенето на гумите и асфалта. Вдигането на облаци прах от банкета няма да го броим за
замърсяване.
Крайно време е транспортното министерство и правителството като цяло да започнат да провеждат транспортна политика
в интересите на цялото българско общество, а не само на частните автомобилни превозвачи. И като е казало „А” с
въвеждането на тол системата, кабинетът трябва да каже и „Б” с регулирането на тол таксите така, че превозите на товари
у нас да станат съизмерими с тези в Словакия, Словения и др. страни, където е по-изгодно не само превозите на много
товари с железница, но също и качването на камионите на влак (Ro-La) вместо да се движат по шосе.
Дарик
√ Белград взима крупни мерки срещу мръсния въздух
Сръбското правителство планира след 7 години да няма нито един автобус с дизелов двигател в Белград. Автопаркът в
столицата ще бъде подменен с електрически автобуси или такива с хибридни мотори, реши работната група за защита за
въздуха в Сърбия.
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До края на февруари правителството ще осигури условия за субсидиране на електрически и хибридни превозни средства,
съобщи МИА.
Освен изграждането на шумоизолиращи стени с мъх, сред мерките за подобряване качеството на въздуха се предвижда
също намаляване на данъците за енергийно ефективни имоти. Ще бъдат намалени вноските на онези, които планират да
строят такива сгради.
Предвижда се да бъде обявен търг за създаване на речен транспорт, търг за закупуване на 520 автобуси на газ през
следващите пет години, за засаждане на един милион дървета върху площ от 190 хектара градски терен. По проекта „Умни
градове“ на повече от 300 кръстовища в Белград ще бъдат инсталирани адаптивни системи, които регулират дължината на
зелената светлина в зависимост от плътността на трафика
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