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Aсоциация на индустриалния капитал в България в медиите  
 

 
БНТ 
 
√ Експерти: Единната система в туризма ще изсветли сектора  
Вчера у нас стартира въвеждането на базата данни в единната система за туристическа информация. До 1 октомври в 
системата трябва да постъпи информация за всички туристически обекти в страната. Това е първата система, базирана на 
облак и поддържана от Държавната агенция за електронно управление. Достъп до нея освен общините и министерството 
на туризма ще имат МВР, НАП и Националният статистически институт.  
Гости по темата в сутрешния блок на БНТ бяха Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния 
капитал и Атанас Димитров, председател на Българската хотелска и ресторантьорска асоциация. 
Според Атанас Димитров системата е била дългоочаквана като е положен сериозен труд за нейното реализиране. 
Благодарение на системата ще бъдат отчитани нощувките в реално време. 
Атанас Димитров, БХРА: В регистъра ще се попълват лични данни в съкратен, недетайлен вид за членовете на ЕК, 
подробни ще са данните за граждани от трети страни. Това ще помогне за изсветляване на сектора. 
Добрин Иванов каза, че системата е трябвало да бъде въведена още преди 2 години, но се е забавила заради обжалвания 
на обществената поръчка. По думите му системата ще спомогне за изсветляване на сектора на туризма. 
Добрин Иванов, Асоциация на индустриалния капитал: Този, които е бил в сивата част, как той ще бъде принуден да се 
въведе в регистъра. Тук трябва да се обвърже системата и с тези за резервации. 
Вижте и още във видеото. 
 
Новини 24/7 
 
√ Експерти: Единната система за туристическа информация ще изсветли сектора 
Системата беше дългоочаквана като е положен сериозен труд за нейното реализиране. Благодарение на системата ще 
бъдат отчитани нощувките в реално време. Това заяви председателят на Българската хотелска и ресторантьорска 
асоциация Атанас Димитров в сутрешния блок на БНТ. 
Припомняме, че вчера у нас стартира въвеждането на базата данни в единната система за туристическа информация 
/ЕСТИ/. До 1 октомври в системата трябва да постъпи информация за всички туристически обекти в страната. Това е първата 
система, базирана на облак и поддържана от Държавната агенция за електронно управление. Достъп до нея освен 
общините и министерството на туризма ще имат МВР, НАП и Националният статистически институт. 
"В регистъра ще се попълват лични данни в съкратен вид за членовете на ЕК, подробни ще са данните за граждани от трети 
страни. Това ще помогне за изсветляване на сектора и запазване на сигурността", каза още той. 
"Системата трябваше да бъде въведена още преди 2 години, но се забави заради обжалвания на обществената поръчка. 
Единната система за туристическа информация ще спомогне за изсветляването на сектора на туризма", допълни по темата 
Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал.  
"Този, които е бил в сивата част, как той ще бъде принуден да се въведе в регистъра. Тук трябва да се обвърже системата 
и с тези за резервации", завърши Иванов. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Нова ТВ 
 
√ Парламентът отхвърли президентското вето върху Закона за личните данни 
Депутатите преодоляха ветото на президента Румен Радев върху Закона за личните данни. Държавният глава атакува 
текстове, които според него позволяват журналисти да бъдат подлагани на натиск.  
По време на дебатите ГЕРБ призоваха Радев да освободи Борислав Цеков от Правния съвет и Петър Кичашки от Комисията 
за защита от дискриминация, защото били осъдени за злоупотреба с лични данни. За NOVA Кичашки заяви, че от 
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парламентарната трибуна е изречена една лъжа и обясни: "Никой нас не ни съди, напротив, ние съдим Комисията за 
защита на личните данни." 
Комисията санкционира Цеков и Кичашки, защото в подписката за подкрепа на техния инициативен комитет за 
референдума през 2016та година, се оказали личните данни на хора, които не са давали съгласие за това. 
 
Investor.bg 
 
√ България и Саудитска Арабия създават съвместна земеделска компания 
Акционерите са с участие 50/50 с място на регистрация България 
България и Саудитска Арабия създават съвместна земеделска компания, реши на днешното си заседание правителството. 
Ще бъде създадено съвместно дружество между българското агроминистерство и Компанията за инвестиции в 
земеделието и животновъдството (SALIC) на Кралство Саудитска Арабия, информира пресцентърът на Министерския съвет. 
Съвместната компания ще бъде акционерно дружество с капитал 784 хил. лева. Акционерите са с участие 50/50 с място на 
регистрация България. Целта е да се подкрепят бизнес проекти на български компании чрез проучвания и бизнес планове 
от реномирани международни организации. 
Ще се засилят бизнес-контактите и преговорите между фирми от двете страни, за да се привлекат инвестиции в 
българското земеделие, животновъдство и преработвателната промишленост. 
Очаква се да бъде увеличен експортният потенциал на българските земеделски продукти и да бъде подсилена 
продоволствената сигурност на арабската държава. 
Министрите гласуваха промени в бюджета на земеделското министерство за 2019 г. за създаване на дружеството. 
 
√ Промените в Закона за банковата несъстоятелност влизат в парламента 
Законодателството ще уреди вземанията на кредитори, притежаващи необезпечени дългови инструменти, при 
фалит на дружествата  
Министерският съвет одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, 
съобщи правителственият пресцентър. 
Промените в един от най-важните банкови закони се правят заради въвеждането на европейска директива, с която се 
урежда редът на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност. Според Директива 2017/2399, 
наред с банките, в брюкселския документ попадат и инвестиционните посредници, както и някои финансови институции, 
смесени финансови холдинги и финансови холдинги със смесена дейност, по отношение на които се прилагат правилата 
на общата търговска несъстоятелност. 
Хармонизацията с европейското законодателство засяга реда на вземанията на притежателите на необезпечени 
първостепенни дългови инструменти, които са приемливи за целите на минимално изискване за собствен капитал и 
приемливи задължения (МИПЗ). 
Investor.bg припомня, че с промени в Закона за банковата несъстоятелност, предложени в проекта на финансовото 
министерство, се предлага въвеждането на нов допълнителен клас кредитори. Става дума за такива, които са притежатели 
на непривилегирован необезпечен първостепенен дълг, който следва да има по-висок ред от притежателите на 
инструменти на собствения капитал и подчинен дълг, и по-нисък ред спрямо притежателите на други инструменти на 
необезпечен първостепенен дълг. 
Досега текстовете от закона не отразяват спецификата на финансовите инструменти с различни нива на подчиненост, които 
се издават от институциите и предприятията в държавите с по-развити финансови системи. 
 
БНТ 
 
√ Депутатите ще гласуват за прекратяване на мандата на председателя на КФН  
Депутатите ще прекратят и мандата на досегашния председател на Комисията за финансов надзор Карина Караиванова, 
която подаде оставка предсрочно. 
От 1 март тя става представител на България в Европейската банка за възстановяване и развитие. По решение на кабинета 
Караиванова ще смени досегашния ни представител там Калин Митрев. Народните представители ще приемат правила за 
предлагане и избор на нов председател на комисията. 
 
√ Президентът Радев е на посещение в Швейцария 
Президентът Румен Радев заминава на официално посещение в Швейцария по покана на федералния президент Ули 
Маурер. 
Двамата ще обсъдят възможностите за насърчаване на икономическото и инвестиционното сътрудничество между двете 
страни, както и партньорството в сферите на образованието, отбраната, сигурността и миграцията.  
Българският държавен глава ще бъде посрещнат от швейцарския си колега във военно-въздушната база „Мейринген" 
където ще наблюдава учение за бърза реакция на самолети при нарушено въздушно пространство. 
 
√ В НС ще гледат процедурните правила за избор на нов състав на ЦИК  
Парламентът приема процедурните правила за избор на нова Централна избирателна комисия. Най-вероятно това ще се 
случи без участието на депутатите от левицата, които продължават бойкота на работата на парламента. 
След вчерашното заседание на правната комисия обаче стана ясно, че право да предлагат нейни членове имат не само 
партиите и коалициите от националния парламент, а и тези от европейския.  
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Това поставя въпроса какво ще бъде разпределението по квоти на новите членове на ЦИК и как ще се отчитат 
предложенията на вече несъществуващите коалиции, които имат свои представители в Брюксел. 
 
√ Правната комисия в НС прие правилата за избор на нов състав на ЦИК 
Правната комисия в Парламента отложи разглеждането на новите промени в Изборния кодекс. Мотивът е да изчакат 
становището на президента. В отсъствието на БСП депутатите приеха единодушно правилата за избор на нова Централна 
избирателна комисия. 
След като промените в Изборния кодекс, направени миналата седмица, вече са в президентството, депутатите решиха да 
изчакат: ще има ли вето или не. Вариантите са няколко: вето на всички промени, вето на определени текстове или вето 
само на частта, свързана с преференциите. В зависимост от варианта депутатите ще решат. 
Данаил Кирилов - председател на правната комисия в НС: Нека да съобразим реакцията на президента. Ако има вето на 
президента, има процедура по това вето, имаме възможност да коментираме мотивите в указа за ветото и да вземем 
становище по тях в два варианта: да подкрепим неговите мотиви или да ги отхвърлим. Ако няма вето на президента и този 
законопроект бъде обнародван, веднага се обсъжда нашия законопроект, който решава казуса въобще с това какъв е 
размера на преференциите като връща изначалния текст. 
Парламентарната правна комисия прие единодушно правила за Избор на нова Централна избирателна комисия. БСП, 
които настояваха за това, не присъстваха. 
Бяха поставени срокове: 14 дни имат партиите от българския и европейски парламент да предлагат кандидатури. С 12 дни 
за свои предложения разполагат неправителствените организации. Част от изискванията: мотиви за кандидатурата, 
съгласие от страна на кандидата, висше образование, минимум ,,магистратура". Следва публично оповестяване на 
кандидатите, изслушване им и избор. Според председателя на правната комисия изборът в пленарна зала трябва да бъде 
най-късно до 18-19 март. По отношение на квотите за разпределение на членовете на ЦИК професор Михаил Константинов 
открои конкретен казус: 
проф. Михаил Константинов: Вече имаме проблем с това какво правим с две коалиции, които са европейски представени 
и вече не съществуват или изобщо, или в своя първоначален вид, знаете за какво говорим. В момента имаме коалиция - 
България без цензура, която включва и ВМРО, която има представител, защото има двама евродепутати, имаме коалиция 
Реформаторски блок с един евродепутат. И тъй като ние не можем да решаваме всеки път - трябва да се възприеме някакъв 
общ принцип. 
Според Данаил Кирилов 18-те члена на ЦИК трябва да бъдат от партиите в Националния парламент, а европейско-
представените партии, които имат право на свои кандидатури да бъдат плюс тази квота от 18 души. Дали от реформаторите 
и България без цензура ще предложат свои кандидат за член на ЦИК - зависи според Кирилов от ,,вътрешния живот на 
партиите и дали въобще имат легитимен представител, който да може да подпише правно валидно такова предложение". 
 
√ Депутатите одобриха присъединяването на Северна Македония в НАТО  
Народното събрание ратифицира Протокола за присъединяване на Сeверна Македония в НАТО. Със 140 гласа "за", нито 
един против и при отсъствието на опозицията от БСП. Премиерът Бойко Борисов благодари на депутатите за решението, а 
председателят на македонския парламент обяви, че след години чакане НАТО вече е почти реалност за югозападната ни 
съседка. 
ГЕРБ, ДПС, Обединените патриоти и Воля гласуваха "за" членството на Северна Македония в НАТО. 
България винаги е подкрепяла и подкрепя Република Северна Македония по пътя ѝ към НАТО и ЕС, заяви от трибуната на 
НС вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева. 
Екатерина Захариева, министър на външните работи: В наш национален интерес е югозападната ни съседка да бъде 
част от зоната за споделени демократични ценности, да поеме своя дял от отговорностите и задълженията, произтичащи 
от членството в НАТО.  
ДПС гласува протокола с аргумент, че партията винаги е подкрепяла евроатлантическия път на страните от Западните 
Балкани.  
Мустафа Карадайъ, председател на ДПС: Убедени сме, че това е пътят за изграждане на силни и стабилни Балкани, за 
укрепване на стабилността в региона и в Европа.  
ВМРО подкрепи протокола с уговорка: българите в Македония да не бъдат тормозени, а Волен Сидеров от Атака предложи 
анекс към Договора за добросъседство, че общата ни история няма да е обект на посегателство.  
Ген. Константин Попов - председател на Комисията по отбрана в НС: С присъединяването на Република Северна 
Македония към Северноатлантическия договор ние ще кажем "да" на една ценностна с-ма, която ние всички, членовете 
на НАТО, изповядваме - а именно - принципът един за всички, всички за един.  
Волен Сидеров, председател на АТАКА: Аз ще рискувам малко да понамаля патоса. Ценностните системи са описани в 
книги като Новия завет, Корана, но не и в Договора за един военно-политически блок. 
Преди гласуването, в началото на пленарното заседание - не всички депутати от ДПС се регистрираха, но кворум все пак 
беше събран. От мнозинството атакуваха БСП заради отсъствието им от пленарната зала.  
Юлиан Ангелов, Обединени патриоти, ВМРО: БСП, верни явно на коминтерновската си политика, ги няма в залата да 
подкрепят братска Македония.  
Цветан Цветанов, председател на ПГ на ГЕРБ: Уважаеми колеги от БСП, ултиматуми и популизъм не могат да дадат 
отговори на важните въпроси, които трябва да решаваме заедно и ние приемаме вашите различия, но не приемаме 
ултимативното поведение и този нарцисизъм, който има в лидерството на БСП.  
Премиерът Бойко Борисов, председателите на македонския и българския Парламент благодариха на депутатите за 
решението.  
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Цвета Караянчева, председател на Народното събрание: С днешната ратификация българското Народно събрание 
показа решимостта на българската държава да продължим да решаваме проблемите в региона. 
Талат Джафери, председател на Събранието на Северна Македония: След толкова години чакане пред вратите на НАТО, 
НАТО за нас стана реалност. Хубаво е да има истински и искрени приятели, още по-хубаво е чувството, когато това са 
нашите съседи.  
Бойко Борисов, министър-председател: Много усилия положихме, така че да благодарим на Парламента и на депутатите 
за това мъдро решение.  
По-късно премиерът се срещна с Талат Джафери. Бойко Борисов подчерта, че България е последователна в подкрепата си 
за Република Северна Македония - и с Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, подписан през 2017 г., 
и по време на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Премиерът акцентира върху значението на 
проектите за инфраструктурна, транспортна и дигитална свързаност. 
 
√ Обсъдиха мерки за ограничаване на пластмасата за еднократна употреба 
Темата за използването на еднократните пластмасови опаковки е част от големия европейски дебат за опазване на 
природата и наближаващите евроизбори. Въпреки приета евродиректива, у нас забрана за използване на еднократните 
изделия няма. В рамките на кампанията "Свободни от пластмаса" еколози и представители на европарламента обсъждаха 
в София - как да се ограничи замърсяването с пластмаси? 
Европарламентът вече забрани 10 пластмасови продукта. Сред тях еднократни чинии и прибори за хранене, чаши и 
бъркалки, пластмасови клечки за уши. Сега всяка страна-членка трябва сама да реши какви законодателни промени да 
направи и как да ги приложи. 
Данита Заричинова - Екологично сдружение „За Земята": Лично аз съм много доволна, че пластмасовите сламки ще 
бъдат забранени. Това за мен е един абсолютно ненужен продукт. Аз мисля, че можем да живеем без тях. 
Можем, но пластмасите си остават неразделна част от ежедневието ни. Ресторантьори и търговци признават, че освен 
евтини, тези опаковки са практични и удобни, но не са здравословни и замърсяват околната среда. 
Меглена Антонова - "Грийнпийс", България: Борбата не е приключила. Това, че се приеха правила на европейско ниво, 
означава, че и на българско ниво трябва да решим как те да бъдат приложени. И да не се случи това, което стана с тези 
тънки найлонови торбички, които са без дръжки. Беше решено те да не се таксуват и сега са навсякъде около нас и 
замърсяват околната среда. 
На срещата нямаше производители на пластмасови опаковки. Те отказват коментар с мотива, че ще изчакат решенията на 
правителството. 
Теодор Стойчев - ръководител на бюрото на ЕП в България: В крайна сметка в борбата ни с пластмасите най-важен е 
личния пример, както ние като хора, така и институциите. В ЕП през последните години много намаля използването на 
пластмаси. Кафето например се пие само в порцеланови чаши. 
Очакванията са през март да започнат законови промени в България като резултат от въведената евродиректива и до 2 
години забраните за еднократните пластмасови опаковки да влязат в сила. 
 
Bloomberg TV 
 
√ България бе подценена на Мюнхенската конференция по сигурността 
Проф. Румен Кънчев, зам.мин. на отбраната, Светът е бизнес, 19.02.2019 
Добре е, че толкова високопоставена българска делегация бе на Мюнхенската конференция по сигурността. Имаше и 
специални три панела за Западните Балкани. Остана неясно обаче защо нямаше участие на българската делегация в тези 
панели. В известен смисъл България бе подценена. Това заяви проф. Румен Кънчев, бивш зам.мин. на отбраната, в 
предаването "Светът е бизнес" с водещ Николай Кръстев. 
В рамките на конференцията основните послания бяха, че има известно напрежение между ЕС и САЩ, дължащо се, поне 
според европейските политици, на отношението на Доналд Тръмп спрямо Европа и европейската отбрана, посочи 
професор Кънчев. 
"Стратегическата автономия на Европа в сферата на сигурността е свързана с трансатлантическата връзка. Отделно, 
нараства геополотическото съперничество на глобалната сцена между три големи ядрени сили - САЩ, Китай и Русия. Светът 
е много полярен вече и властва мултилатеризмът. Третият фокус от конференцията е върху укрепването на НАТО и 
европейската отбрана". 
Азия демонстрира рязък икономически възход, спомена гостът. "Геополотическата експанзия на Китай да прожектира 
стратегическа визия далеч извън Азия също допринася. Китай смятат, че световният ред трябва да се изгражда на основата 
на ООН", уточни той. 
По повод напускането на САЩ и Русия от Договора за ракетите с малък и среден обсег на действия професор Румен Кънчев 
коментира, че договорът от 1987 г. бе договор за ракетите, които най-напред СССР разположи в Европа – СС-20, след това 
Америка разположиха Пършинг- 1А, Пършинг-1Б и Пършинг-2. "Общо в този период на договора бяха произведени около 
3000 ракети с малък и среден обсег и те можеха за 6 минути да достигнат всички градове от СССР. Това бе опасен клас 
оръжия. Впоследствие останаха около 150 ракети. Денонсирането на договора се дължи на два фактора. Това не е решение 
само на Тръмп. Вторият важен проблем е, че през 1987 нямаше други държави с подобни оръжия, но сега вече Китай 
разполага с около 800-1000 такива", добави той. 
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√ Ролята на Италия е да бъде международен медиатор 
Джулио Сапели, икономист и преподавател по история на икономиката в университета в Милано, В развитие, 
19.02.2019  
Ролята на Италия е да е медиатор между Изтока и Запада, между руснаците и САЩ, между балканските и 
средиземноморските страни. Това коментира Джулио Сапели, икономист и преподавател по история  
на икономиката в университета в Милано, в предаването "В развитие" с водещ Делян Петришки. 
8 месеца след формирането на италианското коалиционно правителство Италия се прави много важна трансформация на 
политическия елит, спомена Джулио Сапели. "Имаме трудно икономическа ситуация. Освен това фигурира стар 
политически въпрос в Италия – трудните отношения между политическите партии в публичния сектор", допълни той. 
"Отношенията между коалиционните партньори са проблемни, защото една от партиите в коалицията има много силна 
организация и настъпва засилване на конфронтация по общи въпроси, свързани с Европа. Мисля, че няма причина за 
предсрочни избори, имаме два месеца до европейските. Те са много различни от парламентарните такива. Имаме ново 
правителство. Реалният риск за ситуацията в Италия не е икономическият проблем, а политическата нестабилност". 
Нямаме интеграция на историческите разлики между Севера и Юга, уточни икономистът по темата за сепаратизма. 
"Фискалните мерки на правителството не намирам за подходящи. Важно е да има инвестиции не само за износ. Някои 
решения за вътрешния пазар са добри. Рецесията е международна. Нужно е да направим компромис с ЕК за бюджета, 
защото той ни е нужен предвид високите нива на дълг. Имаме нужда от държавна намеса в икономиката". 
Италия не е антиевропейска страна, отбеляза Сапели. "Необходими са дълбоко промени в политиката и икономиката в 
Европа. Конфронтациите с Франция са опасни. Имаме нужда от добри дипломатически отношения с нея, Германия. Италия 
трябва да има добра комуникация със САЩ. Историческата роля на страната след Втората световна война е винаги да има 
добри отношения и с Русия", добави той.  
 
Fakti.bg 
 
√ Без преки загуби за родните производители след Брекзит 
Около 2% е износът на български земеделски и хранителни продукти за Великобритания 
Не се очакват преки загуби за българските производители след Брекзит, тъй като около два процента е износът на 
български земеделски и хранителни продукти за Великобритания. Това каза министърът на земеделието, храните и горите 
Румен Порожанов пред журналисти в Пловдив след като официално откри Международната селскостопанска изложба 
"Агра 2019". 
При Брекзит без споразумения в нашия отрасъл, търговията на плодове, зеленчуци, животинска продукция и живи животни 
ще преминава по правилата за търговия с трети страни, както с арабските държави и тези извън ЕС, а според министъра 
това означава повече документация и сертификати. 
По отношение на забрани за улов на риба Порожанов поясни, че няма забрани. Единствено има забрана за улов над 
квотите или над разрешените количества, само за калкан и цаца. Квотата за улов на калкан е по-рестриктивна, дори 
миналата година успяхме да я вдигнем с една трета, посочи министърът. 
До момента плащанията към земеделските производители вървят регулярно. През декември са разплатени над 650 
милиона лева за обвързаното производство в животновъдството или първото базово директно плащане. През януари са 
доразплатени акцизът и пряката национална помощ в животновъдството, сега се плащат по втора ос част от 
необлагодетелстваните райони. С ДФЗ ще се опитаме да изтеглим плащанията за обвързаното производство за плодове и 
зеленчуци от април в март или това са близо 75-80 милиона лева, добави министърът. 
От вчера до 24 февруари в Пловдивския панаир се провежда петото издание на Мегафорума за агробизнес, храни, вино и 
оборудване, който включва международните изложби "Агра", "Винария", "Фудтех" и "Вкусове от Италия". 
Форумът показва промените и развитието на отраслите по цялата верига от полето до трапезата и комплексни решения за 
нейното усъвършенстване. В бизнес събитието се представят над 650 фирми от 30 държави, от които 119 са нови, 
присъстват производители от над 170 бранша. В конкурса за иновации участват 68 нови продукта и разработки, сред които 
15 от световен мащаб и 11 от европейски мащаб. 
 
Manager.bg 
 
√ Трудовият пазар във Великобритания стабилен въпреки мъглата около Брекзит  
Нивото на безработицата във Великобритания в края на годината е достигнало исторически минимум от 4 процента, а 
заплатите са се увеличили значително, предаде Франс прес. Това потвърждава доброто състояние на трудовия пазар в 
страната въпреки сътресенията около Брекзит 
Нивото, което е отчетено за трите месеца, приключили в края на декември, съответства на очакванията на икономистите, 
анкетираните от Блумбърг, и никога не било толкова ниско от началото на 1975 година. 
То е сравнимо с равнището от края на ноември, според оповестените днес данни от Британската статистическа служба. 
"Въпреки забавянето на растежа трудовият пазар във Великобритания продължава да е проспериращ", подчертава 
британската статистика. Тя се позовава на рекордно високото ниво на заетост и значително спадналия дял на неактивното 
население най-вече при хората над 65 години и жените. Несигурните трудови договори, наречени "нулев час", които не 
гарантират никакъв минимум от работни часове, също са намалели на годишна основа, според Британската статистическа 
служба. 
Нивото на заетостта достигна 75,8%, което е исторически максимум откакто се води статистика от 1971 година. Освен това 
в страната са регистрирани 167 000 нови работни места спрямо края на септември, което е доста над прогнозираното. 
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Към това се добавя и значително увеличение на заплатите от 3,4% на годишна основа, което е по-бърз темп в сравнение с 
инфлацията, забавила се до 1,8% през януари. 
Резултатът от това е, че покупателната способност на домакинствата се е повишила значително в края на 2018 година: 
реалният им доход се е увеличил с 1,3% на годишна основа (включително и бонусите) в края на декември. 
Доброто здраве на трудовия пазар противоречи на общата ситуация, която е най-малкото мрачна заради Брекзит: 
икономическият растеж се е забавил до 1,4% през 2018 година и прогнозите за 2019 година не са много окуражителни, 
като се има предвид неяснотата около условията за излизането на Великобритания от ЕС, предвидено за края на март. 
Bank of England понижи значително прогнозата си за растежа за тази година до 1,2% и това е най-слабият резултат от края 
на финансовата криза преди 10 години. 
Британската статистическа служба отбелязва и трудностите, които срещат компаниите при наемането на персонал в 
секторите на търговията и здравеопазването. 
 
√ Германия отчита рекорден брой незаети работни места  
Незаетите работни места в Германия са достигнали исторически максимум в края на 2018 година. Това сочат данни на 
Института за изследване на заетостта (IAB), цитирани от ДПА.  
В страната е имало 1,46 милиона свободни работни места през четвъртото тримесечие на 2018 година, сочат данни на 
института.  Това е увеличение с 275 000 работни места спрямо същото тримесечие на 2017 година и с 221 000 спрямо 
третото.  
"Наблюдаваме значително увеличение в броя на незаетите места във всички сектори на икономиката", посочва пазарният 
изследовател Александер Кубис от института.  Редовно провежданото проучване събира данни от 14 500 работодатели, за 
да представи най-новите данни. 
 
БНР 
 
√ Мария Габриел беше домакин на тържество, посветено на националния празник на България  
Националният празник на България беше отбелязан в Европейската комисия в Брюксел с песни, стихотворения и танци от 
българчета, живеещи в белгийската столица. В концерта се включиха децата от българското училище "Пейо Яворов" към 
посолството ни в Белгия, а по-късно и децата от българската секция на Европейското училище в Брюксел.  
Еврокомисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел, която бе и организатор на проявата, представи 12-те 
най-добри компютърни рисунки от детския конкурс „България в Европа – минало, настояще, бъдеще“, организиран в 
началото на годината. Художниците също присъстваха на тържеството. 
„Млади хора с талант, с умения. Млади хора, ценящи своята история, идентичност, национални символи, но и млади хора, 
които оценяват, че заедно в Европа можем да продължим да градим бъдеще. Това е, което днес България изпрати като 
много силно послание и аз много силно вярвам в него“, подчерта Мария Габриел.   
Гости на празника бяха вицепрезидентът Илияна Йотова, вицепремиерът Марияна Николова, дипломати, евродепутати. 
„Прекрасните деца от толкова много български градове... те имат вече самочувствие на млади европейци, както и 
самочувствие да принесат образа на България, традициите и символите, а също и да ги покажат по нов начин с новите 
технологии“, подчерта вицепрезидентът Йотова. 
Компютърните рисунки ще останат в Комисията до 4 март. 
 
√ Подем в търговско-икономическите отношения между България и Германия  
Търговският стокообмен на България с Германия е достигнал рекордните 8,27 милиарда евро през 2018 година, което е с 
10% повече от 2017-а година. Това сочат данни на Германската федерална статистическа служба.  
Резултатите оправдават очакванията за рекорд при търговията. Българският износ отново изпреварва вноса от Германия, 
като търговският дефицит за Германия е в размер на повече от 320 млн. евро.  
Страната ни е изнесла стоки на стойност 4,3 млрд. евро за Германия, а вносът възлиза на 3,097 млрд. евро. Тези резултатите 
са поредно доказателство, че търговско-икономическите отношения между двете страни са в подем, смята главният 
управител на Германо-Българска индустриално-търговска камара Митко Василев.  
Германия остава най-големият търговски партньор на България, а българските стоки стават все по-конкурентни и все по-
често се налагат на европейския пазар. 
 
√ Президентът на Украйна призова ООН за варианти за разполагане на сини каски в източната част на страната  
Украинският президент Петро Порошенко призова генералния секретар на ООН Антониу Гутериш да предложи варианти 
за разполагане на сини каски в източната част на страната, на което Москва се противопоставя, съобщиха Франс прес и 
Асошиейтед прес.  
В изказване пред Общото събрание на ООН Порошенко обвини Русия, че води „необявена война“ срещу страната му, но 
изтъкна, че правителството му е готово да обсъди международна мироопазваща операция, която да има „ясната цел да 
прекрати руската агресия и да възстанови суверенитета на Украйна“. 
От своя страна говорителят на ООН Стефан Дюжарик припомни, че организацията се нуждае от мандат на Съвета за 
сигурност за разполагане на мироопазващи сили в Източна Украйна. 
На практика генералният секретар на ООН разполага с пълномощия да изпрати мисия за техническа оценка в Украйна, но 
е малко вероятно да го направи без съгласието на Русия, един от петте постоянни членове на Съвета за сигурност, 
коментира агенцията. 
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Порошенко призова също за освобождаването от Русия на 24-мата моряци, задържани през ноември от руската армия 
близо до Крим. 
 
√ Шведски евродепутат поиска дискусия за мястото на Орбан в ЕНП 
Шведският евродепутат Гунар Хьокмарк изпрати писмо до лидера на Европейската народна партия в ЕП Манфред Вебер с 
призив за дискусия за членството на унгарския премиер Виктор Орбан и неговата партия „Фидес“ в ЕНП, предаде „ИЮ 
Обзървър“. 
Повод за инициативата на Хьокмарк от шведската Умерена партия е започналата тази седмица кампания на 
правителството в Будапеща, насочена срещу председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Според шведския 
политик отправените твърдения, че Юнкер насърчава нелегалната миграция „пресичат червените линии“.  
„Това е популизъм в най-лошия си вид“, смята той.  
Следващото заседание на групата на ЕНП в Европарламента е насрочено за 6 март.  
Призиви за прекратяване на членството на „Фидес“ в най-голямото политическо семейство в ЕС е имало и по-рано, но 
засега партията на Орбан остава част от него. 
 
√ Путин изрази надежда, че ЕС ще възстанови нормалните отношения с Русия  
Още тази година гражданите на Русия ще усетят промяна към по-добро. Това обяви руският президент Владимир Путин, 
който отправя годишното си послание към двете камари на парламента. В обръщението си държавният глава очерта 
стратегическите насоки за развитие на страната в краткосрочна перспектива. Той беше аплодиран от депутатите от 
Държавната дума и сенатори от Съвета на федерацията.  
Докато в миналогодишното си послание Путин акцентира по-скоро върху външната политика на Русия и показа на света 
най-новите руски оръжия, то сега обръща повече внимание на социално-икономическите проблеми.  
„Запазване на семейството“ – така президентът формулира основната задача пред управлението на страната на фона на 
тревожните демографски тенденции. Той предложи намаляване на данъците за многодетните семейства, снижаване на 
лихвите при ипотечните кредити, включително пряко държавно финансиране на част от дълга по ипотеката.  
Владимир Путин подчерта, че под чертата на бедност остават 20 милиона души от 140-милионното население на страната. 
Изтъкна също така сериозните проблеми в здравеопазването и екологията и предложи мерки за решаването им.  
Миналата година Владимир Путин отправи годишното си послание непосредствено преди изборите на 18 март, на които 
спечели четвърти президентски мандат със 76% подкрепа. Тогава той определи като основен свой приоритет грижата за 
благополучието на хората, а като основна заплаха за страната – изоставането. Днес той говори на фона на очертаващите се 
нови европейски и американски санкции срещу Русия, отлива на чуждестранни инвестиции, недоволството от 
увеличаването на пенсионната възраст и намаляването на доходите, повишаването на ДДС, ускорената инфлация и 
очаквания скромен годишен икономически растеж от около 1,3 на сто.  
Путин изрази надежда, че Европейският съюз ще предприеме реални стъпки за възстановяването на нормалните 
политически и икономически отношения с Русия. Той подчерта партньорството на Русия с Китай в рамките на инициативата 
„Един пояс, един път“, стратегическите отношения с Индия, продължаването на икономическото сътрудничество и 
политическия диалог с Япония, с цел сключването на мирен договор между Москва и Токио.  
Същевременно той разкритикува решението на Съединените щати да напуснат Договора за ликвидиране на ракетите със 
среден и малък обсег под измислен предлог – нарушаване на споразумението от руска страна. Въпреки отправените 
критики Путин подчерта, че "Москва желае да има истински и приятелски отношения със Съединените щати" и че "всички 
наши действия са ответни и отбранителни по своя характер".  
Годишното послание към Федералното събрание беше въведено от президента Борис Елцин. За първи път той се обърна 
към парламента на 24 февруари 1994 г. 
 
В. Банкерь 
 
√ БФБ преустановява поддръжката на системата COBOS  
На свое заседание съветът на директорите на БФБ взе решение за прекратяване на експлоатацията на Client Order-Book 
Online System (COBOS), считано от датата на миграция към Xetra T7 като платформа за търговия на борсата, а именно 24 
юни. Това съобщиха от борсовия оператор.  
Системата COBOS е интернет-базирано приложение, разработено с цел въвеждане на поръчки за сключване на сделки от 
клиенти на борсовите членове. Като такова, графичният потребителският интерфейс бе разработен през 2003 година въз 
основа на продукта Adobe Flash. Към днешна дата той вече не се поддържа от множество интернет браузъри, като вероятно 
в близко бъдеще ще бъде изцяло изоставена като технология. От няколко години Adobe Flash не се поддържа и от мобилни 
устройства. За да продължи функционирането на приложението, се налага цялостно разработване на графичния 
потребителския интерфейс въз основа на друг продукт. Същевременно, миграцията на платформата за търговия налага и 
цялостно пренаписване на съобщенията, въз основа на които работи COBOS, а не само на графичния интерфейс, тъй като 
комуникационният протокол на Xetra Clasic, не се поддържа от новото поколение на платформата Xetra T7.  
Предвид силно намалелия брой издадени клиентски сертификати, съветът на директорите счита за неуместно и финансово 
необосновано да се влагат парични и човешки ресурси в разработването на нова система за електронно подаване на 
поръчки, към която да бъдат прехвърлени малкия брой настоящи клиенти на COBOS.  
Борсата отчита важната роля, която платформата COBOS изигра за улесняването на достъпа на инвеститорите до 
капиталовите пазари, но още при самия й старт през 2003 г. обяви, че тя е предназначена да запълни празнината до 
разработването на собствени платформи от инвестиционните посредници. Доколкото една голяма част от клиентите на 
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COBOS през годините се прехвърлиха към подобни системи, съветът на директорите на БФБ счита, че тя изпълни основната 
си функция, за която беше създадена, съответно оттук нататък липсва целесъобразност от продължаващата й поддръжка.  
В момента няколко от големите инвестиционни посредници имат вече свои онлайн платформи, чрез които търгуват на 
"Българска фондова борса" и клиентие им вече са повече от тези на COBOS. 
 
Econ.bg 
 
√ МС отпуска допълнително 30 млн. лв. за общинските болници, оказващи психиатрична и спешна помощ 
Одобрените допълнителни средства са в размер на 30 000 000 лева по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2019 г. От тях 18 000 000 лв. са предназначени за общинските лечебни заведения 
Правителството одобри допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. с цел 
осигуряване на равнопоставен достъп до медицинска помощ на гражданите, посредством общинските и държавни 
лечебни заведения, включително и тези в труднодостъпни и/или отдалечени райони. 
На основание чл. 106 и чл. 106а от Закона за лечебните заведения, Министерството на здравеопазването субсидира 
общински и държавни лечебни заведения по критерии и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването 
за оказване на спешна медицинска помощ, за консултативна медицинска помощ на пациенти, преминали през спешните 
отделения, за психиатрична помощ и за други дейности, определени като държавна отговорност въз основа на 
едногодишни договори, в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерството на здравеопазването за 
съответната календарна година и при спазване на изискванията на Закона за държавните помощи. 
Одобрените допълнителни средства са в размер на 30 000 000 лева по бюджета на Министерството на здравеопазването 
за 2019 г. От тях 18 000 000 лв. са предназначени за общинските лечебни заведения, вкл. за 71 лечебни заведения в 
труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, разпределени на база брой обслужвано население и брои 
преминали болни през предходната година. За лечебни заведения, оказващи психиатрична помощ се отпускат 2 000 000 
лв., разпределени за 12 Центрове за психично здраве и психиатрични отделения към държавни и общински болници на 
база проведен леглоден лечение. За лечебни заведения за оказване на спешна помощ са предвидени останалите 10 000 
000 лв. - за 41 болници, вкл. 26 областни болници, разпределени на база брой преминали болни, нехоспитализирани в 
същото лечебно заведение. 
С предоставянето на допълнителните средства ще се осигури равнопоставен достъп до медицинска помощ на гражданите, 
вкл. и в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната и ще се даде възможност на общинските и държавни 
лечебни заведения да осъществяват медицинска дейност в съответствие с потребностите на населението и съобразно 
правилата за добра медицинска практика. Ще се подпомогне и осъществяването на дейността и достигането на 
определени нива на заплащане на персонала, осъществяващ медицинските дейности. 
 
News.bg 
 
√ Близо 18% по-малко българи са пътували през 2018 г. 
През четвъртото тримесечие на 2018 г. са пътували 1 095 400 българи, сочи проучване на Националния статистически 
институт. Повечето от тях - 84.1%, са пътували само в страната, 14.5% - само в чужбина, а 1.4% са пътували както в страната, 
така и в чужбина. 
В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. общият брой на пътувалите българи над 15 години се понижава със 17.6%. 
През четвъртото тримесечие на 2018 г. най-много са пътували българите на възраст между 25 и 44 години - 469 200 (42.8% 
от всички пътували). Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като той е 
най-висок при лицата на възраст 15 - 24 години - 90.1%. 
В чужбина най-много са пътували българите на възраст между 45 и 64 години - 16.7% от пътувалите в съответната 
възрастова група. 
Повечето от пътуванията в страната на българите над 15 години са били с цел "посещение на близки" (49.9%), докато тези 
в чужбина са за "почивка и екскурзия" (52%). 
През четвъртото тримесечие на миналата година от общия брой лични пътувания 1 388,6 хиляди са били самостоятелни. 
Близо 95.2% от самостоятелните пътувания в страната и 71.6% от тези в чужбина са били без резервация. 
По време на път в страната българите са харчели най-много за храна - 38.9%, докато в чужбина са преобладавали разходите 
за транспорт - 41.9%. 
През четвъртото тримесечие на 2018 г. при пътуване с лична цел българинът е харчел средно 161.57 лева в страната и 
515.11 лева в чужбина. 
Същевременно разходите за професионално пътуване са средно 154.92 лева в страната и 1 192.41 лева в чужбина. 
 
√ Южният газов коридор укрепва енергийната сигурност на България, увери Петкова  
"Южният газов коридор укрепва енергийната сигурност на България, региона и ЕС." Това заяви министърът на енергетиката  
Теменужка Петкова в Баку по време на петото заседание на Консултативния съвет за Южния газов коридор. 
По думите ѝ това е голямо предимство за България. 
Министърът акцентира и върху усилията на българското правителство за изграждане на липсващата инфраструктура и 
завършване на междусистемната свързаност в региона като ключово условие за гарантиране на енергийната сигурност. 
По думите ѝ, от геостратегическо значение за диверсификацията на газовите доставки е изграждането на интерконектора 
Гърция - България, който е ключово звено от Южния газов коридор и от съвместната инициатива на Гърция, България, 
Румъния и Унгария за изграждане на Вертикалния газов коридор за доставки от юг към север. 
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По време на форума Петкова заяви, че правителството планира същинските строителни работи по проекта да започнат в 
средата на тази година и да приключат през 2020 г. съвемстно с пускането на газопровода ТАР. 
Според Сандра Удкирк - заместник - помощник секретар в Бюрото за международно енергийни въпроси към Държавния 
департамент на САЩ, завършването на междусистемната връзка с Гърция ще е исторически момент за целия Европейски 
съюз. 
Енергийният министър подчерта, че интерконекторът Гърция-България се реализира съвместно с други бъдещи проекти в 
региона, включително терминала за втечнен природен газ при Александруполис. В неговото изграждане България ще 
участва като акционер чрез "Булгартрансгаз" . 
По думите ѝ това ще осигури доставки и от по-далечни дестинации, включително и от САЩ. 
"България е неразделна част от Южния газов коридор и ще продължи приоритетно да работи по газовите проекти, които 
осигуряват реална диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ", увери Петкова. 
 
Novinata.bg 
 
√  България се изкачва в „Индекса на работната сила“ на ManpowerGroup Solutions  
Според „Индексa на работната сила 2018“ (Total Workforce Index™ 2018) на ManpowerGroup (NYSE: MAN) Solutions 
Ирландия, Норвегия и Великобритания са най-добрите пазари на труда за намиране, наемане и задържане на умения в 
глобален мащаб.  
България се изкачва с девет позиции до 39-то място в света и заема 23-то място в регионалната класация на работната 
сила.  
В постоянно усложняващия се глобален пазар достъпът до таланти с умения е приоритет за организациите, които искат да 
изградят или разширят бизнеса си. „Индексът на работната сила“ е единственият по рода си инструмент, който използва 
Big Data и експертна информация, за да сравни потенциала на работната сила на различни пазари, като оценява наличието 
на умения, ценовата ефективност и продуктивността на служители при временна и постоянна заетост в 75 държави. 
В индекса на работната сила при постоянна заетост страната ни заема 43-то място (две позиции нагоре в сравнение с 2017 
г.) и 52-ро място (пет позиции нагоре спрямо 2017 г.) в индекса на работната сила при нетрадиционна заетост, която 
включва категории като неформална работа (т.нар. ‘Gig Economy’ служители), работа на граждански договор и непълен 
работен ден и временна заетост.  
„Индексът“ използва патентована формула, която може да се приложи към най-належащите приоритети на организациите, 
касаещи работната сила. Те могат да варират от трудности, свързани със специфични секторни умения, и влиянието на 
нови регулации до гъвкави работни планове и променящи се заплати на отделни локации и във всички сектори – от 
енергетика до ИТ и производство. 
Вижте целия „Индекс на работната сила 2018“ на  https://www.manpowergroupsolutions.com/twi, както и детайлно 
класиране на пазарите, които са най-благоприятни за правене на бизнес.  
 
Дарик 
 
√ ЕС и Великобритания продължават преговорите, все още няма напредък 
До 15 британски министри може да гласуват за блокиране на Брекзит на 29 март  
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и британският премиер Тереза Мей разпространиха общо 
изявление след поредната си среща вчера в Брюксел. Според текста пробив засега няма и преговорите продължават. 
Юнкер и Мей ще разговарят отново до края на месеца. Двамата днес са обсъдили въпроса с предпазната мярка за 
ирландската граница. Според изявлението не е станало въпрос за предоговаряне на постигнатото споразумение между ЕС 
и Лондон, а са били обсъдени възможностите за допълнителни уверения, че предпазната мярка е временна. 
Двамата събеседници са разисквали необходимостта преговорите да продължат в оставащото ограничено време и с оглед 
на историческото значение на преминаването към задълбочено бъдещо сътрудничество. По-рано днес Юнкер потвърди, 
че не очаква на срещата с Мей да бъде постигнат напредък. За пръв път при пристигането на британския премиер двамата 
не стиснаха ръце пред обективите на фоторепортерите. 
Междувременно агенция Блумбърг, като се позова на три добре осведомени източника, съобщи, че до 15 британски 
министри може да гласуват за блокиране на излизането на страната от Европейския съюз на 29 март, както е планирано, в 
случай че няма сделка за Брекзит. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 21 февруари 
София. 

- От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание. 
- От 09.00 часа министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще участва в конференция за дигиталното 

образование - „Образование 4.0“, която ще се проведе в зала 6 на НДК. 
- От 09.00 часа 9-и състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Илия С., Александър 

В. и др., на които са повдигнати обвинения за организиране и ръководене на престъпна група.   
- От 09.30 часа 19-и състав на Софийски градски съд ще заседава по делото срещу Веселин Пенгезов и др. (чл. 243-

250 чл.). 

https://www.manpowergroupsolutions.com/twi
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- От 09.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет ще се проведе заседание на Пленума на 
ВСС. 

- От 10.00 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за 
обсъждане на доклад относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-И-63 от 18.12.2018 г. от „Топлофикация София“ ЕАД за 
изменение/допълнение на лицензия за „производство на електрическа и топлинна енергия“. 

-  От 10.00 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за 
обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-48 от 01.11.2018 г. на „ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД за 
продължаване срока на лицензия № Л-309-15 от 02.11.2009 г., издадена за дейността „търговия с електрическа 
енергия“.  

- От 10.00 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за 
обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-51 от 16.11.2018 г. на „ЧЕЗ“ а.с., за продължаване срока 
на лицензия № Л-311-15 от 23.11.2009 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“.  

- От 13.00 часа в Съюза на българските журналисти ще бъде проведена пресконференция по повод Международния 
ден на майчиния език, по време на която ще бъде предложено искане да се приеме Закон за българския език и 
ще бъде учреден Обществен Съвет „Дядо и внуче“ за здравно-духовната, историческа и религиозна култура на 
подрастващите. 

- От 14.30 часа зала 356 в сградата на парламента на пл. "Княз Александър I" №1, ще се проведе заседание на 
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.   

- От 15.00 часа в хотел „Интерконтинентал“ ще се проведе семинар на тема „Капиталовият пазар като източник на 
бизнес растеж за малки и средни компании“. 

- От 15.00 часа в Института за следдипломна квалификация ще се състои информационно събитие, организирано по 
проект AuToMa: „Автоматизация, трансфер на технологии и управленски практики за растеж на МСП, по-висока 
заетост и стимулиране на предприемачеството”. 

- От 17.00 часа в Мраморното фоайе на Столична библиотека ще бъде представена книгата „Гоце Делчев през 
погледа на Пейо Яворов, Димо Хаджидимов, Михаил Чаков, Любомир Левчев, Мерсия Макдермот, Eфрем 
Каранфилов, Тончо Жечев“. Изданието е сборник от изследвания за живота и делото на Гоце Делчев и 
биографични факти за него, писани през миналия век. Сборникът ще бъде представен от проф. Андрей Пантев с 
участието на съставителите Любен Генов – дългогодишен журналист и главен редактор на „Поглед”, „Труд”, и 
„Отечествен фронт” и Владислав Симеонов – журналист и издател. 

- От 18.00 часа в Национална галерия – Двореца ще бъде открита изложбата „Александър Петров (1916-1983)“, 
представя 190 живописни произведения, рисунки, литографии и ескизи на художника. 

- От 18.00 часа в зала 2 на Софийския университет ще се проведе творческа вечер на Йонка Найденова и Иво Панов 
– преводачи и литературоведи, с представяне на новите им книги. 

- От 18.30 часа в зала „Средец“ на хотел „Балкан“ ще бъдат отбелязани 25 години от началото на дейността на 
Фондация „Конрад Аденауер” в България. 

- От 18.30 часа в Литературния клуб на Столичната библиотека ще се състои среща с Йордан Ефтимов - поет на 
месеца за февруари в библиотеката. 

- От 19.00 часа в OBORISHTE 5 Gallery and Hall ще бъде открита изложбата The World $ Yours на Хубен Черкелов – 
Houben R.T. 

- От 19.30 часа в клуб „Карусел“ актьорът Владимир Карамазов ще участва в нова образователна платформа „Игра 
на чатботове“. 

***  
Бургас  

-  От 17.00 часа в централата на ГЕРБ на ул. „Конт Андрованти” 5 общинският съветник от ГЕРБ Лиляна Драгоева 
организира приемна за граждани. 

***  
Благоевград  

- От 10.00 часа в Зала „22-ри септември“ ще се състои събитие в рамките на проект „Занаяти и социална икономика: 
движеща сила за растеж чрез социално включване в трансграничния регион” с акроним „SocialCrafts“, финансиран 
по програма INTERREG V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014 - 2020. 

- От 12.00 часа пред Община Благоевград ще се проведе благотворителна изложба базар под надслов „Да върнем 
вярата и духа в село Скребатно“. 

***  
Варна  

- От 14.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски” №1 общинският съветник 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“. 

***  
Велико Търново 

- От 10.00 часа в Пресклуб на БТА - Велико Търново ще се проведе пресконференция на Фондация „Да играем”. Ще 
бъдат представени гостите и програмата в третото издание на Фестивала на настолните игри във Велико Търново. 

- От 17.30 часа в Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ ще се проведе представяне на новата книга на 
Николай Иванов „Проучванията на евреите за бесилката и гроба на Левски. 
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- От 19.00 часа в Клуб 7 ще бъде представена книгата „Омагьосаният кръг“ с автор Иван Иванов. 
- От 19.00 часа в ДКС „Васил Левски“ ще започне концерт на Видинската симфониета и Формация „София“. 

***  
Видин  

- От 13.00 часа пред залата на Общински съвет Видин ще се състои среща на председателя на Парламентарната 
група на коалиция „БСП за България“ и председател на НС на БСП Корнелия Нинова и кметове представители на 
Сдружението на кметовете на кметства. 

***  
Габрово   

- От 18.00 часа в Музея на хумора и сатирата ще бъде представена първата самостоятелна музейна изложба на 
Кирил Станоев със заглавие „Събота сутрин, -2 °С, усещат се като -7 °С. 

***  
Горна Оряховица 

- От 14.00 часа в Младежкия дом ще се проведе интерактивно обучение за младежи на тема „Безопасен интернет“ 
***  
Добрич 

- От 18.00 часа в Концертна зала „Добрич“ ще се проведе благотворителен концерт за набиране на средства за 
бъбречна трансплантация в чужбина на Христо Атанасов Кунчев. 

***  
Кюстендил 

- От 15.00 часа в кабинета на председателя на Общински съвет – Кюстендил ще се състои пресконференция по повод 
предстоящо заседание на местния парламент. 

***  
Ловеч  

- От 11.00 часа в залата на Общински съвет Ловеч ще се проведе начална пресконференция по проект за сградата 
на РУ „Полиция“ - Ловеч. 

- От 17.00 часа в кино „Космос“ режисьорът Степан Поляков и композиторът Митко Щерев ще имат среща с 
ловешките зрители по повод премиерата на петсерийния филм DEUS NOBISCUM / „СЪ НАМИ БОГЪ“. 

***  
Пазарджик  

- От 12.30 часа в Пресклуб- Пазарджик Сдружение "Съюз за независимо творческо общуване" представя Кампания 
за повишаване на имиджа на продуктите от аквакултури. 

***  
Плевен  

- От 18.30 часа в кафе ,,Бордо" ще състои представяне на книгата ,,Има ли места в Рая" на писателката от сирийски 
произход Даян Шаер. 

- От 18.30 часа в зала ,,Катя Попова" ще се състои концертът ,,Мечтите се сбъдват" на учениците от класа по поп и 
джаз пеене от Национално училище по изкуствата ,,Панайот Пипков" с ръководител Доротея Люцканова 

- От 19.00 часа в Големия салон на Драматично-куклен театър ,,Иван Радоев" гостува Драматичен театър- Ловеч с 
постановката ,,Божан, Петър и Павел"- по ,,Гераците" от Елин Пелин. 

***  
Пловдив  

- В 09.00 часа в зала 5 на Окръжния съд ще се проведе заседание по делото срещу Никола К., обвинен в умишлено 
убийство. 

- В 09.30 часа в зала 10 на Окръжния съд ще се проведе заседание по делото срещу Николай Н. и Бренченс Й., 
обвинение в придобиване и разпространение на високорисково наркотично вещество – кокаин. 

- От 11.30 часа в Аграрния университет ще отвори врати Демонстрационен център 16+1 за електронна търговия със 
селскостопански и други продукти. Той е първият по рода – за насърчаване на млади предприемачи, иницииран 
от Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от 
Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ). 

- От 18.00 часа в Малката Базилика на бул. „Княгиня Мария Луиза“ ще се проведе събитие, посветено на 
Международния ден на майчиния език.  

***  
Пловдив./ с. Старосел   

- В 14.00 часа в комплекс „Старосел“ предприемачи ГЕРБ ще проведат регионален форум „Земеделие и икономика. 
Тенденции и предизвикателства“. На събитието ще присъстват министърът на земеделието, храните и горите 
Румен Порожанов и зам.-министърът на икономиката Александър Манолев. 

***  
Сливен  

- От 11.00 часа в Художествена галерия „Димитър Добрович“, „Узунова къща“, ще бъде представен каталогът 
„Живопис - избрано“. 

***  
Стара Загора 
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- От 10.30 часа в Държавен куклен театър Стара Загора ще се състои предпремиерата и пресконференция с екипа 
на спектакъла „Меко казано” от Валери Петров. 

- От 17.00 часа в Пресклуб на БТА - Стара Загора ще се състои пресконференция на проф. Живко Желев. 
- От 17.30 часа в Регионалния исторически музей ще бъде представена изложба с мартеници на Таня Иванова и 

приятели, озаглевена „Мартенски вълнениЯ”. 
***  
Хисаря./ с. Старосел  

- От 14.00 часа часа Предприемачи ГЕРБ ще проведат регионален форум „Земеделие и икономика. Тенденции и 
предизвикателства“ в комплекс Старосел. На събитието ще присъстват министърът на земеделието, храните и 
горите Румен Порожанов, който ще даде яснота по темата за общата селскостопанска политика след 2020 година 
и зам.-министърът на икономиката Александър Манолев, който ще говори за новостите и тенденциите в 
икономиката. 

*** 
Чирпан 

- От 17.30 часа в реновирания киносалон на Средно училище „Пейо К. Яворов“ десетокласници ще направят 
възстановка на наказателен съдебен процес по действителен случай. 

***  
Шумен 

- От 10.00 часа в зала 2 на Областна администрация ще се проведе заседание на Областната епизоотична комисия. 
- От 10.00 и от 11.00 часа в Административен съд ще се проведе заседание във връзка с оспорени решения от 

община Шумен за налагане на финансови корекции.   
- От 10.00 часа в зала 203 на общината ще се проведе заседание на Постоянната комисия „Култура, културно-

историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания”. 
- От 14.00 часа в зала в зала 203 на общината ще се проведе заседание на Постоянната комисия „Просвета, 

образование и наука”. 
- От 16.00 часа в зала в зала 203 на общината ще се проведе заседание на Постоянната комисия „Бюджет и финанси”. 

 
Profit.bg 
 
√ Азиатските акции последваха Уолстрийт нагоре 
Азиатските акции поскъпнаха до 4.5-месечен връх днес, след като от Федералния резерв на САЩ потвърдиха отново, че 
ще действат “предпазливо” по отношение на по-нататъшни вдигания на лихвите, а преговорите между САЩ и Китай 
показаха признаци на доближаване до споразумение. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.4% - до нива, достигнати за последно в началото на октомври. 
Австралийският основен индекс се повиши с 0.8%, докато австралийският долар се колебаеше след излизането на силните 
данни за заетостта в страната през януари. Японският Nikkei губеше 0.1%, след като вчера затвори на двумесечен връх. 
Хонконгският индекс Hang Seng добави 0.4%, повишавайки се до над 6-месечен връх, достигнат в предходната сесия. 
Китайските акции поскъпват с 0.3%, близо до повече от шестмесечен връх. 
В последните дни инвеститорите бяха обнадеждени от признаците на прогрес в търговските преговори между САЩ и 
Китай. 
Двете страни са започнали да очертават принципни ангажименти, които ще поемат по най-спорните въпроси, с което 
отчитат най-сериозния прогрес досега, информира Ройтерс, позовавайки се на запознати източници. 
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че преговорите вървят добре и даде индикации, че е отворен за 
отлагане на крайния срок за финализиране им, казвайки, че 1 март не е “магическа” дата. 
На Уолстрийт, всичките три основни индекса приключиха на положителна територия вчера, след като протоколът от 
последната среща на Фед показа, че от централната банка на САЩ не виждат особени рискове, ако засега оставят лихвите 
без промяна. 
На валутния пазар австралийският долар бе на фокус, след като данните за заетостта за януари се оказаха по-добри от 
очакванията. 
Австралиецът първоначално поскъпна с повече от половин процент след излизането на данните, въпреки че след това 
обърна посоката, след като нагласите относно перспективите пред икономиката засилиха очакванията за евентуално 
понижение на лихвите през тази година. 
Австралийският долар за последно се разменяше срещу 0.71595 щатски долара, отстъпвайки с 0.05% за деня. 
Еврото остана без промяна на ниво от 1.1345 долара. Днес ще излязат индексите на икономическа активност в еврозоната, 
а инвеститорите също така очакват протокола от януарската среща на ЕЦБ. 
Доларът поевтинява с 0.1% спрямо японската йена, до 110.80, отстъпвайки от седеммесечния връх от 111.13, достигнат 
през миналата седмица. 
През февруари производствената дейност в Япония се свива за първи път от 2.5 години, показаха изнесените днес данни. 
Китайският юан поскъпна леко до 6.7074 спрямо долара, след като в предходната сесия докосна най-високото си ниво от 
около три седмици. 
САЩ се опитва да получи обещание от Китай, че няма да обезценява юана като част от търговското споразумение между 
двете страни, информира Bloomberg по-рано през седмицата. 
На пазара на суровини, вчера цените на петрола се повишиха с над 1%, до най-високото си ниво за 2019 г., вследствие на 
надеждите, че петролните пазари ще се балансират по-късно през годината. 
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Ръстът на цените бе подпомогнат и от ограничението на производството от страна на водещи производители и санкциите 
на САЩ срещу Иран и Венецуела. 
Цената на щатския лек суров петрол за последно нарастваше с 0.4%, или 21 цента, до 57.37 долара за барел. Брентът 
поскъпва с 0.1%, или 8 цента, до 67.16 долара за барел. 
Златото се оскъпи с 0.1%, до 1 339.90 долара за тройунция, близо до 10-месечния връх от 1 346.70 долара, достигнат вчера. 


