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√ Онлайн система в туризма ще лови терористи и ще пълни бюджета 
Хотелиерите трябва да въвеждат нощувките в реално време от 20 февруари 
Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) ще пълни държавния бюджет и ще лови престъпници и терористи. 
Това стана ясно при представянето на продукта, който връзва хотелите и местата за настаняване с МВР, НАП, 
Министерството на туризма и общините. 
ЕСТИ е част от електронното управление и целта е изсветляването на туристическия бизнес. В момента около 80% от него 
е в сивия сектор, сочи проучване на Асоциацията на индустриалния капитал. Българската хотелска и ресторантьорска 
асоциация смята данните за некоректни. 
Очакванията са с въвеждането на ЕСТИ приходите в държавния бюджет да се увеличат с 20% през следващите три години 
при песимистичен сценарий, каза министърът на туризма Николина Ангелкова. Тя не пожела да каже какъв е 
оптимистичният план. 
Това означава над 1.4 млрд. лв. допълнителни приходи в бюджета от туризма през следващите три години. По данни на 
БНБ за периода януари - ноември 2018 г. приходите от туризма възлизат на 3.6 млрд. евро, което е ръст от 6.6 на сто спрямо 
година по-рано. 
Въвеждането на данните тръгва от 20 февруари 
От 20 февруари хотелиерите са задължени да въвеждат информация за лицата, нощуващи в хотелите и местата за 
настаняване, включително и тези, които отдават апартаменти и стаи за гости през онлайн платформи. 
Изключения са разрешени само там, където няма интернет връзка по данни на Комисията за регулиране на съобщенията, 
каза Ангелкова. Тя уточни, че и тези хотелиери ще подават данните, но веднъж седмично по старомодния начин - чрез 
файлове в табличен или текстови формат. 
Който не въвежда данните в ЕСТИ или въвежда невярна информация, ще бъде санкциониран. При първо провинение 
глобата е от 1000 до 3000 лв., при второ - в двоен размер, а при трето отнемане на удостоверението за туристическа 
дейност, предупреди Ангелкова. Тя даде да се разбере, че Министерството на туризма няма да се церемони с 
нарушителите. Днес са заличени нови 40 туроператора за различни нарушения, посочи Ангелкова. 
Все пак се дава гратисен период и хотелиерите няма да бъдат санкционирани до 1 октомври 2019 г. Целта е да се види как 
новата система ще работи в реални условия. Тя вече е тествана пилотно в 5 общини: Столична, Бургас, Созопол, Велинград 
и Враца. 
За да се улеснят хотелиерите, са предвидени обучения не само за тях, но и за общинските и държавните служители, които 
ще работят с нея. Целта е да са подготвени за предстоящия летен сезон. Така, на 1 октомври вече ще има реални данни за 
броя на летовниците и ще се сложи край на обвиненията за неточната методика, ползвана от Министерството на туризма, 
стана ясно от обясненията на Ангелкова. 
Гратисният период се дава и за да се въведе пълната информация за местата за настаняване, които са над 18 800 по данни 
на туристическия регистър. От 265 общини към момента 83 не са въвели никаква информация, посочи Ангелкова. Това 
може да се дължи и на факта, че са селски и в някои от тях няма хотели и къщи за гости. Самите хотелиери могат да въведат 
сами данни за обекта си, стана ясно от обясненията на Ангелкова. 
Освен това с гратисния период най-вероятно Министерството на туризма иска да се застрахова предвид хаоса, който 
възникна с въвеждането на електронната винетка в началото на годината. ЕСТИ дава възможност за корекция на данните 
в случай на погрешно въвеждане, за разлика от тол системата, където няма такава възможност. По тази причина има 
случаи, при които собственикът на автомобила трябва да плати два пъти годишна винетка и то защото данните за 
автомобила са въведени погрешно от служител на бензиностанция. 
Как работи ЕСТИ? 
ЕСТИ е качена в държавния електронен облак , който се поддържа от Държавната агенция "Електронно управление". 
ЕСТИ не е публична система и право на достъп до нея ще имат само определени лица от МВР, НАП, общините и 
Министерството на туризма. Хотелиерите също трябва да посочат администратор, който ще работи с нея т.нар. "супер 
потребител". 
Връзката между местата за настаняване и ЕСТИ става по три начина. Единият е система към система, като хотелиерския 
софтуер се свързва с интрефейс към ЕСТИ. Другият е старомодният начин на изпращане на съобщенията чрез файлове в 
табличен или текстови вид. Третият е чрез уеб базиран интерфейс, за който е нужен само интернет, обясни Огнян Траянов, 
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изпълнителен директор на "ТехноЛогика" ЕАД. Това е фирмата, която е разработила продукта срещу 940 000 лв. без ДДС. 
Компанията ще поддържа ЕСТИ през следващите три години. 
По думите на Траянов това е една от първите системи, която е интегрирана с електронното управление и ще може да се 
осъществява междурегистров обмен на данни и информация. 
ЕСТИ има връзка с т.нар. електронна индентификация. Системата подава директно данните в МВР. По този начин ще бъде 
улеснено задържането на престъпници или терористи. 
ЕСТИ има и директна връзка с Националната агенция по приходите, която ще може да засича дали фирмите си плащат ДДС 
на реалния брой нощувки. Този данък се укрива най-много. 
Ефектът - известляване на сектора и повече приходи  
Големи очаквания имат всички към ЕСТИ, стана ясно от изказванията по време на представянето на онлайн системата. 
За бизнеса ЕСТИ е надежда за по-малко бюрокрация и известляване на сектора. Хотелиерите ще си спестят подаването 
на две справки, които сега подаваха към МВР и общините. Вместо това сега от компютъра в офиса ще въвеждат данните 
за нощувките веднъж и те ще отиват към МВР, НАП и общините. 
Освен това няма да е необходимо и да правят инвестиции, за да се вържат с ЕСТИ, за разлика от подмяната на касовите 
апарати например, което ще струва на бизнеса около 200 млн. лв. според предварителните разчети. Тези предимства 
бяха посочени от Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Той каза, че туризмът, заедно със строителството и земеделието, са секторите с най-висок дял на сива икономика. До 80% 
от оборотите в тях се укриват и причината е в липсата на информация и връзка между институциите, показва изследване 
на АИКБ за ограничаване и превенция на сивата икономика, направено в периода 2010 - 2014 г. По тази причина нашата 
препоръка беше да се изгради такава онлайн система, каза Иванов. 
ЕСТИ ще доведе до повишаване на приходите от туристическия данък, а от там и на всички данъци по веригата нагоре, 
каза Панайот Рейзи, кмет на община Созопол. Неговите очаквания са приходите от туристическия данък в морската община 
да се удвоят. В момента те възлизат на около 780 хил. лв. 
От изветляването на сектора най-съществено увеличение на приходите в държавния бюджет се очаква да дойде от ДДС и 
корпоративния данък. Съмненията са, че в момента се крие реалният брой нощувки, за да се плаща по-малко данъци. 
Туризмът е единственият сектор, в който ставката по ДДС е 9% за нощувките. Всички останали плащат 20% ДДС, а хазартът 
е освободен. 
По данни на БНБ за периода януари - ноември 2019 г. приходите от туризма възлизат на 3.6 млрд. евро, което е ръст от 6.6 
на сто спрямо година по-рано. Делът на сектора в брутния вътрешен продукт е 12 - 13%. Песимистичният сценарий от 
въвеждането на ЕСТИ е за ръст на приходите от 20% през следващите три години, каза Ангелкова. 
Другият ефект от въвеждането на системата е, че ще има реални данни за броя на туристите. Това ще даде възможност да 
се правят по-точни анализи и прогнози, коментира Ангелкова. 
 
В. Монитор 
 
√ До 6 бона глоба за нерегистрирани хотели 
Срокът за вписване на всички места за настаняване е 1 октомври  
По шест бона може да стигне глобата за собственици на хотели и други места за настаняване, които не са ги вписали в 
Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), като то е при повторно нарушение от страна на търговеца. Това 
обяви при представянето й туристическият министър Николина Ангелкова. Срокът за въвеждане на данните в системата е 
1 октомври, поясни тя и добави, че третата констатация за липса на регистрация на туристическия обект, санкцията е 
заличаването му от регистъра, водещо до лишаване от право на дейност и отнемане на категоризацията на обекта. 
По думите й, тази система е дълго чакана от всички, защото освен до изсветляване на сектора ще има много по-голяма 
яснота какви са платените данъци, от кого и съответно кога, ще имаме възможност да правим редица анализи, свързани с 
определянето на основните ни целеви пазари и съответно на туристите, които посещават нашата страна“, подчерта 
министърът на туризма. 
Ангелкова обяви, че от утре започва въвеждането на базата данни, с която ЕСТИ трябва да се напълни. „За да може тя да 
функционира, е необходимо да бъдат въведени първоначално абсолютно всички данни, които се намират в регистрите на 
общините и съответно хотелиерите могат да започнат да се включват в системата - дали чрез единен уеб интерфейс или 
система в система, чрез съществуващите хотелски софтуери. Дали различни възможности, така че това не оскъпява услугата 
- нито за общините, нито за хотелиерите“, уточни тя. 
Министърът уточни, че 5 общини - Столична, Велинград, Бургас, Враца и Созопол вече са въвели 90% от информацията си 
в единната система. По думите й, това е станало възможно след като пилотно те са започнали да вкарват данните още 
преди месец. „От 265 общини в страната, 83 още не са въвели нищо“, констатира Ангелкова и добави, че ще се правят 
работни групи, които да помагат на местните администрации и туристическия бизнес. 
Подаването на информация към ЕСТИ само веднъж седмично ще подават стопаните и притежателите на туристически 
обекти, разположени в отдалечени райни на страната, където има трудности с покритието на Интернет. Те ще изпращат 
информацията си на прикачени файлове, каквато е една от опциите на системата. Ангелкова поясни, че с КРС ще бъдат 
уточнени въпросните райони в страната и туристическият министър ще издаде заповед, в която ще има списък на 
туристическите обекти, намиращи се там. 
Добрин Иванов от АИКБ определи новата система като сигурен път към увеличаване на приходите в хазната от 
туристическия сектор, който винаги и е бил рисков за фиска. Съпредседателят на БХРА Атанас Димитров обаче не се съгласи 
с подобна характеристика и припомни, че отрасълът осигурява 12% от БВП на България. 
Чрез ЕСТИ ще се подава информация от местата за настаняване към МВР, НАП, НСИ и министерството на туризма. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
ТВ Европа 
 
√ Правната комисия заседава за Изборния кодекс и новия състав на ЦИК 
Парламентарната правна комисия ще обсъди връщането на стария праг на преференциите в изборните листи и 
стартирането на процедура за нова Централна избирателна комисия. От ГЕРБ внесоха на ново изменения в Изборния 
кодекс, които да върнат стария режим за преференциалния вот: праг от 5% за евровота и 7% – за парламентарните избори. 
Управляващите обясниха решението си да върнат предишните текстове с обществената реакция на промените. 
Припомняме, че в понеделник премиерът Бойко Борисов свика спешна среща на ръководството на ГЕРБ ден след като от 
БСП обявиха, че ще напуснат парламента, тъй като не са съгласни с промените в Изборния кодекс. Те определиха приетите 
текстове като резултат от задкулисни договорки между управляващите и ДПС. От левицата настояха за нов състав на ЦИК 
и връщане на старите нива на преференциите. Въпреки че от ГЕРБ решиха да внесат именно тези промени в Изборния 
кодекс, социалистите са категорични, че няма да се върнат в Народното събрание. След като бъдат разгледани в Правната 
комисия, измененията ще бъдат разгледани и в пленарната зала. Очаква се това да се случи в четвъртък. 
 
Нова ТВ 
 
√ Румен Радев: Левски надживя всички превратности на новата ни история 
"Още ли народната работа стои над всичко или вече просто ѝ казваме политика", запита президентът 
"Преди 146 години тук, на това място, бе обесен Васил Левски. От тогава близо век и половина на тази дата се явяваме на 
символичен рапорт пред паметника на Апостола, за да му кажем какво става с неговата и нашата България". С тези думи 
президентът Румен Радев започна словото си по време на церемонията поклонение, с която отбелязваме 146 години от 
гибелта на Апостола на свободата, съобщава БГНЕС. 
"Още ли народната работа стои над всичко или вече просто ѝ казваме политика", запита президентът пред паметника на 
Левски в центъра на София. 
"От Дякона не ни останаха много написани думи, но и те са достатъчни, за да разберем какво мисли той за нашето време. 
В републиката, пише той, всеки му ще се държи сметка за делата. Така ли е днес? В бляновете си великият карловец вижда 
как хората избират свободно своите управници", продължи президентът. 
"Левски надживя всички превратности на новата ни история", заяви държавният глава. "Неговите портрети висят в много 
кабинети като икони в запусната черква, но вярата в родината и волята за истина и право са по-силни от всяко униние. С 
тях един дякон събуди цял народ и го поведе към свободата. Научи ни, че не само времето нас обръща, но и ние него 
обръщаме. Показа ни, че дори робът може да е свободен, както може и свободният да погуби свободата си, защото това 
е въпрос на избор. Въпрос на борба. В тази борба Левски загуби себе си, но спечели за цял народ. Днес най-добрата почит 
към Апостола не са венците, а съзнанието, че не думи трябват, а дела. Че съдбата ни не е в ръцете на неколцина, а в нашите 
дружни усилия", каза президентът Румен Радев. 
 
БНТ 
 
√ Пловдивският панаир е домакин на международното изложение "АГРА" 
В Пловдив се открива Международната селскостопанска изложба "АГРА". Очакват се над 400 участници от над 20 държави. 
Международната селскостопанска изложба се нарежда сред най-големите икономически събития за агробизнеса в 
Югоизточна Европа. Изложението ще бъде открито от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.  
 
√ Парламентът обсъжда президентското вето върху Закона за личните данни 
Парламентът ще обсъди днес президентското вето върху закона за личните данни. Държавният глава Румен Радев атакува 
разпоредбите, които предизвикаха опасения, че журналисти могат да бъдат подлагани на натиск, ако не докажат, че са 
използвали правомерно лични данни в свои разследвания. 
 
√ Гледат мярката на задържаните за търговия с фалшиви ТЕЛК - решения лекари 
Специализираният наказателен съд решава днес да останат ли за постоянно в ареста шестимата задържани за търговия с 
фалшиви ТЕЛК - решения във Варненско и Бургаско. Сред тях са петима лекари, сред които сирийски гражданин, както и 
брат му, който намирал желаещи да си купят фалшив документ за временна нетрудоспособност. 
 
√ След Коалиционния съвет: ГЕРБ и Патриотите съгласуваха постигане на кворум в НС 
Премиерът Бойко Борисов свика Съвета на управляващата коалиция. ГЕРБ и Обединените патриоти обсъдиха начините за 
осигуряване на необходимия кворум в парламента. 
Да бъде защитен българският парламентаризъм, който се руши активно от БСП - около тази теза се обединиха Цветан 
Цветанов, Красимир Каракачанов и Волен Сидеров. 
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Волен Сидеров, председател на ПГ "Обединени патриоти": Решихме да действаме така, че парламентаризма няма 
алтернатива, че да отсъстваш от НС не е решение, дори когато си опозиция. Смятаме, че по-правилното и по-доброто е да 
приемаме закони да придвижване темите, които хората очакват от нас. И може би това ще стане по-делово и по-спретнато 
в отсъствието на БСП. 
Красимир Каракачанов, вицепремиер, министър на отбраната: Това, което обсъдихме, е да съгласуваме 
законодателните си програми и да стегнем дисциплината, да не разчитаме на БСП, които играята на варинта "иди ми-
дойде ми" и смята, че през парламентаризма могат да си правят предизборната кампания за евроизборите или за 
предстоящите местни избори. Ако те са решили да си вървят по свой сценарий, в края на краищата, това си е техен 
проблем. 
Цветан Цветанов, предс. на ПГ на ГЕРБ: Самата БСП, по начина, по който прави своята политика, те се дистанцират от 
реалниа парламентаризъм. Това означава, че БСП не знам дали ще участва в следващи парламентарни избори, защото по 
този начин няма как да се прави политика, няма как да защитаваш обществото, няма как да защитаваш и своите бъдещи 
политически решения. 
На въпрос на "По света и у нас" Волен Сидеров заяви, че независимо дали партиите от "Обединени патриоти" ще се явят 
заедно или не на евроизборите, коалицията остава стабилна, а правителството на Бойко Борисов трябва да изкара пълния 
си мандат, защото има много важни законодателни инициативи. Малко след това стана ясно, че партията на Валери 
Симеонов - НФСБ, ще се яви самостоятелно на евроизборите, а той е номиниран за водач на листа.  
Веднага след Коалиционния съвет, Бойко Борисов, Красимир Каракачанов и Волен Сидеров отидоха заедно на паметника 
на Васил Левски в София, за да се поклонят пред паметта и делото на Апостола на свободата в деня на 146-тата годишнина 
от обесването му. 
 
√ Масов протест на фармацевтите - ще останат ли пациентите без лекарства 
Аптеки в страната няма да работят днес в знак на протест. Недоволството на фармацевтите е заради изисквания, касаещи 
системата за верификация на лекарствата и въвеждането на нов софтуер за контрол върху лекарствата. 
Фармацевтът Антон Вълев, който е един от организаторите на протеста, заяви, че от съсловието не са против 
верификацията на лекарства, а настояват да се сложи ред в снабдяването, да се създадат достатъчно условия за въвеждане 
на електронно досие и електронна рецепта, както и аптеките да не бъдат повече търговски дружества.  
Не може в последния момент да ни изваждат една наредба и ние да протестираме срещу нея, категоричен е фармацевтът. 
Пенка Георгиева, представител на пациентска организация, изрази тревога от затварянето на аптеките днес и заяви, че 
това трябва да е началото на диалог с държавата, а не да оставя бизнеса да се конфронтира с пациентите. 
 
√ Прогноза: ЕНП и европейските социалисти ще загубят места в Европарламента  
Двете най-големи европейски партии - Европейската народна партия и Партията на европейските социалисти, ще загубят 
част от местата си в следващия Европарламент.  
Това показват първите прогнозни данни за евроизборите, представени в Брюксел. Заради Брекзит новият парламент ще 
разполага със 705 места вместо досегашните 751. Според прогнозите на Европарламента от българските партии се 
очертава тези, които членуват в ЕНП, отново да имат най-много депутати, следвани от БСП и ДПС. 
Европейската народна партия губи три процента подкрепа, а европейските социалисти - шест процента. Това показват 
прогнозните данни на Европейския парламент. Така двете най-големи политически семейства ще имат по-малко от 
половината от гласовете в новия Европарламент.  
Третата политическа сила в Европа - партията на европейските либерали отчита малък ръст в сравнение със сегашните си 
резултати. 
Местата в новия Европарламент ще бъдат намалени заради напускането на Великобритания. За България обаче това няма 
да означава промяна. 
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Страната ни ще запази 17-те места, които има и в момента. Според прогнозата на ЕП те ще бъдат разпределени между 
четири формации - 8 места ще имат десните партии, които членуват в ЕНП, 6 - БСП, които са част от групата на Социалистите 
и демократите, двама - депутатите от ДПС, които са част от АЛДЕ и още едно място - друга политическа формация. 
Европейските избори ще се проведат във всички държави членки от 23 до 26 май тази година. От Европарламента засега 
не се наемат да прогнозират каква ще е избирателната активност. В България тя е традиционна ниска. 
За април е насрочен дебатът между водещите кандидати на партиите за председател на Еврокомисията. 
 
Fakti.bg 
 
√ Валери Симеонов начело на листата на НФСБ за европейските избори 
Партията подкрепя идеята за нов състав на ЦИК  
Националният фронт за спасение на България ще се яви самостоятелно на предстоящите европейски избори. Водач на 
листата ще бъде председателят на партията Валери Симеонов. Това обяви на пресконференция зам.-председателят на 
НФСБ Борис Ячев, предаде Novini.bg 
Номинациите дойдоха, след като няколко месеца се опитахме да изчерпаме разговорите и резултатите от разговорите в 
коалиция Обединени патриоти. Бяха водени преговори с различен интензитет. 
В последните месеци бяха водени в двустранен формат – с ВМРО, поради това, че на няколко поредни коалиционни съвети 
липсваше представител на партия "Атака". Бяха коментирани доста възможности, включително и явяване в двустранен 
формат ВМРО - НФСБ. За съжаление, от няколко седмици тези разговори станаха безрезултатни. Останалите партии 
предприеха действия по-скоро за самостоятелно явяване – номинациите за водач на листа на Ангел Джамбазки от знайни 
и незнайни структури, желанието и действията на "Атака" да се формира някакъв друг тип коалиция – консервативен или 
някакъв друг блок. 
Ние уважаваме тези действия на коалиционните ни партньори, но щом те сочат за самостоятелно явяване, естествено е и 
ние да предприемем действия към самостоятелно явяване. В името на коалиционното партньорство ние до този момент 
не сме провеждали срещи с други политически формации, заяви Ячев.  
От 2-3 седмици тече поредната номинация на г-н Валери Симеонов като водач на листата на НФСБ. Днес е поредната такава 
номинация. Ако се стигне отново до разговор за евентуално явяване на евроизборите с коалиция Обединени патриоти, 
това ще бъде нашето желание за водач на общата листа, подчерта Борис Ячев. 
С лидерската номинация на Симеонов считаме, че това ще доведе до възможно най-силната мобилизация на вота. Нашите 
очаквания са Валери Симеонов да бъде избран в Европейския парламент, независимо дали в самостоятелна листа или в 
обща листа. Това е човек с огромен външнополитически опит, който може да бъде развит и приложен в рамките на 
европарламента, добави зам.-председателят на НФСБ. 
Борис Ячев уточни, че Валери Симеонов не е присъствал на днешното заседание на Съвета на управляващата коалиция 
поради ангажименти. Аз като зам.-председател на НФСБ бяха упълномощен да присъствам и да взема отношение по 
всички въпроси, които се разискват. Това не е прецедент, правят го и други партии от коалицията, каза Ячев. 
Най-вероятно ще подкрепим новата идея за състава на Централната избирателна комисия, аз лично обаче не виждам как 
това може да стане лесно технологично до европейските избори. Чисто егоистично, ние бихме имали полза да има нова 
състав на ЦИК, тъй като бихме имали представител там, а в момента нямаме, заяви Борис Ячев. 
Не смятам, че отделното явяване на евроизборите ще създаде трусове в управлението, тъй като трите партии имаме 
отделни ангажименти с ГЕРБ. А и днес на коалиционния съвет чухме от Красимир Каракачанов и Волен Сидеров, че 
отделното явяване няма да създаде трусове, каза още зам.-председателят на НФСБ. 
 
В. Банкерь 
 
√ Шефката на КФН подаде оставка, мести се в ЕБВР  
Карина Караиванова депозира пред Народното събрание оставката си като председател на Комисията за финансов надзор 
(КФН), която влиза в сила от началото на месец март 2019 г., съобщиха от финансовия регулатор. От 1 март Караиванова се 
присъединява към екипа на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Предложението бе направено от 
правителството.  
Към момента български представител в ЕБВР е Калин Митрев. 
Засега няма предложение за наследник на Караиванова начело на българския финансов регулатор. Номинация може да 
направи всяка от парламентарно представените политически сили. Кандидатурата следва да бъде утвърдена от 
парламента по специално разработени процедурни правила и след изслушвания в Комисията по бюджет и финанси и в 
пленарната зала. 
 
Investor.bg 
 
√ Платежният излишък на България за 2018 г. се свива до 3,317 млрд. евро 
През миналата година износът е нараснал с 1,8%, а вносът със 7,1% 
Текущата и капиталова сметка на България през през декември е положителна и възлиза на 127 млн. евро. Това сочи ръст 
на резултатите, тъй като година по-рано страната отчете дефицит от 183,6 млн. евро. Според предварителните данни 
на Българската народна банка (БНБ) през миналата година платежният баланс е излязъл на плюс с 3,317 млрд. евро, макар 
че излишъкът за периода януари-декември 2017 г. беше по-голям – 3,897 млрд. евро.  



6 

 

Само през последния месец на миналата година салдото по текущата сметка е на отрицателна територия с 51 млн. евро, 
докато дефицитът в края на 2017 г. възлезе на 282,2 млн. евро. В централната банка пресметнаха, че за 2018 г. текущата 
сметка е положителна и достига 2,539 млрд. евро, но през 2017 година излишъкът беше в размер на 3,367 млрд. евро, 
което сочи спад на показателя. 
 

 
Предварителните данни показват, че търговското салдо в последния месец на миналата година е на минус с 240,3 млн. 
евро, докато година по-рано дефицитът беше 394,5 млн. евро. През миналата година търговското салдо е отрицателно в 
размер на 2,248 млрд. евро при дефицит от 765,8 млн. евро за същия период на 2017 г. 
През декември 2018 г. изнесените български стоки са за 2,130 млрд. евро, като експортът се повишава с 1,2% (26,1 млн. 
евро) на годишна база. През миналата година статистиката отчита, че  износът на България е 27,427 млрд. евро и нараства 
с 1,8% (477,4 млн. евро) на годишна база. От януари до декември 2017 г. ръстът беше 16,6%. 
Вносът на стоки през последния месец на миналата година е на стойност 2,370 млрд. евро и намалява с 5,1% (128,1 млн. 
евро) за една година. През 2018 година импортът е за 29,675 млрд. евро и се увеличава на годишна база със 7,1% (959,6 
млн. евро). За сравнение, през 2017 г. вносът от януари до декември отбеляза годишен ръст от 15,1%. 
Салдото по услугите е на плюс с 99,9 млн. евро при положително салдо от 29,6 млн. евро за декември 2017 г. През 2018 г. 
то е на положителна територия с 3,313 млрд. евро, докато в периода януари-декември 2017 г. беше със знак плюс от 2,765 
млрд. евро. 
Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал 
или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е отрицателно в размер на 26,4 млн. евро. През декември 
2017 г.  то пак беше на минус с 48,6 млн. евро. За миналата година то е на отрицателна територия с 463,1 млн. евро. 
Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е на плюс със 115,7 млн. евро при 
положително салдо от 131,3 млн. евро за декември 2017 г. От януари до декември 2018 г. то е на положителна територия 
с 1,937 млрд. евро. 
Капиталовата сметка е положителна в размер на 178,1 млн. евро при положителна стойност от 98,5 млн. евро за декември 
2017 г. За миналата година тя е на плюс със 778,2 млн. евро. 
Финансовата сметка за декември 2018 г. е положителна в размер на 244,1 млн. евро, като година по-рано също беше с 
положителна стойност от 475,7 млн. евро. От януари до декември 2018 г. тя е на плюс с 2,330 млрд. евро. 
Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен 
баланс и международна инвестиционна позиция, е на минус със 181,9 млн. евро при отрицателно салдо от 33,2 млн. евро 
за декември 2017 г. За януари-декември 2018 г. то е с отрицателна стойност от 1,222 млрд. евро. 
Преките инвестиции – активи се понижават с 39,7 млн. евро при увеличение с 371,8 млн. евро за декември 2017 г. За 
януари-декември 2018 г. те растат със 712,8 млн. евро, докато увеличението за същия период на 2017 г. беше 817,2 млн. 
евро. 
Преките инвестиции – пасиви нарастват със 142,3 млн. евро при увеличение с 405 млн. евро за декември 2017 г. През 
миналата година те нарастват с 1,935 млрд. евро, докато увеличението от януари до декември 2017 г. е с 1,896 млрд. евро. 
В централната банка отчитат, че през декември резервните активи на БНБ се повишават с 842,6 млн. евро, докато през 2017 
година увеличението е с 1,472 млрд. евро. През миналата година ръстът е с 1,361 млрд. евро, като през 2017 г. беше 
регистрирано намаление с 98,9 млн. евро. 
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Manager.bg 
 
√ Списание "Мениджър" организира първия обществен разговор за щастието на нацията 
Кой и как трябва да говори по въпросите на щастието, за да има чуваемост? Може ли щастието да стане национална цел? 
И, кой и как трябва да говори по въпросите на щастието, за да има  чуваемост? Как да научим децата ни да се грижат за 
своето щастие? А колко са важни парите и кога е по-щастлив човек: при голяма заплата и неудовлетвореност в неподходящ 
екип или при ниска заплата и работа, която обича, в страхотен екип? Това са само част от въпросите на които списание 
«Мениджър» ще търси отговорите утре, с първия по рода си обществен разговор за щастието на нацията. Събитието ще 
продължи и доразвие още една нова за страната инициатива на «Мениджър» - съставянето на национален Индекс на 
щастието. Той бе изготвен на база национално представително изследване на личното и общностно щастие, проведено в 
края на 2018 г. от „Джи Кънсътинг“. Изследването бе извършено по специалната методология на т.нар. Индекс на 
щастието/ Брутно национално щастие, разработена от The Happiness Alliance, която включва 50 показателя. Данните от 
проучването вече са депозирани до канцелариите на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, президента 
Румен Радев и министър-председателя Бойко Борисов. 
Всички данни и изводи от изследването ще бъдат представени подробно и в началото на събитието от социолога Живко 
Георгиев. Освен него, в разговора за щастието на нацията ще се включат Цветелина Бориславова, предприемач и основател 
на фондация „Кредо Бонум”, Захари Карабашлиев, белетрист и драматург, Светла Лесова, изпълнителен директор на 
"Монделийз България", Вержиния Джевелекова, мениджър връзки с обществеността във “Филип Морис България”,  Петя 
Данкова, директор на частно музикално училище Voice Academy, Евелина Павлова, журналист, социален предприемач. 
Паралелно ще тече и хакатон по темата, резултатите от който ще бъдат представени в края на събитието. То е с начален 
час 13.30 в столичния хотел Интерконтинентал и ще бъде модерирано от Мария Гергова-Бенгтссон, основател, собственик 
и управляващ директор на United Partners. 
 
БНР 
 
√ Комисии обсъждат промени в Изборния кодекс и отчитането в НАП 
Правната комисия в Народното събрание ще обсъди днес връщането на стария праг на преференцията, както и процедурни 
правила за избор на нов състав на Централната избирателна комисия.  
С внесения от ГЕРБ законопроект се връщат досегашните изисквания за валидност на преференцията от минимум 5% от 
гласовете, подадени за кандидат листа за европейските избори и 7 на сто от гласовете в листа за парламентарните и местни 
избори. Законодателната инициатива идва дни след като по предложение на ДПС, подкрепено от ГЕРБ и НФСБ беше 
гласуван по-висок праг на преференциите, който, на практика, обезсмисля преференциалното гласуване. 
Промяната доведе до силно обществено и опозиционно недоволство. 
До пълния обрат на преференциалното гласуване се стигна след намесата на премиера Борисов, който в понеделник свика 
спешно ръководството на ГЕРБ. 
Правната комисия ще обсъди проект на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове 
на ЦИК, изслушването на кандидатите и избор на председател, заместник-председатели и секретар. Проектът е внесен от 
ГЕРБ дни, след като управляващото мнозинство отхвърли в пленарната зала идентичен проект за нов състав на ЦИК, внесен 
от БСП. 
Комисията по икономическа политика и туризъм в НС ще изслуша представителна група от български браншови 
организации по проблемите, възникнали около прилагането на наредбата за регистрирането и отчитането на печалбите в 
НАП. Бизнесът настоява за отлагане с половин година на изискванията на данъчните, както и за промяна в някои от 
текстовете на наредбата, които определя като противозаконни. Затова от Българската стопанска камара предупреждават, 
че ще сезират още Административния съд, Комисията за защита на конкуренцията и Европейската комисия. 
 
√ Правителството приема програма за ликвидиране на болестите по животните до 2021 година  
На редовното си заседание правителството ще приеме националната програма за профилактика, надзор, контрол и 
ликвидиране на болестите по животните до 2021 година. С предложени промени в Закона за черноморското крайбрежие, 
морските плажове ще бъдат групирани и класифицирани в зависимост от това дали са в близост до урбанизирани или 
неурбанизирани територии. Така ще се определят разрешените туристически услуги, както и плащанията на 
концесионерите и наемателите на морски плажове. 
 
√ Теменужка Петкова ще се срещне с министърa на енергетиката на Азербайджан  
Напредъкът по изграждането на Южния газов коридор за пренос на азерски газ до Европа ще се обсъжда на среща в Баку, 
в която ще участва и министърът на енергетиката Теменужка Петкова. На петата среща на Консултативния съвет за Южния  
коридор ще се коментира и енергийната свързаност в региона на Югоизточна Европа.  
По този тръбопровод страната ни се очаква да получава около един милиард кубически метра азерски газ годишно, което 
е около една трета от потреблението ни. Предвижда се тези количества да бъдат доставени през бъдещата газова връзка 
с Гърция. По този начин страната ни ще разнообрази маршрутите и доставките си на синьо гориво. С газ по тази тръба се 
очаква да бъде захранен и бъдещият газоразпределителен център "Балкан", който възнамеряваме да направим край 
Варна. 
В рамките на събитието е предвидено Теменужка Петкова да се срещне с министърa на енергетиката на Азербайджан 
Парвиз Шахбазов, както и със съпредседателя на двустранната комисия за икономическо сътрудничество - министъра на 
селското стопанство Инам Керимов. 
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√ Явор Нотев: Ситуацията с Изборния кодекс е необичайна, но правно допустима 
Ситуацията с Изборния кодекс е твърде необичайна, но правно допустима, заяви днес пред БНР Явор Нотев, член на 
правната комисия на парламента и депутат от коалицията „Обединени патриоти“ 
„Твърде необичайната ситуация се породи от това, че са внесени промени в Изборния кодекс от ГЕРБ след приемането му 
на второ четене и преди срока от 15 дни , в който президентът трябва да наложи вето или да публикува закона“, каза Нотев 
в предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“. 
„Това е правно допустимо, тъй като законът не разглежда подобна възможност, но изрично не я забранява“, посочи той. 
И разясни: „Има една особена хипотеза, която ограничава възможностите да бъде гледан законопроект, но при нея става 
дума за случаите, когато закон, отхвърлен по повод на президентско вето и не получил достатъчна подкрепа, след това без 
съществени изменения и без изчакване на срок от 3 месеца да бъде внесен в деловодството на парламента“, 
„Тази твърде необичайна ситуация, за която няма изрична законова забрана, е донякъде лишена от житейска и правна 
логика, защото не се среща всеки ден хипотеза, в която този, който е наложил своя проект, отново да се върне към същия 
проект, за да го преразгледа и да приеме позицията и решенията на опонента“, каза Нотев. 
Според него бързането на ГЕРБ с промените в Изборния кодекс не е заради евентуално вето на президента Румен Радев, 
който нарече закона „стремеж към служебна победа“ на управляващите. 
„По-скоро говорим за политически ход и послание, което трябва да върне изборната битка в една относително нормална 
форма на честно състезание“, каза Нотев, който е от партия „Атака“. 
Коментирайки неразбирателството между ВМРО, „Атака“ и НФСБ за листата за евроизборите, Явор Нотев отказа да се 
ангажира с прогноза как трите партии в коалицията „Обединени патриоти“ ще се явят на вота през май.  Но посочи, че 
условното наклонение, използвано от лидери на партиите, че „добре би било да сме заедно“ имат своето основание. 
„Не се ангажирам да твърдя каква ще бъде листата – дали обединена, отделна на партия „Атака“ и отделни листи на 
останалите партии. Това е въпрос, който тепърва предстои да бъде решен“, каза той. 
 
√ Бундесбанк: Няма сигнали, че забавянето на германската икономика ще прерасне в рецесия  
Няма сигнали, че икономическото забавяне в Германия може да прерасне в рецесия, обяви в понеделник централната 
банка на страната, съобщават "Уолстрийт джърнъл" и Ройтерс. 
Постъпващите икономически индикаторите все още предполагат, че текущата икономическата слабост може да се окаже 
само временна, след което е възможен отскок през втората половина на годината, посочи Бундесбанк в представения в 
понеделник редовен месечен икономически доклад.  
Най-голямата европейска успя да избегне "на косъм" рецесията в края на миналата година, след като през третото 
тримесечие БВП се сви с 0,2% (спрямо предходните три месеца) и това беше последвано от стагнация на икономиката 
(нулев растеж) през четвъртото тримесечие.  
Въпреки това все повече анализатори и политици се опасяват, че слабостта на германската икономика може да се окаже 
по-голяма и по-продължителна от очакваното, което би изложило на риск цялостното икономическото представянето на 
стария континент. 
Слабите производствени поръчки, все по-мрачните бизнес нагласи и мудните бизнес инвестиции с оглед на растящата 
глобална несигурност в резултат на процеса на Брекзит и на международните търговски конфликти предполагат, че е малко 
вероятно икономиката на Германия да възвърне възходящия си импулс през зимните месеци, прогнозира Бундесбанк и 
добави: "Всичко това подсказва, че основният темп на икономиката трябва да остане потиснат поне през първата половина 
на годината, но няма признаци, че забавянето ще се превърне в истински рецесионен спад". 
Немската централна банка отбеляза, че автомобилното производството и износът, които представляваха сериозна 
спирачка пред икономическия растеж в края на 2018-а година, започват да се нормализира, пазарът на труда остава здрав, 
а силното увеличаване на заплатите предполага, че частното потребление отново ще набере скорост. 
Държавната фискалната подкрепа също би трябвало да се засили, подкрепяйки допълнително растежа, добави 
Бундесбанк. 
 
√ ЕС няма да гони посланиците на Венецуела 
ЕС няма да гони посланиците на Венецуела, заяви днес върховният представител по външната политика и сигурността 
Федерика Могерини на пресконференция, съобщи БТА.  
По-рано днес председателят на групата на Европейската народна партия (ЕНП) в Европейския парламент Манфред Вебер 
призова ЕС и държавите от Общността да прогонят представителите на "режима на (президента Николас) Мадуро". 
Причина за настояването му стана връщането от венецуелската граница на евродепутати от ЕНП, пристигнали в Каракас. 
Могерини уточни, че представителството на Европейската комисия във Венецуела е било предупредено, че 
евродепутатите няма да бъдат допуснати в страната. Тя съобщи, че представители на ЕС и Уругвай заминават тази седмица 
за Венецуела, за да съдействат за свикването на нови мирни президентски избори. 
Върховният представител отбеляза, че международната контактна група за Венецуела, в която ЕС участва, бе създадена по 
призив на ЕП. Тя уточни, че днес министрите на външните работи от ЕС не са обсъждали възможността групата да бъде 
закривана, защото е вероятно единственият начин да се постигне целта за мирен преход. 
 
√ Сметната палата в Русия: Бъдещи санкции могат да предизвикат шок в икономиката  
Всякакви бъдещи санкции могат да предизвикат шок в руската икономика. На предприемачите ще се наложи отново да се 
адаптират, заяви ръководителят на сметната палата в Русия Алексей Кудрин.  
По думите на Кудрин Русия губи от санкциите и по-трудно постига поставените задачи. Той уточни, че икономиката на 
страната все пак се е адаптирала по някакъв начин към вече въведените ограничителни мерки. По-рано министерството 
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на икономическото развитие съобщи, че в края на миналата година Русия е загубила 6,3 милиарда долара в резултат на 
търговските санкции, митата и антидъмпинговите мерки на други държави. Най-сероизно е пострадала металургичната 
промишленост. Загубите там възлизат на близо 4 милиарда долара. Селскостопанските предприятия са загубили милиард 
и сто милиона долара, химическите – 641 милиона, а автомобилните – 306 милиона. Междувременно държавната 
статистика съобщи, че реалните доходи на руснаците са намалели през януари 2019-та с 1,3 на сто спрямо същия период 
на миналата година. Така тенденцията към снижаване на доходите в Русия продължава шеста поредна година. За новините 
от Москва 
 
News.bg 
 
√ Мей и Юнкер с поредна среща за Брекзит  
Днес британският премиер Тереза Мей и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ще се срещнат отново 
в Брюксел. 
Основна тема е споразумението за Брекзит и възможностите то да бъде предоговорено. Сред спорните въпроси е 
ирландската граница. 
ЕС вече отсече, че няма да има предоговаряне на споразумението за напускане. Брюксел не може да приеме определен 
срок за предпазния механизъм или клауза за едностранно излизане от него. 
Също така стана ясно, че министърът за Брекзит на Великобритания Стивън Баркли ще се върне в Брюксел в средата на  
седмицата за допълнителни разговори с главния преговарящ на ЕС за Брекзит Мишел Барние 
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви, че ако британското правителство поиска отсрочка, най-
вероятно Брюксел ще я одобри. 
Официално, Лондон трябва да си тръгне на 29 март, но това изглежда все по-малко вероятно. 
 
Actualno.com 
 
√ Путин ще говори пред руския парламент за състоянието на Русия  
Президентът на Русия Владимир Путин ще изнесе пред двете камари на парламента годишната си реч за състоянието на 
Руската федерация. Това е първата такава реч на Путин, откакто беше преизбран за нов мандат, който ще го остави начело 
на държавата до 2024 година. 
Речта идва в момент, в който популярността на Владимир Путин сред руснаците е най-ниска от години, пише AFP според 
БГНЕС. Около 64% от гражданите на Русия подкрепят Путин, но само 40% биха гласували за него, ако изборите бяха днес. 
Тези показатели са налице само година следа като управлението на Владимир Путин достигна най-високо ниво на 
одобрение, откакто пое страната през 1999 година.  
Една от причините за спадналата популярност на Путин е законът за повишаване на възрастта за пенсиониране, който той 
подписа през октомври.  
Миналата година по време на речта си пред депутатите Путин обеща на руснаците по-висок стандарт на живот и похвали 
военната мощ на страната с презентация на нови оръжия. Според руски медии сега се очаква той да обърна по-малко 
внимание на външната политика и да говори за положителни теми като подновената космическа програма, както и да 
засегне вътрешни теми, които вълнуват руснаците, като проблема с извозването на боклука и сметищата край населени 
места. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Коалиционни разговори и патриотични теми. Гост: Волен Сидеров 
- Република Северна Македония по пътя към НАТО и ЕС. Председателят на македонския парламент Талат Джафери 

специално за БНТ 
- Европа и джихадистите - идва ли краят на "Ислямска държава"? 
- Внимание: падащ бетон. Огромен къс падна от сграда в София и смаза паркиран автомобил - кой носи 

отговорност? 
- Модният крал Карл Лагерфелд почина на 85. Светът се прощава с легендарния дизайнер 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Извънредна имунизация срещу морбили. На живо: В кои квартали на София ще работят мобилните медицински 

екипи?; 
- Има ли риск „Левски" да загуби лиценза си? В студиото новият изпълнителен директор на сините Павел Колев; 
- На живо от Нова Загора: Банкерка отклонявала пари от сметките на клиенти - колко са ужилените?; 
- Злоупотреби за милиони с ТЕЛК. Как да бъдат прекратени престъпните схеми? Коментар на Иван Нейков; 
- Какви ще са окончателните промени в Изборния кодекс след скандала с преференциите? Проф. Михаил 

Константинов и Юрий Асланов; 
- Затворени аптеки в страната - за какво протестират фармацевтите 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Родители се опитаха да продадат дъщеря си в чужбина. Ще им бъде ли отнето детето? 
- Замърсяване на Дунав. Мистериозна тръба изхвърля течности с неясен произход в реката. 
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- Бетонен къс премаза кола в София. Кой е отговорен за инцидента, който за малко не отне човешки живот? 
- Строежи и унищожени дюни по Черноморието. Ще има ли отлив на български туристи през лятото? Говори 

министърът на туризма Николина Ангелкова. 
- Ще разделят ли евроизборите "Обединените патриоти"? Разговор с Ангел Джамбазки от ВМРО. 
- Защо блок в Ботевград не може да бъде саниран вече половин година? Румен Бахов проверява. 
- 200-килограмова моруна беше спасена от бракониери край Силистра. 
- Жена, правила опити да зачене 25 години, събира средствата за младо семейство, нуждаещо се от инвитро 

процедура. 
- Мисия "Татко": Журналистът Симеон Колев съветва в книга как да бъдем умни родители. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 20 февруари 
София. 

- Председателят на Събранието на Република Северна Македония Талат Джафери ще бъде на официално 
посещение в България. В 8.40 часа Талат Джафери ще разговаря с председателя на Народното събрание Цвета 
Караянчева. След това гостът ще бъде приветстван от народните представители впленарната зала. Той ще 
проследи гласуването на ратификацията на Протокола към Северноатлантическия договор относно 
присъединяването на Република Северна Македония. В 9.30 часа Цвета Караянчева и Талат Джафери ще направят 
изявления за медиите. Македонският гост ще се срещне още със заместник министър-председателя по 
правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева. Срещата ще започне в 9.45 часа в 
зала „Запад" на Народното събрание. 

- От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа ще започне седмичното заседание на Министерския съвет. 
- От 11.00 часа в Министерския съвет в присъствието на вицепремиера по правосъдната реформа и министър на 

външните работи Екатерина Захариева ще бъде валидирана юбилейна пощенска марка по случай 15-ата 
годишнина от членството на Република България в НАТО. В церемонията ще участват и заместник министър-
председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов и министърът 
на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков. 

- От 09.30 часа Институтът по социални дейности и практики организира кръгла маса на тема „Безопасността на 
децата онлайн" в Sofia Lab на ул. „Сердика" 1. 

- От 10.00 часа в сградата на КЕВР ще се проведе открито заседание за обсъждане на заявления от „Газтрейд Сливен" 
ЕООД, „Ситигаз България" и „Комекес" АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през 
газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване 
на клиенти към газоразпределителната мрежа за периода 2019 - 2023 г. 

- От 11.30 часа на пл. „Радой Ралин" зам.-кметът на София по направление „Екология" Йоана Христова ще провери 
поставянето на контейнери за текстил в столичния район „Изток". 

- От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА организаторите на изложението „Световно образование" ще 
представят информация за броя на кандидатите, условията за прием и новите възможности на българите за 
обучение в чужбина. 

- От 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет ще се проведе заседанеи на Прокурорската 
колегия към ВСС. 

- От 15.00 часа Фондът на фондовете ще даде кратък брифинг, на който ще обяви избрания финансов посредник на 
„Фонд за рисков капитал", който се очаква да инвестира близо 67 млн. лв. Участие в събитието ще вземе 
Светослава Георгиева, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Фонда на фондовете. 

*** 
Варна. 

- От 14.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски" №1 общинският съветни Бонка Банкова ще приема 
граждани. 

- От 18.00 часа в Арт салона на Радио Варна ще се проведе за осма поредна година благотворителната инициатива 
Дарителски кръг „За Варна". 

*** 
Видин. 

- От 10.30 часа в заседателната зала на ОИЦ-Видин ще се проведе информационна среща на тема „Европейски 
възможности за разширяване на бизнеса". 

***  
Монтана. 

- От 16.00 часа в Младежкия дом в заседателната зала на ет. 2 ПП ГЕРБ организира граждански диалог на тема 
регионално развитие. 

*** 
Пазарджик. 

- В 17.30 часа пред сградата на Община Пазарджик ще се състои гражданска инициатива в подкрепа на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

*** 
Пловдив. 
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- От 11.30 часа в Международния панаир, палата 6, министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов 
ще открие 28-ото издание на Международната селскостопанска изложба „АГРА", както и изложенията „Винария" 
и „Фудтех". 

*** 
Самоков. 

- От 16.00 часа ПП ГЕРБ организира граждански диалог на тема образование в заседателната зала на хотел „Арена". 
Участие в него ще вземат Галя Георгиева - областен координатор на ГЕРБ - София област, Галя Захариева - член на 
комисията по образование и наука в 44-то Народно събрание Валентин Милушев народен представител от ГЕРБ - 
София област. 

*** 
Силистра. 

- От 11.00 часа в заседателната зала, ет.2 на Община Силистра, Областният съвет на Български Червен кръст - 
Силистра, ще проведе редовна сесия на Областно общо събрание на организацията. 

*** 
Смолян. 

- От 13.00 часа в 247 зала на Община Смолян кметът на Широка лъка Васил Седянков ще даде пресконференция по 
повод предстоящия Песпонеделник. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще започне пресконференция на кмета на Община Опан Генчо Колев. 
 
 
Profit.bg 
 
√ Цените на петрола близо до върховете си за 2019 г.  
Цените на петрола се движеха близо до върховете им за 2019 г., подкрепени от ограниченията на износа, оглавени от 
ОПЕК, както и от санкциите на САЩ срещу Иран и Венецуела. 
Ръстът на производството в САЩ и очакванията за забавяне на ръста на икономиката обаче изглежда ограничиха цените, 
според анализатори. 
Фючърсите на щатския лек суров петрол поскъпнаха до връх за 2019 г. от 56.39 долара за барел по-рано днес, като цената 
нарасна с 30 цента, или 0.5%. 
Фючърсите на брента поскъпват с 13 цента, или 0.2%, до 66.58 долара за барел. Цената не е далеч от най-високото си 
нивото от началото за 2019 г. от 66.83 долара за барел, което бе достигнато в понеделник. 
Цените на петрола бяха подкрепени от ограниченията в предлагането, оглавени от страните от ОПЕК. 
Основният износител на петрол Саудитска Арабия се очаква да намали доставките на суровината до Азия през март, като 
част от усилията за ограничаване на предлагането. 
ОПЕК и някои страни извън организацията, като Русия, постигнаха споразумение миналата година да ограничат 
производството с 1.2 млн. барела на ден, за да предотвратят натрупването на прекалено голямо свръхпредлагане. 
“Понижихме очакванията за производството на Саудитска Арабия в съответствие с изявленията и сега предполагаме, че 
през първите три тримесечия на 2019 г. страната ще произвежда по по-малко от таргета от 10.31 млн. барела на ден, 
договорен на срещата на 7 декември,” заявиха от френската банка BNP Paribas пред Ройтерс. 
Поради пониженията в производството и износа BNP обяви, че очаква цените на петрола “да се повишават до третото 
тримесечие на 2019 г.”, като средната цена на брента, според тях, ще бъде 73 долара на барел до тогава, а тази на щатския 
лек суров петрол – 66 долара на барел. 
Друг двигател за ръста в цените на петрола са санкциите на САЩ срещу Иран и Венецуела. 
Въпреки тях обаче, износът на петрол на Иран е по-висок от очакваното през януари, като е бил средно около 1.25 млн. 
барела на ден, сочат данни на Refinitiv. Много анализатори очакваха износът на петрол на Иран да падне под 1 млн. барела 
на ден след налагането на санкциите през ноември. 
От другата страна на ограниченията в износа и санкции стои производството на петрол на САЩ, което скача с над 2 млн. 
барела на ден през 2018 г., до рекордните 11.9 млн. барела на ден, благодарения на процъфтяващия добив на шистов 
петрол, който се очаква да продължи да нараства. 
Според BNP Paribas, този ръст в производството на САЩ ще се отрази в цените на петрола към края на годината, като цената 
на брента се очаква да падне до средните 67 долара за барел до четвъртото тримесечие, а тази на щатския лек суров петрол 
до 61 долара за барел. 
 


