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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Премиерът Борисов ще участва в Мюнхенската конференция по сигурността  
Министър-председателят Бойко Борисов ще участва в откриващата се днес Мюнхенска конференция по сигурността. 
Във фокуса ѝ ще бъдат темите за бъдещето на Европа, трансатлантическото сътрудничество, конкуренцията между 
големите световни сили и сътрудничеството в областта на отбранителната политика.  
По тези и други теми премиерът Борисов ще разговаря с главния преговарящ на ЕС за Брекзит Мишел Барние и с 
еврокомисаря по бюджет и човешки ресурси Гюнтер Йотингер. 
 
√ Екатерина Захариева участва в Конференция за мир и сигурност в Близкия изток 
Във Варшава вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева участва в министерска среща за мир и сигурност в 
Близкия изток. Домакини са САЩ и Полша. Американският вицепрезидент Майк Пенс направи обръщение към 
участниците. Сред високопоставените участници в конференцията е израелският премиер Бенямин Нетаняху. 
Исторически - така анализаторите тук определят факта, че израелският премиер и външен министър Бенямин Нетаняху 
седна на една маса заедно с първите дипломати на Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, а също с външните 
министри от общо 70 държави в цели я свят, за да претоварят всички заедно по близкоизточният мирен процес.  
С огромен интерес тук се очакваше зетят на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър да разкрие поне малко детайли 
от дълго подготвяния от него и наречен вече „план на века“ за споразумение между Израел и Палестина.  
Българският първи дипломат Екатерина Захариев заяви, че пред колегите ѝ тук във Варшава категорично е било заявено 
от американска страна, че планът, одобрен в неделя от президента Тръмп, ще бъде оповестен след изборите в Израел на 
9 април.  
Екатерина Захариева - вицепремиер и министър на външните работи: Двете държави могат да съществуват и трябва да 
съществуват в мир и разбирателство при гарантирана сигурността на Израел. 
Представителите на американската администрация тук на най-високо ниво в лицето на вицепрезидента Майк Пенс и 
държавният секретар Майк Помпео, категорично обявиха иранският режим като основна заплаха за мира и сигурността в 
света. 
Майк Пенс - вицепрезидент на САЩ: "Настъпи време за нашите европейски партньори да се оттеглят от ядрената сделка 
с Иран и да се присъединят към нас, към нашия икономически и дипломатически натиск, необходим, за да дадем на 
иранския народ, на региона и на света, мира, сигурността и свободата, които заслужават". 
Майк Помпео, държавен секретар на САЩ: "Не може да се постигне мир и стабилност в Близкия изток без конфронтация 
с Иран. Просто не е възможно. Те имат пагубно влияние в Ливан, Йемен, Сирия, Ирак". 
Именно заради тази позиция на САЩ, която предварително беше обявена и като тема на цялата конференцията, Русия 
отказа участие, а Германия и Франция не присъстват тук на ниво външни министри. Иран не беше поканен и остро заяви 
недоволството си като извика полският шарже да'фер в иранското външно министерство. 
Екатерина Захариева подчерта, че основните различия по тази тема между повечето европейски държави и Съединените 
щати се крият в подхода. Европа вижда иранското присъствие в държави с конфликти като Йемен и Сирия. Притеснена е 
от това, че режимът в Иран постоянно развива балистичната си програма, но отнелият 12 години на световната дипломация 
план за Иран трябва да продължи да действа е общата позиция на болшинството европейски държави. 
Екатерина Захариева - вицепремиер и министър на външните работи: Настояваме Иран да спре ядрената си програма 
и докато Иран изпълнява тази част от споразумението, ЕС ще се опита да го задържи. 
Всички участници в конференцията бяха единодушни, че за да бъде постигнат траен мир в Близкия изток този толкова 
широк форум не трябва да остане първи и последен а да има последователност и ясен план за действие в глобален мащаб. 
 
√ Красимир Каракачанов присъства на редовната среща на военните министри от НАТО 
Сигурността на Европа и твърда позиция във връзка с концепцията си за ромите - двете теми попаднаха в коментарите на 
вицепремиера и министър на отбраната. В Брюксел Красимир Каракачанов участва в срещата на военните министри от 
пакта.  
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Военните министри от Пакта се разбраха през следващите месеци да търсят активен диалог с Русия за връщането на 
Москва към договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег на действие. Според Каракачанов, ако това не 
стане, сигурността на континента ще бъде застрашена. 
Красимир Каракачанов - вицепремиер министър на отбраната: Разбира се това е проблем за сигурността на цяла Европа. 
И ако ме питате директно дали да се страхуваме и отговорът трябва да се с ДА или НЕ, ДА трябва да се страхуваме. 
Каракачанов коментира, че България върви по график за изпълнението на изискването на НАТО за достигане на 2 процента 
от БВП за отбрана до 2024 година. Според него дори е възможно целта да бъде достигната година или повече по-рано. 
Военният министър е разговарял с американския си колега Патрик Шанахан за решението на парламента за изтребителите 
F-16. 
Разговорите ще продължат и на конференцията по сигурността в Мюнхен. С германския си колега Урсула фон дер Лайен 
той е обсъдил германското участие в други проекти за модернизацията на българската армия. В Брюксел вицепремиерът 
потвърди готовността си да напусне правителството, ако концепцията му за ромите не бъде одобрена. 
Красимир Каракачанов - вицепремиер и министър на отбраната: Това е изключително важен въпрос. Заложих си поста, 
защото е крайно време някой да каже. Ще изпълня заканата си. Какъв е смисълът да стоиш в едно управление, в което 
един такъв важен въпрос не се решава. Защото не го решаваме? Защото ни е страх, че някой тук в Брюксел ще ни се скара 
ли? 
Според Каракачанов проблемът с дезинтеграцията на част от ромите застрашава България и е крайно време, по думите, 
му "някой да хване бика за рогата. 
 
√ Социолози не изключват произнасяне на КС заради промените в Изборния кодекс 
Спорове и скандали в парламента заради гласуването на промените в Изборния кодекс. Изненадващо обсъждането на 
поправките беше преустановено вчера по обед заради спешно заседание на правната комисия в НС, която предложи 
въвеждането на изцяло машинен вот, но след местните избори през есента. Темата предизвика скандал. От БСП се 
усъмниха в опит за фалшифициране на изборите, ГЕРБ определиха тези твърдения като атака срещу демокрацията. 
Гости по темата в сутрешния блок на БНТ бяха социолозите доц. Димитър Димитров и Михаил Мирчев. 
Общественият съвет към ЦИК даде препоръка промените в Изборния кодекс да са поне 12 месеца преди избори, за да 
няма паническо заседаване в пленарна зала, както и по-задълбочено обществено обсъждане, коментира Мирчев. 
По думите му на размътени мозъци се приемат фундаментални за държавата неща, в противоречие с конституцията. 
Доц. Димитров допуска произнасяне и на Конституционния съд. Той защити механичното преброяване на бюлетини, тъй 
като при него най-лесно могат да се открият евентуални злоупотреби. 
 
√ Народното събрание вдигна прага на преференциите за парламентарни избори 
Народното събрание промени прага на преференциите за парламентарните избори. Аналогични разпоредби са 
предложени и за останалите видове избори. 
Текстовете бяха предложени от ДПС между двете четения и заложени в промените в Изборния кодекс. 
„За“ тях гласуваха 99 народни представители „против“ – 58 и без „въздържали се“, с което те бяха приети. 
С приетите разпоредби на практика се отменя сега действащото правило в Изборния кодекс, според което прагът за 
преференциите е не по-малък от 7 % от гласовете за кандидатската листа. Депутатите приеха преференциите да са валидни, 
ако кандидатът е получил действителни гласове не по-малко от районната избирателна квота. 
Аналогични текстове са предложени и за останалите видове избори 
ВМРО призова президента да наложи вето на Изборния кодекс в частта му за преференциите. Призивът направи народният 
представител от ВМРО Александър Сиди от парламентарна трибуна. 
 
Топ Новини 
 
√ Правната комисия в НС предложи само машинно гласуване след местния вот 
Парламентът удължи работното си време до приемане на промените в Изборния кодекс. Работата на парламента беше 
прекъсната, за да заседава извънредно комисията по правни въпроси. 
Депутатите в комисията решиха след изборите за кмет през 2019 всички избори да се провеждат само с машини, без 
хартиени бюлетини, без смесено гласуване и с хартия и с машини. Това изискване не важи за чужбина и подвижните 
секции, както и тези с под 300 избиратели. 
На евровота през май трябва да се осигурят 3000 машини, а за местния вот 6000. 
Електронно експериментално гласуване трябва да има през 2020 за българите в чужбина. 
БСП напуснаха залата още в началото на заседанието на правната комисия заради исканото от тях създаване на регистър 
за избирателите, но не беше прието от комисията. Отделно се предлага всеки гражданин да може да проверява чрез ЕГН 
дали е гласувал или не. Това предлагано изменение предизвика прекъсване на заседанието, след което започна 
извънредно заседание на правната комисия в зала "Запад" на Народното събрание. 
Максималният брой избирателни секции в страните извън Европейския съюз остава 35, реши по-рано днес окончателно 
мнозинството в Народното събрание, след като отхвърли предложението на ДПС това ограничение да отпадне. 
 
В. Moнитор 
 
√ При онлайн пазаруване ще получаваме е-касова бележка  
През телефона ще следим търговеца дали плаща данъци 
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Потребителите ще получават дигитална касова бележка при покупки онлайн. Издаването й ще бъде алтернатива на 
хартиените бонове, но няма да е задължителна. Така до няколко месеца при пазаруване на стоки от онлайн магазини на 
електронната ни поща ще получаваме документа. 
Възможността за издаването на е-касова бележка и сега е предвидена в Закона за данъка за добавена стойност, но вече е 
и разписана в последните промени в наредбата за фискални устройства, софтуерите за управлението на продажбите и 
изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. 
Издаването на е-касовата бележка не изключва нуждата от фискално устройство 
Всички онлайн магазини подлежат на регистрация до края на март, до момента „на светло“ вече са 400, а данъчните 
очакват броят им вероятно да бъде хиляди. Оказва се, че собствениците им не ги възприемат като търговски обекти и 
затова не смятат, че трябва да имат касови апарати и отчитането на продажбите, съобщи говорителят на Националната 
агенция за приходите (НАП) Росен Бъчваров. 
Няколко дни, след като бизнесът за пореден път обяви, че новата наредба буквално ще го принуди да мине в сивия сектор, 
от НАП се опитаха да успокоят бизнеса с извънредна пресконференция. Според новата наредба всички търговци трябва да 
подменят фискалните си устройства или най-малкото - да пригодят софтуера си така, че оборотите им веднага да се отчитат 
в НАП. В момента касовите апарати са настроени дистанционно да подават информация към агенцията веднъж месечно. 
До края на следващата седмица експертите на НАП ще докладват на шефа си Владислав Горанов готовността на бизнеса 
да изпълни изискванията. Окончателното решение дали има нужда от отсрочка за фирмите ще бъде именно на 
финансовият министър. Вероятно отсрочката да бъде дадена само за бизнеса, който работи със софтуер, а срокът за 
подмяната на касовите апарати да остане непроменен. 
От приходната агенция са поискали данни от над 16 бизнес и браншови организации за това каква готовност имат да 
съобразят дейността си с новите правила, съобщи говорителят на Националната агенция по приходите (НАП) Росен 
Бъчваров. Той припомни, че държавата губи 330 млн. лева годишно от неплатени данъци и осигуровки, което е над 1 млрд. 
лева на година укрит оборот. Заради сивия сектор в електронната търговия загубите за хазната възлизат на общо 500 млн. 
лв. 
В момента, според текстовете на наредбата, крайният срок за подмяната на касовите апарати и софтуера е 31 март за 
фирмите, регистрирани по ДДС, които разполагат с общо около 185 хил. касови апарата и 40 хил. фискални принтера. За 
останалите фирми срокът е 30 юни, а за едрия бизнес, който работи с интегрирани информационни системи – до 31 
декември 2019 г. От думите на говорителя на НАП около 73% от регистрираните по ДДС фирми, които работят с касови 
апарати, но не и софтуер, вече отговарят на новите изисквания. 
По време на брифинга стана ясно още, че от НАП планират това да бъде последната подмяна на касовите апарати 
Причината е, че оттук нататък технологиите ще предлагат все по-различни методи за плащания, които не включват 
използване на фискални устройства от миналия век. Всяка следваща подмяна ще бъде доброволна, като агенцията ще 
даде възможност в бъдеще касови бележки да се издават от мобилни устройства и чрез други модерни технологии. 
От НАП се похвалиха, че от вчера е налично ново мобилно приложение, което позволява всеки гражданин да проверява 
валидността на касовите бележки, които получава със сканирането на QR код. Приложението е достъпно безплатно за 
устройства с операционни системи Android и iOS. По този начин ще бъде засилен гражданският контрол и всеки, който иска 
може да провери дали търговецът, от който пазарува, е коректен. Според данните на приходната администрация вече 30 
хил. фискални устройства от новия тип функционират в реална среда. Вече работят и 500 фискални принтера с актуализиран 
софтуер. Издадени са 6 млн. касови бележки с QR код, съобщи Бъчваров. 
Данъчните са изградили сигурни връзки за получаване на информация от търговците. Те са провеждали тестове в 
последните 4 месеца, по време на които са обработени 4 млрд. касови бележки, при очакван максимален наплив от 2 
млрд. броя, и не е имало никакви проблеми. Бъчваров уточни още, че дори да има затруднения с клетките на мобилните 
оператори, те са длъжни да ги остранят до 24 часа, през което време софтуерът ще опитва непрестанно да подава 
информация и ще я пази. Ако до 24 часа не бъде възстановена връзката между НАП и фискалното устройство, обектът ще 
бъде затворен. 
От април бонът за гориво ще съдържа акциз и ДДС 
От 1 април 2019 г. всички касови бележки, които получаваме за заредено гориво на бензиностанциите, ще са по-подробни. 
Целта е крайният потребител да бъде информиран за това каква част от платената от него сума за закупените течни горива 
представлява косвени данъци, както и каква е продажната стойност на горивата и стойността на тяхното придобиване от 
търговеца. От НАП обръщат внимание, че разликата между крайната продажна цена и покупната му цена не трябва да се 
възприема като печалба за търговеца, тъй като в този марж се включват и други разходи на съответната бензиностанция 
за продажбата на горивото – заплати, обучения, сервиз и др. 
Няма да се налага бензиностанциите да сменят касовите апарати два пъти тази година – от април и от юни, както се 
опасяват търговците. Новите касови бележки ще бъдат в свободен текст, заяви зам.-изпълнителен директор на НАП 
Пламен Димитров по време на пресконференция на агенцията. 
 
В. Дума 
 
√ Радионовините намаляват 
НСИ пусна актуална статистика, според която 50% от звуците в ефира са музика 
Навръх Световния ден на радиото, който се отбелязва на 13 февруари по инициатива на ЮНЕСКО, НСИ излезе с актуална 
статистика за заетите в сектора. От данните става ясно, че новините в ефира намаляват за сметка на музикалните 
предавания. ДУМА припомня, че 13 февруари е избрана за празник, защото на тази дата през 1946 г. "гласът" на 
Обединените нации за първи път прозвучава в ефира на радиото на ООН. Тази година Денят на радиото мина под мотото 
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"Диалог, толерантност и мир". От 1996 г. се отбелязва и Световният ден на телевизията, който се чества на 21 ноември. 
Датата е избрана в чест на първия Световен телевизионен форум в Ню Йорк, който се провежда същата година. 
Според НСИ през 2017 г. лицензираните радиооператори у нас са били 85, толкова са били и през 2014 г., докато през 
следващите са били с един по-малко. За сметка на това часовете излъчване поетапно се увеличават с всяка изминала 
година, става ясно от данните. През 2012 г. сме слушали 658 037 ч., а пет години по-късно цифрата вече е 723 559 часа. Това 
е с близо 10 хил. часа повече отколкото през 2016 година. 
Различно е съотношението между новини, актуални предавания и реклама, сочат данните на НСИ. Преди пет години 
новините са заемали 30,5% от ефирното време, по последни данни процентът им е паднал до 26,3%. За сметка на това 
музикалните предавания са увеличили позициите си с близо 6 на сто - скачат от 43,5% до почти половината ефир. Намалява 
времето за актуални, забавни предавания, изкуство, култура, спортни и образователни предавания - през 2012 г. то е 
заемало близо 23 процента от ефира, докато вече е паднало на 18,5%. За петте наблюдавани години рекламата се е 
увеличила почти двойно - от 3,2% на 5,4%. 
 
Investor.bg 
 
√ Чуждите туристи у нас са се увеличили с 30% за четири години 
Предстои учредяването на две нови организации за управление на туристически райони 
От 2015 година досега с 31% са нараснали чуждестранните туристи в България. Това каза пред журналисти министърът на 
туризма Николина Ангелкова след откриването на Международната туристическа борса „Ваканция и СПА Експо“, предаде 
Агенция „Фокус“. 
„Това е предпоставка за привличане на повече инвестиции в сектора и за създаване на допълнителни работни места“, 
заяви тя. 
„За поредна година имаме повече туристи, отколкото жители на страната. За миналата година чуждестранните туристи са 
над 9,2 млн. Ръстът е около 5%“, припомни министърът. 
„Основната ни цел е България да бъде туристическа дестинация за 4 сезона. Към момента най-голям интерес има към 
черноморските ни курорти и общини. На първо място е летният ни туристически продукт. За миналото лято от 9,2 млн. 5,4 
млн. са туристите от юни до септември“, посочи Николина Ангелкова. 
На следващо място интересът е насочен към зимните курорти. „Освен Пампорово, Боровец и Банско е много важно да 
развиваме Витоша и планинските курорти в Стара планина“, отбеляза още Ангелкова. 
Предстои организирането на много голям международен инвестиционен форум с подкрепата на Световната организация 
по пътувания на 30 и 31 май в Слънчев бряг, каза още министърът. „Във форума ще участват представители на всички 
големи международни брандове, за да насочим вниманието им към нашата страна и допълнително да надграждаме 
постигнатото“, обяви тя. 
Министърът уточни, че тази година освен акцент върху вътрешния туризъм, има и акцент върху инвестиционните турове в 
сектора. 
Предстои учредяването на две нови организации за управление на туристически райони, които ще използват финансиране 
по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ чрез Министерството на туризма, стана ясно от думите на Ангелкова. Те ще 
изградят общи маркетингови стратегии ще участват на борсите и в различни международни и местни инициативи. По 
думите на министъра така ще можем да насочваме вниманието към вътрешността на страната, а не само към 
световноизвестните ни черноморски и зимни курорти. 
 
√ Лозовите масиви в България се увеличават всяка година 
Над 60 млн. литра е износът на вино 
Виненият отрасъл в България има своето стабилно място и се е доказал през годините назад. В страната ни са засадени 
над 600 хил. дка лозя. Миналата година те са нараснали с около 14 хил. дка, не без помощта на  Националната програма 
за подпомагане на лозаро - винарския сектор. Това каза министърът на земеделието Румен Порожанов при ритуалното 
зарязване на лозя във винарска изба „Катаржина“  в местността „Бялата пръст“ край Свиленград. 
Той посочи, че за програмата е започнал нов 5-годишен период.  Тя е с бюджет  133 млн.  евро или 26-27 млн. евро за всяка 
година, информира агроминистерството.  
„По идея на бранша сме включили мерки за застраховане на реколтата и инвестиции в предприятия. Тези инвестиции са 
до 600 хил. евро, което не е малко. Това дава възможност да се направят подобрения в избите, включително с подмяна на 
бъчви и други съоръжения“, каза още Румен Порожанов. 
„Миналата година реколтата беше  малко по-слаба и това създаде известни затруднения. Оценявам високо усилията на 
ръководството на Изпълнителната агенция по лозата и виното за изкупуването на гроздето“, отбеляза министърът. Над 60 
млн. литра е износът на вино, като е насочен  основно за пазарите в  ЕС, Китай, Русия, САЩ и други страни. 
Годишната консумация на вино в България е от 110 до 120 млн. литра, като това е статистика, която включва и домашно 
произведеното количество. 
 
√ Българите вярват на европейските, а не на националните институции 
Гражданите запазват доверието си в ЕС, установи Евробарометър 
Българските граждани имат много по-голямо доверие на институциите на Европейския съюз (ЕС), отколкото на 
националните им еквиваленти. 
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Малко повече от половината (53%) от българските граждани над 15 годишна възраст декларират, че имат доверие на 
Европейския съюз – с 9 процентни пункта над средната стойност, измерена в целия Съюз. Под една трета (30%) от 
българите декларират недоверие към ЕС, а останалите нямат мнение. 
Това сочат резултатите от допитването Евробарометър 90.3, проведено в края на миналата година, съобщи Еврокомисията. 
Сред държавите с най-висока степен на доверие към ЕС са Литва (65%), Дания (60%), Швеция (59%), Холандия (57%), Малта 
(56%) и Португалия (55%). На средноевропейско ниво се регистрира известен ръст в положителната оценка към ЕС – 43%, 
ръст с 3 процентни пункта в сравнение с пролетта на 2018 г. 
Българските граждани запазват одобрението си към институциите на ЕС и са склонни да се доверяват повече на тях, 
отколкото на националните им еквиваленти. Над половината от анкетираните (51%) вярват на Европейския парламент, а в 
същото време едва 13% имат доверие на Народното събрание. 
Доверието в Европейската комисия е 45% (ръст от 2% спрямо пролетта на 2018 г.), а това в националното правителство – 
22%. 
Сред европейските политики българското обществено мнение традиционно изразява най-висока подкрепа (87%) за 
възможността за свободно движение на хора, стоки и услуги. Общата политика за отбрана и сигурност се подкрепя от 72%, 
общата външна политика на ЕС – от 62%, а общата енергийна политика – от 60 на сто от българите. 
Преобладаващата част от българските (57%) и от европейските граждани (58%) споделят оптимистични възгледи относно 
бъдещето на Европейския съюз. 
Що се отнася до бъдещото разширяване на ЕС, делът на хората у нас, които подкрепят приемането на нови държави-членки 
(51%), е по-висок от средноевропейското ниво (43%). Традиционно българите споделят положителни възгледи относно 
идеята държавите от Западните Балкани да се присъединят към Европейския съюз. 
 
Actualno.com 
 
√ Срокът за подмяната на касови апарати няма да бъде удължен, отсече НАП  
Призивите на търговци от много браншове за удължаване на срока за смяната на касовите апарати не бяха чути от 
приходната агенция. Според НАП няма нужда от отсрочка, а около 70% от бизнеса вече е въвел новите изисквания. Има и 
30 000 нови апарати, които вече работят.  
Припомняме, че според нова наредба всички търговци трябва да подменят фискалните си устройства или най-малкото - 
да пригодят софтуера си така, че оборотите им веднага да се отчитат в НАП. В момента касовите апарати са настроени 
дистанционно да подават информация към агенцията веднъж месечно.  
Промените влизат в сила от 31 март, но много от търговците се оплакват, че няма да са готови и след тази дата на практика 
ще трябва да работят в нарушение. Те настояват наредбата да бъде отложена, докато не се проведе широк дебат и 
разяснителна кампания.  
Притеснение на бизнеса е и това, че с промените ще е задължен да осигури пълен достъп до всякаква информация. Според 
собствениците на фирми е възможно да изтече конфиденциална информация до конкурентите, рецепти, ноу хау, 
доставчици и т.н.  
Преди финансовият министър Владислав Горанов намекна, че има вариант промените да се отложат.  
"Ако се установи, че действително търговците няма да успеят да се справят, можем да проявим гъвкавост, но все още в 
диалог работим с бизнеса, за да установим достатъчен ли е срокът. Дотолкова, доколкото не сме чули упреци към самата 
наредба, само по отношение на сроковете, ще ги дебатираме", каза той.  
 
News.bg 
 
√ Страните от ЕС отхвърлиха идеята за увеличаване правомощията на Европейския пенсионен регулатор 
Дъражвите членки на ЕС отхвърли предложението на Европейската комисия за увеличаването на правомощията на 
Европейския пенсионен регулатор и въвеждането на нови такси за финансирането на европейските регулатори. 
Европейският съвет публикува преди дни компромисно споразумение по предложението за реформа на системата за 
финансов надзор в ЕС, в което обаче липсват вече голяма част от предложенията на ЕК, които притесняваха европейските 
пенсионни фондове, информира money.bg, позовавайки се на специализирания портал IPE. 
Според предложението на Съвета предлаганите нови правомощия от ЕК, които бяха представени през септември 2017 
година, ще бъдат значително ограничени. Сред тях например беше и идеята да се въведат допълнителни такси за 
пенсионните фондове, чрез които да се финансират европейските регулаторни органи. 
Финалната версия на реформите трябва да бъде одобрена и от трите институции - Съвета, Европейската комисия и 
Европейския парламент, всяка от която обаче има своя версия за тях. 
Според Матийс Верстаген, старши съветник към Европейската асоциация на професионалните пенсионни фондове 
PensionsEurope, Съветът е приел "разумен" подход.  
"Европейският пенсионен пейзаж е много разнообразен, така че ние приемаме позицията националните регулатори да 
запазят силната си роля в управленската структура на EIOPA", казва той. 
Верстаген: "Също така смятаме, че е по-добре европейските финансови регулатори да бъдат финансирани през бюджета 
на ЕС и вноските на държавите членки, а не чрез вноски от поднадзорните лица. Пенсионните фондове не се контролират 
пряко от европейските регулатори и затова не трябва да плащат за техните бюджети." 
По време на пресконференция след среща на финансовите министри на ЕС заместник-ръководителят на ЕК Валдис 
Домбровски заяви, че постигнатият компромис не е на нивото, на което е предложението на Комисията, но е "толкова 
добро, колкото можеше при наличието на различни мнения". 
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Как е организиран финансовият надзор в ЕС? 
Европейската система за финансов надзор се състои от три органа: Европейски банков орган (EBA), Европейски орган за 
ценни книжа и пазари (ESMA) и Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA). 
Пенсионните фондове в Европа, включително и тези в България, попадат в обхвата не третия орган, но регулирането им се 
извършва на местно ниво, както е по европейското.  
В България надзорът се осъществява от Комисията за финансов надзор (КФН). Тя обаче от своя страна, както и 
националните органи в останалите страни от ЕС, членуват и участват в управлението на ЕIОPA. 
 
√ Габриел вижда потенциал за български хъб по киберсигурност 
България има споразумение с Европейския парламент за създаването на нова програма "Цифрова Европа" с общ бюджет 
от 9 млрд. евро. 
Това обясни българският еврокомисар по цифрова икономика и общество Мария Габриел на преконференция "Cybersec 
2019", посветена на разработването и внедряването на системи, отговорни за поддържането на киберсигурността и 
опазването на личните данни. 
В рамките на програмата вече има 2 млрд. евро, предвидени за киберсигурност. Европа има нужда да инвестира именно 
в кибесигурността, за да бъдат защитени сигурността на гражданите, транспорта, здравеопазването и енергетиката, посочи 
Габриел. 
"Отново в рамките на програмата се предлага създаването на нов европейски център за киберсигурност, който да 
управлява средствата от 2 млрд. евро в рамките на програмата "Цифрова Европа", обясни комисар номер 1. 
Днес повече от всякога имаме нужда от конкретни проекти, с които да идентифицираме национални киберцентрове, да 
може бързо да се обменя информация и да се инвестира много повече в киберспециалисти и дигитални иновационни 
хъбове, заяви Мария Габриел. 
По думите й България има своя потенциал да бъде един такъв хъб. 
Габриел се надява в следващия бюджет да има средства, които се управляват директно от Европа, така че компании и 
научни изследователи да могат директно с Европейската комисия да изпълняват проекти и да предлагат много по-бързо 
своите идеи. 
 
Gradat.bg 
 
√ Нова ГИС базирана платформа осигурява достъп до стотици хиляди километри инфраструктура 
Mиниcтepcтвoтo нa тpaнcпopтa, инфopмaциoннитe тexнoлoгии и cъoбщeниятa и изпълнитeлят нa пpoeĸтa зa изгpaждaнe 
нa ГИC бaзиpaнa плaтфopмa „Eдиннa инфopмaциoннa тoчĸa“, ECPИ Бългapия, пpeдcтaвиxa пpeд oпepaтopитe нa 
инфpacтpyĸтypa и пpeдcтaвитeли нa aдминиcтpaциитe  тecтoвa вepcия нa paзpaбoтĸaтa. Дeйнocтитe ca финaнcиpaни oт 
Oпepaтивнa пpoгpaмa “Дoбpo yпpaвлeниe“. 
Paбoтaтa пo eдиннaтa бaзa дaнни зa дocтъп дo cтoтици xиляди ĸилoмeтpи инфpacтpyĸтypa, e във фaзa тecтвaнe нa 
плaтфopмaтa и пpeдcтoящи oбyчeния нa пoтpeбитeлитe, ĸaзa pъĸoвoдитeлят нa пpoeĸтa Xpиcтo Xpиcтoв. 
Eдиннaтa инфopмaциoннa тoчĸa cъдъpжa гeoгpaфcĸи дaнни зa cъщecтвyвaщa инфpacтpyĸтypa. Tя ocигypявa възмoжнocти 
зa изгpaждaнe нa eлeĸтpoнни cъoбщитeлни мpeжи c минимaлни ĸaпитaлoви paзxoди. Цeлтa e дa бъдaт нaмaлeни и 
yлecнeни aдминиcтpaтивнитe пpoцeдypи зa paзпoлaгaнeтo нa мpeжитe и дa бъдe cъздaдeнa пo-дoбpa ĸoopдинaция нa 
cтpoитeлнитe и peмoнтнитe дeйнocти. Бaзaтa дaнни oбxвaщa пътищa, лeтищa, пpиcтaнищa, жп линии, oбщинcĸи oбeĸти, 
ĸaĸтo и cъopъжeния и мpeжи зa пpoизвoдcтвo и paзпpeдeлeниe нa гaз, тoĸ и тoплoeнepгия. 
Πopтaлът ocигypявa пyбличeн дocтъп дo eлeĸтpoнeн peгиcтъp зa плaниpaнитe и тeĸyщи дeйнocти зa paзпoлaгaнe и мoнтaж 
нa инфpacтpyĸтypa. Бaзaтa дaнни щe пpeдocтaвя инфopмaция зa пpeдocтaвянe нa пpaвa зa cъвмecтнo пoлзвaнe нa 
инфpacтpyĸтypa. Инфopмaциятa щe cъдъpжa мecтoпoлoжeниe, oбoзнaчeнo нa цифpoвa ĸapтa; вид нa физичecĸa 
инфpacтpyĸтypa; тип cъopъжeниe; нaчин нa пoлзвaнe и тexничecĸи xapaĸтepиcтиĸи нa мpeжoвия eлeмeнт. 
Eдиннaтa инфopмaциoннa тoчĸa щe пpeдocтaвя няĸoлĸo aдминиcтpaтивни ycлyги и щe дaдe възмoжнocт зa пoдaвaнe нa 
зaявлeния и вcичĸи дpyги дoĸyмeнти ĸъм тяx, нeoбxoдими зa издaвaнeтo нa paзpeшeниe зa изгpaждaнe нa физичecĸa 
инфpacтpyĸтypa, ĸaĸтo и зa cвoeвpeмeннo пoлyчaвaнe нa инфopмaция зa xoдa нa paзглeждaнeтo им oт ĸoмпeтeнтнитe 
opгaни. 
Πpeдcтoи oбyчeниe нa пpeдcтaвитeли нa oпepaтopитe, oбщинитe и инcтитyциитe зa paбoтa c пopтaлa. Πo вpeмe нa 
пyбличнoтo пpeдcтaвянe Beнциcлaв Koжyxapoв, eĸcпepт в Haциoнaлнoтo cдpyжeниe нa oбщинитe в Бългapия, изpaзи 
жeлaниe зa взaимoдeйcтвиe пpи пoдгoтoвĸaтa нa oбщинитe. Toй пocoчи, чe oт 265 oбщини, caмo oĸoлo 50 мecтни 
aдминиcтpaции ca cвъpзaни cъc cиcтeмaтa зa cигypнo eлeĸтpoннo вpъчвaнe, ĸoeтo мoжe дa зaтpyдни пpoцeca нa 
пъpвoнaчaлнo пpeдocтaвянe  нa дaнни в пopтaлa и oбнoвявaнeтo им. 
 
Дарик 
 
√ България временно спира строежа на газовата връзка със Сърбия 
Временно се спира откритата процедура по разширението на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД до 
българо-сръбската граница във връзка с постъпила жалба, съобщиха от дружеството. 
Причината за спирането е постъпила жалба от „Атоменергоремонт“ АД срещу разяснение на „Булгартрансгаз“ от 8 
февруари 2019 г., публикувано в профила на купувача, предоставено от възложителя по въпроси, постъпили от лица, 
желаещи да участват в процедурата. 
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Жалбоподателят се е възползвал от правната възможност да поиска налагане на временна мярка спиране хода на 
процедурата. Предстои Комисията за защита на конкуренцията да се произнесе по основателността на това искане. 
В изпълнение на разпоредбата на чл. 203, ал. 3 от ЗОП, възложителят спира всички действия по хода на процедурата до 
влизане в сила на определение, с което се отхвърля искането за временна мярка, или на решението по жалбата, ако 
еналожена временната мярка. 
След произнасянето на компетентния орган и в случай, че искането за налагане на временна мярка бъде отхвърлено, 
процедурата ще бъде възобновена и сроковете за подаване на оферти ще бъдат удължени така, че да се спази изискването 
от Правилника за прилагане на ЗОП, общата продължителност на всеки от сроковете, изтекли до момента на спирането на 
процедурата, заедно с новоопределените удължени срокове да не е по-кратка от първоначалния срок, определен от 
възложителя. 
Възложителят уверява всички потенциални участници, че ще бъдат своевременно уведомявани за всички последващи 
действия. 
 
Bloomberg TV 
 
√ Кариерните срещи на ВТУ с бизнеса целят мотивирането на бъдещите специалисти 
Проф. д-р инж. Даниела Тодорова, ректор на Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков", Бизнес старт, 
15.02.2019  
ВТУ организира среща на лицензираните железопътни превозвачи, тя е провокирана от нуждата на транспортния сектор 
от професионалисти: машинисти, стрелочници, ревизор вагони, а всички тези компетенции са заложени в учебните 
планове и специалности за студентите на училището. Това съобщи  проф. д-р инж. Даниела Тодорова, ректор на Висшето 
транспортно училище "Тодор Каблешков", в предаването "Бизнес старт" с водещ Живка Попатанасова.  
Срещата на бизнеса с образованието е постоянен процес, от създаването на учебните планове в училището, което подготвя 
транспортни кадри, до провеждането на стажовете на обучените студенти и реализацията им в професиите, стана ясно от 
коментара на проф. Тодорова. 
"Железопътният транспорт освен услугите на БДЖ включва и тези на Метрополитена, стабилна компания, осигуряваща 
качествена услуга, но в нея също има недостиг на машинисти, въпреки по-добрите условия, които се предлагат в сравнение 
с останалите конкуренти", каза още професорът и добави, че "организираните от образователната институция 
специализирани курсове за машинисти се радват на голяма активност. Работодателите и транспортните компании 
изпращат своите заявки за обучение на машинисти, сформират се курсовете и се провеждат на високо ниво".  
Всички иновации на пазара се прилагат веднага в обучението, посочи проф.Тодорова, а различни партньорски фирми 
предлагат условията си за професионална квалификация и реални стажове по време на обучението.  
"Изложението "Транс тренд 2019", което ще се проведе на 16 и 17 април, събира транспортните фирми на територията на 
ВТУ, които във формата на панаир и с презентации показват всичко, което се случва в транспортния сектор от тяхна гледна 
точка и съответно - перспективите за развитие. Всяка година то привлича много компании и те излагат нови модели на 
автомобили, нови вагони, електромобили и хибридни модели, представят презентационно компаниите си, а това е начин 
студентите да изберат партньор за бъдещото си кариерно развитие", разказа още професорът. 
 
√ Защо GDRP увеличи тройно жалбите до Комисията за защита на личните данни? 
Румяна Йорданова, адвокат, В развитие, 14.02.2019 
Въвеждането на новите правила за защита на личните данни (GDPR) даде възможност на всеки гражданин да 
преекспонира разпоредбите и правните норми. Това каза Румяна Йорданова, адвокат, в предаването „В развитие“ с водещ 
Светозар Димитров. 
Гостът направи коментара си по повод на информация, че подадените жалби в Комисията за защита на личните данни са 
нараснали тройно след въвеждането на GDPR.  
„Това, което предстои е най-важно за бизнеса. Трябва да бъдат въведени законодателни промени на национално ниво. В 
момента, в който законът бъде окончателно приет и влезе в сила, Комисия за защита на личните данни трябва да приеме 
няколко подзаконови акта“. 
Гостът коментира и ветото, което президентът Румен Радев наложи върху гласуваните на 24-ти януари промени в Закона 
за защита на личните данни. 
„Погледнато строго формално нарушение няма нито от страна на нашата държава, нито от страна на президента. 
Парламентът изпълнява своето правомощие – да прецени по какъв начин ще намери баланс между свободата на словото 
и защитата на личните данни. Президентът има право да наложи вето на законопроекта. Бизнесът обаче е засегнат поради 
забавянето на нормативната база, която чакаме вече повече от година“. 
Йорданова коментира случаите, в които администратор на лични данни може да откаже промяната или изтриването им. 
„Във всеки случай трябва да се отчете дали администраторът има основание да обработва данните на субекта, дали 
договорът между тях е валиден, дали има неурегулирани отношения в него и дали са изтекли давностните срокове... 
Бизнесът трябва доста да внимава и да вземе предвид новия регламент. Това не означава обаче, че той трябва да спре 
новите технологии“. 
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√ Очакванията за рецесия през тази или следващата година са пресилени 
Проф. Митко Димитров, Институт за икономически изследвания-БАН, В развитие, 14.02.2019  
Разговорите за предстояща икономическа криза, която ще настъпи през тази или следващата година, са прекалени. Това 
мнение изрази проф. Митко Димитров, Институт за икономически изследвания-БАН, в предаването „В развитие“ с водещ 
Вероника Денизова. 
„Говори се за намаляване на темповете на икономическия растеж, за влошаване на конюнктурата, за намаляване на 
поръчките, но разговорът по-скоро стига до предупреждение, че икономиката няма да се развива толкова положително, 
колкото до момента“. 
Димитров посочи, че продажбите на автомобили, строителството и жилищният пазар като цяло, лихвите на централните 
банки, вземането и търсенето на кредити са основните показатели, които се следят и се явяват основен сигнал за 
предстояща промяна на икономическата картина. 
„От това не бива да се всява паника обаче и да се твърди, че следващата година икономиката ще изпадне в криза, подобна 
на тази през 2008 г. Всички тези разговори имат и обратен ефект, защото в даден момент наистина ще окажат влиянието 
си при взимането на инвестиционни решения“. 
 
√ Пакет "Мобилност" няма да се обсъжда в ЕП през март 
Все пак не се изключва опцията да се опита пакетът „Мобилност“ да бъде вкаран на втората сесия през март  
На заседание на лидерите на 8-те политически групи в Европарламента днес се взе решение пакетът „Мобилност“ да не 
влиза за обсъждане в пленарната зала и на следващата сесия през март, съобщи БНР. Това пише Investor.bg. 
Предложените нови правила за товарните превози доведоха до протести у нас и в Брюксел, предприети от българските 
превозвачи. 
Това потвърди евродепутатът Андрей Ковачев, който е зам.-председател на групата на ЕНП.  
По думите му това увеличава шансовете спорното законодателство да остане за следващия Европарламент след изборите 
през май. 
Все пак не се изключва опцията да се опита пакетът „Мобилност“ да бъде вкаран на втората сесия през март. 
Снощи вечер в рамките  на заседание на групата на ЕНП се е оказал натиск от френските евродепутати законодателството 
да бъде гледано в зала в началото на март, потвърди Ковачев. 
 
БНР 
 
√ Работата на НС започва с питане на БСП за политиката на МРРБ за винетките 
Днешното пленарно заседание е посветено изцяло на парламентарен контрол, който ще започне в 9 часа с разискване по 
питане на БСП за политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по въвеждане на 
електронните винетки. 
В рамките на парламентарния контрол регионалният министър Петя Аврамова ще отчете и предприетите действия на 
държавата по сигнали за незаконно строителство по Черноморието. 
На депутатски въпроси ще отговарят още спортният министър Красен Кралев и министърът на образованието Красимир 
Вълчев. 
 
√ Икономическият растеж в еврозоната и в целия ЕС остава слаб в края на 2018 година 
Икономическото представяне на еврозоната и на целия Европейски съюз остава слабо през последното тримесечие на 
2018-а година, отбелязвайки най-ниско темпо на растеж от четири години насам, показва последна оценка на Евростат. 
Това потвърждава, че европейската икономика продължава да страда от търговското напрежение между САЩ и останалия 
свят, както и от по-слабия икономически растеж в Китай и в глобален план, което води до продължаващо отслабване на 
европейския износ и до влошаване на потребителските и бизнес нагласи на стария континент. 
Евростат потвърди експресната си оценка, че комбинираният брутен вътрешен продукт на 19-те страни - членки на 
еврозоната се увеличава през четвъртото тримесечие на 2018-а година с едва 0,2% спрямо предходното тримесечие, 
когато също нараства с 0,2%. Това е второ поредно тримесечие, в което е отчетно най-слаба икономическа експанзия от 
периода април - юли 2014-а година насам, когато БВП на еврозоната също нарасна с 0,2 на сто. 
Спрямо година по-рано растежът на БВП в еврозоната през трите месеца до края на декември се забавя до едва 1,2% от 
1,6% през третото тримесечие, като за цялата 2018-а година икономическата експанзия в региона на единната валута се 
забавя до 1,8% от 2,4% през 2017-а година, когато беше отчетен най-солиден растеж в рамките на последното десетилетия. 
Според последната оценка на европейската статистика, БВП в рамите на целия Европейски съюз нараства през последното 
тримесечие на 2018-а година с 0,2% след повишение с 0,3% през третото тримесечие, докато растежът на годишна база се 
забавя в края на миналата година до 1,4% от 1,8% през периода юли - септември. За цялата изминалата година БВП на 
Европейския съюз нараства с 1,8 на сто след солидна експанзия с 2,4% през 2017-а година. 
Европейската статистика представи и данни за европейската трудовата заетост в края на изминалата година. Броят на 
заетите в еврозоната нараства през последното тримесечие с 0,3% и в ЕС - с 0,2% спрямо предходното тримесечие, когато 
заетостта се повиши съответно с 0,3% и с 0,2%. На годишна база трудовата заетост в еврозоната се увеличи с 1,2% след 
повишение с 1,3% през третото тримесечие, докато в рамките на целия ЕС тя се увеличи за второ поредно тримесечие с 1,2 
на сто. 
За цялата 2018-а година заетостта в еврозоната се повишава с 1,4%, а в ЕС - с 1,3%, след като през 2017-а година тя нарасна 
и при двете с 1,6 на сто. 
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√ ЕК иска от Букурещ справедливо отношение към кандидатката за главен прокурор на ЕС 
Европейската комисия призова за справедливо отношение към всички кандидати за поста главен прокурор на Европейския 
съюз. 
Говорителят на комисията Маргаритис Схинас коментира решението на румънския Отдел за разследване на 
престъпленията в съдебната система да призове на разпит сочената за фаворит за новия европост Лаура Кьовеши днес, 
когато тя трябва да се яви на интервю в Европарламента: 
Очакваме всички кандидати, подбрани от независимата комисия да бъдат третирани справедливо. А по отношение на 
независимостта на румънската съдебна система, мисля, че много пъти дадохме ясно да се разбере, че е от първостепенно 
значение, тя да бъде независима и професионална. 
Кьовеши е бивш главен прокурор на румънската Национална дирекция за борба с корупцията. Тя беше принудена да 
напусне този пост миналата година заради конфликт с управляващите социалдемократи. Отделът за разследване на 
престъпленията в съдебната система е част от техните реформи, които са подложени на критики от Европейския съюз и 
Съединените щати. 
Самата Кьовеши съобщи, че е призована като заподозряна в злоупотреба със служебно положение, вземане на подкуп и 
лъжесвидетелстване. 
 
√ Берлин предостави киберспособностите си на НАТО  
Германия се присъедини към страни от НАТО, които предоставят способностите си за кибервойна на алианса с цел борба 
с хакерски и други подобни заплахи, предаде АФП. 
За пакта киберпространството е поле за конфликти заедно със земята, сушата и въздуха, а според негови представители 
кибератаки от Русия, Китай и престъпни елементи стават все по-чести и по-разрушителни.  
Германски официални лица използваха срещата на министрите на отбраната в Брюксел, за да съобщят, че Берлин 
предоставя киберспособностите си заедно с други елементи за офанзива.  
Това вече е направено от САЩ, Великобритания, Дания, Холандия и Естония.  
Русия е смятана от Запада за най-голямата киберзаплаха след серия от атаки, за които бе обвинен Кремъл, срещу мишени, 
включващи световни спортни организации, американската Демократическа партия и седалището на Организацията за 
забрана на химическите оръжия в Холандия. 
 
Agro.bg 
 
√ Въвеждат по-строги еконорми в корабоплаването 
От промените са засегнати около 70 хиляди кораба, които работят с мазут 
От 1 януари 2020 година влиза в сила предписанието за максимум половин процент сяра в корабните горива. Решението 
беше взето още през 2016-та от Международната морска организация. 
Много корабособственици до последно се надяваха срокът да бъде удължен, или да има преходен период, през който да 
преоборудват плавателните си съдове. В момента корабите можеха да ползват мазут с до 3,5 процента сяра, с изключение 
на защитени морски територии като Северно и Балтийско море, където допустимото съдържание на химичния елемент в 
горивото е 0,1 процента. 
По данни на Международната морска организация от промените са засегнати около 70 хиляди кораба, които работят с 
мазут. Сред тях има над 5 хиляди контейнеровози, пренасящи огромни товари между континентите. За да спазят новите 
предписания, собствениците на плавателни съдове, имат три реалистични възможности – да преминат на корабен дизел, 
да инсталират допълнителни филтри на старите корабни двигатели, или да заменят двигателите с нови, задвижвани с 
природен газ. Най-лесно е преминаването на дизел, тъй като не изисква големи инвестиции. От Морската организация 
предполага, че това ще се случи при 90 процента от корабите. 
Рискът за корабособствениците идва от цените на горивата. Заради засиленото търсене корабният дизел ще поскъпне, 
като експерти изчисляват, че разходите ще скочат със 150 до 250 долара на тон спрямо мазута. Това ще оскъпи превоза на 
един контейнер от Китай до Европа с около 200 долара, смятат анализаторите. 
От втория вариант – вграждането на допълнителни филтри – ще се възползват предимно превозвачите на насипни товари, 
танкерите и пътническите кораби, прогнозират от Морската организация. Тези кораби ще продължат да ползват мазут, но 
ще го пречистват и ще връщат филтрираната сяра на сушата. 
Най-скъпият, но и най-екологичният вариант е преминаването на природен газ. Преустройството на един голям 
контейнеровоз струва около 25 милиона долара, а корабът губи място за 400 контейнер. 
 
Nova TV 
 
√ Британският парламент отклони новото предложение за Brexit 
Камарата на общините на британския парламент отклони предложения от правителството нов документ за условията за 
Brexit, предаде БГНЕС. "За" документа гласуваха 258 депутати, "против"- 303. 
През януари британският парламент отхвърли предложеното от премиера Тереза Мей споразумение с Европейския съюз 
за Brexit, а на 29 януари одобри поправката към техническия документ за Brexit, санкциониращи продължаването на 
преговорите с Евросъюза по ключовия въпрос – проблема с ирландската граница. 
По-рано премиерът Мей обяви, че ще внесе на 14 февруари поредния технически документ, към който могат да бъдат 
предложени поправки. 
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Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Изборни правила. Поправки и спорове - какви ще са новите правила за гласуване 
- Операция "Екстрадиране". Казусът "Митьо Очите" - коментар на криминалиста Ботьо Ботев 
- Северна Македония. Смяната на името - вълнения от Република Северна Македония 
- Детска градина. Нов регламент за прием в софийските детски градини - какво се променя? 
- Внимание: микроби - колко често трябва да се мием? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Нови случаи на морбили в страната. На живо: овладяна ли е ситуацията в Благоевградско? 
- Връщат Митьо Очите у нас. И още - за отравянето на Гебрев, случаят "Баневи" и венецуелските пари. Говори Калин 

Георгиев, бивш главен секретар на МВР. 
- Политически скандали заради изборното законодателство. Спорът между депутатите влиза и в студиото. 
- Специално за NOVA: говори частният следовател, разкрил мрежа за боеве и търговия с кучета у нас. 
- Пореден случай на бит медик. Този път в Нова Загора. На живо от спешното отделение. 
- Защо таксата "смет" на Свищов се оказа едновременно законна и незаконна? История от "Темата на NOVA". 
- В "Пълен абсурд" - мъж строи ноев ковчег, за да спаси потърпевши от строежа на третия метродиаметър. Румен 

Бахов ни среща с него. 
- Рок бабите от Казанлък с нов кавър. Кой е той? 
- В края на седмицата - разказваме за Прага с няколко факта, които ще ви изненадат. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 15 февруари 
София. 

- От 09.00 часа Народното събрание ще проведе заседание. 
- От 09.00 часа в УМБАЛ „Св. Иван Рилски" световноизвестният неврохирург проф. Шарбел Монайе ще оперира 

заедно с доц. Станимир Сираков две български деца. 
- От 10.00 часа в Гранд Хотел София експерти ще коментират тенденциите на имотния пазар в столицата. 
- От 10.00 часа в конферентната зала на Fulbright на бул. „Витоша" 12 Асоциацията на европейските журналисти-

България и Българо-американската комисия за образователен обмен Fulbright организират практически тренинг 
за професионалисти на тема „Как да претворяваме данните в журналистически истории". 

- От 11.00 часа в Национален пресклуб БТА Конфедерацията на автобусните превозвачи ще даде пресконференция. 
- От 11.00 часа в Интер Експо Център ще се проведе уъркшоп на тема „Дигитализацията - двигател за растеж на 

туризма", организиран от Европейската комисия и Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия 
(EASME) 

- От 11.30 часа в сградата на ГД „Национална полиция" е предвидено изявление за медиите след Национално 
съвещание на ръководния състав на Министерството на вътрешните работи. 

- От 14.00 часа в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура" се отварят офертите в обществената поръчка за избор 
на изпълнител за проектиране и строителство на 13,2 км от автомагистрала „Струма", в участъка между Кресна и 
Крупник. 

- От 15.00 часа в зала „Родопи" на Интер Експо Център в рамките на международната туристическа борса "Ваканция 
и СПА Експо - 2019" ще се проведе кръгла маса "Туризъм - 2019". 

*** 
Варна. 

- От 9.00 часа в Пункт за базиране Варна ще се проведе тържество по случай 10-та годишнина от вдигането на флага 
на минен ловец „Цибър". 

- От 14.00 до 16.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ - Варна на ул. „Георги Бенковски" №1 Станислав Иванов, председател 
на комисията „Финанси и бюджет" към ОбС ще приема граждани. 

*** 
Велико Търново. 

- От 11.00 часа в Регионална библиотека „Петко Р. Славейков" ще бъде открита изложба на мартеници, изработени 
от Клуб „Битова култура" при НЧ „Надежда-1869". 

*** 
Кюстендил. 

- От 10.00 часа в залата на Община Кюстендил ще се проведе съвещание с кметовете и кметските наместници на 
малките населени места. 

- От 11.00 часа в залата на читалище „Братство" Общината ще представи резултатите от проекта „Енергийна 
ефективност в многофамилни жилищни сгради". 

*** 
Перник. 

- От 14.00 часа в ОК „Дворец на културата" - гр. Перник продължава серията от граждански диалози "Европа в нашия 
дом". Участие в срещата ще вземат кметът на Община Перник Вяра Церовска, зам.-министърът на образованието 
и науката Таня Михайлова и народните представители Красимир Велчев и д-р Александър Александров. 

*** 
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Пловдив. 
- От 11.00 часа в Джумая джамия ще се проведе Традиционното кафе на толерантността в Пловдив, което ще събере 

отново представители на различни религии. 
*** 
Русе. 

- От 13.30 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе редовно заседание на Общото събрание на 
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация" ООД - Русе. 

*** 
Хасково. 

- От 16.00 часа пред сградата на Областната администрация президентът Румен Радев ще приеме строя на почетния 
караул в Хасково. По-късно в 16.15 часа в Драматично-куклен театър „Иван Димов (ул. "Отец Паисий" № 40) 
държавният глава ще участва и в дискусия с представители на регионалния бизнес. 

 
Club Z 
 
√ EС започва мониторинг на чуждите инвестиции 
Целта е те да не застрашават сигурността и стратегическите интереси на Европа 
От 2021 г. инвестициите от трети страни в стратегическите сектори на европейската икономика ще бъдат наблюдавани на 
нивото на Европейския съюз, за да не застрашават неговата сигурност и интереси. Днес това правят на национално ниво 
половината държави членки. 
Европейският парламент одобри в четвъртък с 500 на 49 гласа и 56 въздържали се регламент за създаване на система за 
мониторинг на преките чуждестранни инвестиции, идващи от страни извън ЕС. Парламентът вече има неофицално 
споразумение с държавите членки по законодателството. Последните трябва да му дадат официалната си благословия на 
заседание на Съвета на министрите на 5 март. 
Системата позволява на Европейската комисия и на държавите членки да изразяват мнение за инвестиции от трети страни 
в страни от ЕС. Съюзът обаче не може да ги възпрепятства, ако националните власти нямат нищо против тях. 
Регламентът цели защита на сектори като енергетика, транспорт, комуникация, данни, космос, финанси, технологии, 
изкуствен интелект, водоснабдяване, здравеопазване, отбрана, медии, биотехнологии и сигурност на храните. 
Главната причина за мярката е Китай, чиято експанзия в ключови икономически отрасли по света все повече се възприема 
като заплаха. В края на януари САЩ обвиниха китайската корпорация "Хуавей" и ръководителите й в ражба на търговски 
тайни, пране на пари, възпрепятстване на правосъдието. Германия обмисля дали да допусне същата фирма, която е 
световен лидер в мобилните комуникации, в изграждането на своите мрежи от пето поколение.  
Министрите на икономиката от ЕС обсъдиха създаването на европейска система за мониторинг на преките чужди 
инвестиции на неформален съвет в София по време на Българското председателство на ЕС през първата половина на 2018 
г. 
Одобреният днес регламент включва механизъм за размяна на информация между държавите членки на ЕС. Всяка от тях 
може да прави коментари по преки чуждестранни инвестиции насочени към други държави членки. Европейската комисия 
може да иска информация и да излезе със становище адресирано до страната, където е планирана инвестицията, но 
окончателното решение дали да бъде тя разрешена принадлежи на съответната държава членка. 
Вчера, 14 от общо 28 страни в ЕС имат механизми да скрийнинг на преките чужденстранни инвестиции (ПЧИ). Това са 
Aвстрия, Дания, Германия, Финландия, Франция, Латвия, Литва, Унгария, Италия, Холандия, Полша, Португалия, Испания 
И Обединеното кралство, посочва в съобщение информационната служба на Парламента. Тя подчертава, че ПЧИ имат 
трансгранични ефекти, които новият регламент позволява да бъдат адресирани.  
В последните 20 години структурата и източниците на преките чуждестранни инвестиции в ЕС драстично са се променили, 
като в тях се е увеличил делът на разрастващите се икономики. Инвестициите от Китай са нараснали шест пъти, от Бразилия 
- десет пъти, от Русия - два пъти. Всички те се целят във високотехнологичните сектори и се правят от фирми с държавно 
участие или връзки с правителства. 
 
Капитал  
 
√ Германската икономика стагнира 
Ръстът на БВП в ЕС и еврозоната продължава да се забавя 
Германската икономика е успяла да избегне рецесията през последното тримесечие, но с цената на стагнация. Това пък се 
отразява на европейската икономика, която продължава да забавя растежа си. 
Предварителните данни на Евростат показват, че брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната е нараснал символично 
с 0.2% през последното тримесечие на миналата година в сравнение с предходното. На годишна база покачването на БВП 
се забавя до 1.2%, при 1.6% през третото тримесечие. Икономическият растеж на целия Европейския съюз също 
продължава да се забавя – 0.2% повишение на тримесечна база спрямо 0.3% през третото тримесечие и 1.4% спрямо 1.8% 
на годишна база. 
Българската икономика в общи линии следва движението на европейската - БВП нараства с 3.1% през четвъртото 
тримесечие, колкото беше годишният темп и през предходното. Основният двигател остава потреблението, но 
увеличението се забавя - от 6.9% през периода юли - септември до 5.3% през четвъртото тримесечие. Забавянето е още 
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по-видимо при инвестициите, където растежът се свива с 3 пр.п. до 4% през октомври - декември. Добра новина е, че след 
половин година спад продажбите на български стоки и услуги в чужбина се увеличават, макар и с едва 0.8%. 
Опасността от Германия 
Най-големият повод за притеснение е Германия, най-голямата икономика в съюза, която стагнира и се разминава с малко 
от влизането в рецесия. След като през третото тримесечие на 2018 г. икономиката се сви с 0.2%, което се случи за първи 
път от 2015 г., сега Германия отбелязва нулев растеж на тримесечна база. При ново свиване, това би означавало рецесия 
за най-голямата икономика в ЕС. Германия беше в рецесия за последно на прага между 2012 и 2013 г. 
Отслабването на световната икономика и търговският конфликт със САЩ са оказали натиск върху износа. Проблемите на 
автомобилния сектор с новите стандарти за отработени газове в ЕС също са допринесли за нулевия растеж. Данните все 
пак показват, че компаниите отново са увеличили инвестициите си. 
Ако Германия все пак успя да избегне рецесията, не може да се каже същото за Италия, която официално влезе в третата 
си рецесия за последното десетилетие. След 0.1% свиване на икономиката на тримесечна база през третото тримесечие 
сега тя се свива отново, този път с 0.2%. Резултатите показват, че засега популисткото правителство в Рим не може да се 
справи с икономическите предизвикателства пред страната и е в постоянен конфликт с Европейската комисия. 
Въпреки проблемите си около Brexit Великобритания се е справила по-добре през последното тримесечие на годината, 
отколкото почти всички западни икономики. Ръстът на тримесечна база е 0.2%, а на годишна – 1.3%. Това обаче е най-
слабият растеж на Острова за тримесечие от 2012 г. 
Втората по големина икономика в еврозоната, Франция, запазва нивото си на растеж на тримесечна база – 0.3%, но забавя 
темповете на годишна – 0.9% спрямо 1.3% през третото тримесечие. 
Двигателят Източна Европа 
В рамките на Европейския съюз високите темпове на растеж продължават да се държат от икономиките в Източна Европа. 
От публикуваните данни страната с най-голям растеж на годишна база е Латвия, с 5.5% ръст на БВП за четвъртото 
тримесечие, следвана от Унгария с 4.8% и Полша с 4.6% ръст. Румъния и Словакия отбелязват разширение на икономиката 
с 4%, докато България запазва темпа си на растеж от предното тримесечие с 3.1% ръст на годишна база и 0.7% на 
тримесечна. Силното представяне на източните икономики най-вероятно няма да бъде достатъчно, за да се запазят 
сегашните темпове на растеж. През миналата седмица Европейската комисия за пореден път намали прогнозата си за ръст 
на ЕС и еврозоната. Докато през есента ЕК очакваше ръст от 1.9% за ЕС и еврозоната през 2019 г., сега последните прогнози 
показват очаквания за 1.5% в ЕС и 1.3% в еврозоната. 


