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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

 
В. Банкерь 
 
√ Борисов обеща "първа копка" на газовата връзка с Гърция през юни 
Компании от Саудитска Арабия, Германия и Италия ще бъдат поканени за участие в конкурса за строежа на газовия хъб 
"Балкан". Това съобщи премиерът Бойко Борисов пред журналисти в Шарм Ел-Шейх. По време на срещите му с 
представители на Саудитска Арабия стана ясно, че страната проявява интерес към проекта. "Искаме да привлечем колкото 
се може повече компании - големи, мощни с огромен опит. Техните компании правят по 40-50 км газопроводи на ден", 
обясни Борисов. Изграждането на газовия хъб е ключово изискване на Европейската комисия към страната ни. Само така 
Брюксел ще допусне строителството на разклонението на "Турски поток" през българска територия.  
Друг важен проект е интерконекторът с Гърция. Според Бойко Борисов "първата копка" следва да бъде направена през 
месец юни. Досега са обявени обществени поръчки за самото строителство, както и за доставката на тръбите. Търговете са 
в заключителна фаза. Изграждането е оценено на 185 млн. евро, а до финалната права бяха допуснати пет консорциума - 
в някои от тях участват големите български компании "Глaвбoлгapcтpoй",  "Джи Пи Груп" и "Tpeйc Гpyп Xoлд".  
За проекта има и одобрена от Европейската комисия схема за финансиране.Общата стойност е почти 470 млн. лева. В края 
на миналата година с решение на Министерския съвет бяха отпуснати 76.2 млн. лв. за изграждането на газовата връзка 
между България и Гърция. Остатъкът от необходимата сума ще бъде събран чрез пряко дялово участие в размер на 46 млн. 
евро от акционерите на съвместното българо-гръцко дружество "Ай Си Джи Би"  чрез вноска от 45 млн. евро от 
Европейската енергийна програма за възстановяване и заем от 110 млн. евро, предоставен на Българския енергиен 
холдинг от Европейската инвестиционна банка.  
Интерконекторът е проектиран за транспортиране на 3 млрд. куб. м природен газ годишно, като на един по-късен етап 
капацитетът му може да се увеличи до 5 млрд. куб. м и да се създаде възможност за обратен пренос от България към 
Гърция. По него следва да се доставя газ от Азербайджан, но е възможно да бъде пускано малко количество американски 
втечнен газ. 
 
БНТ 
 
√ Промени в ГПК ще защитават правата на длъжниците на банки 
Правата на длъжниците на банки у нас трябва да бъдат защитени спешно. Брюксел е дал 2 месеца срок за промени в 
законодателството, иначе ще има санкции за България. Трябва да бъде поправен Гражданско- процесуалния кодекс (ГПК), 
така че да гарантира, че обикновените потребители няма да губят имуществото си зарази неравноправни клаузи в 
договорите с банки. Омбудсманът Мая Манолова внесе в парламента предложения. 
В момента банките имат право наравно с държавата и местните власти, да започват едностранно процедура по отнемане 
на имущество на длъжниците. С новите текстове това право ще им бъде отнето поне частично.  
Мая Манолова, омбудсман: В действащото законодателство е нарушен баланса между интересите на гражданите и 
потребителите и на икономически силните. Особени привилегии за събиране на вземанията си имат банките. Могат само 
на база на едностранно изявление, на едностранен документ - излечение от счетоводните им сметки, да се снабдят със 
заповед за изпълнение срещу длъжник и да започнат процедура по принудително събиране на задължението.  
Именно и това е основната забележка на Брюксел. С новите поправки ще се гарантира, че районните съдилища не само 
ще следят за неравноправни клаузи, но и ще могат да ги обявяват за нищожни, а длъжниците ще имат право да спират 
производства по отнемане на имуществото им в момента, в който разберат за това.  
На представянето присъства и адвокатът, сигнализирал Брюксел.  
Десислава Филипова, адвокат: Редица хора загубиха своето имущество, поради това, че нямаха тази защита, и това 
всъщност са основните критики на европейската комисия, включително и затова, че ако едно лице спечели делото си и 
докаже, че в договора му е имало неравноправни клаузи, той вече е загубил имота си и по нашия закон няма механизъм 
този имот да бъде възстановен.  
Председателят на правната комисия Данаил Кирилов подкрепи идеята за законови промени и покани омбудсмана лично 
да ги представи в Народното събрание.  
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Данаил Кирилов, председател на правната комисия в НС: От своя страна заявявам подкрепа в тази работа, винаги съм 
изразявал съпричастност, винаги съм се стремял да се намери баланс в тази дилема.  
Според съдиите, присъстващи на представянето, има някои неточности в новите поправки, които трябва да бъдат 
изгладени. Първо, дали магистратите ще могат да обосновават откритите неравноправни клаузи, и второ как точно ще 
може да се спира принудителното изпълнение. 
Албена Ботева, съдия: Дори да са налице неравноправни клаузи, понякога те може да не противоречат на интересите на 
потребителите, така че отговорът на този въпрос никак не е прост и еднозначен.  
Държавата и общините ще запазят правата си по принудително изземване на имущество дори и след поправките. Защитата 
на правата на потребителите не отменя тяхното задължение да връщат кредитите си. 
 
√ Без явен победител на изборите в Молдова  
Молдова между Изтока и Запада - на парламентарните избори нито една партия не си осигури необходимите за 
мнозинство гласове. А според Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, вотът е помрачен от "сериозни 
признаци за купуване на гласове". Кой ще влезе в молдовския парламент и какви са възможностите за коалиционно 
правителство - вижте в репортажа на Теодора Гатева. 
Неокончателните данни сочат, че с най-много гласове е проруската Социалистическа партия на президента Игор Додон. За 
нея са гласували малко на 30% от избирателите.  
На второ място, с около 26 на сто от вота, се нарежда проЗападно ориентираната коалиция "Сега", в която влизат Партия 
на действието и солидарността и "Платформа за достойнство и истина".  
За управлявалата до момента Демократическа партия са гласували близо 24% от молдовците, което я нарежда на трето 
място.  
Сметките показват, че нито една от формациите няма да има мнозинство в парламента със 101 места. Обикновените 
граждани приемат резултатите със смесени чувства.  
Йон: Животът тук е поредица от неприятности, всичко поскъпва! Чакаме нашите политици да направят нещо по въпроса. 
Социалисти, демократи, консерватори - няма значение какви са. 
Дан: Малко млади хора гласуваха, но дори и така, резултатът не е толкова лош. Надявам се нещо да се промени към по-
добро. 
Според политолозите - резултатът е очакван.  
Влад Турчану, политолог: Резултатът беше предизвестен, защото видяхме действия, които попречиха на шансовете на 
опозицията - независимо дали и какви бяха те. 
А международните наблюдатели приветстваха наличието на реална конкуренция, но изразиха опасения, че е възможно 
да имало купуване на гласове и натиск върху избиратели.  
Прогнозите са, че Молдова ще влезе в спирала на дълги преговори за съставяне на коалиция и не е изключено да се стигне 
до нови избори. 
 
√ Нов доклад на Римския клуб за състоянието на планетата 
Световните кризи винаги са заплаха, но те могат да бъдат преодолени. Решенията за постигане на благоденствие в новия, 
пренаселен свят, съществуват. Те са част от новата книга-доклад на Римския клуб с предизвикателното заглавие "Хайде". 
Съпредседателят на престижната организация Ернст фон Вайцзекер гостува у нас за премиерата на книгата в България. Ето 
какво сподели той за "По света и у нас". 
Бързо нарастващо население, безогледно разхищение на ресурсите, заплахи за климата и най-вече измамното усещане, 
че повишаването на брутния вътрешен продукт на всяка цена може да донесе повече щастие. Тези са основните точки в 
доклада на половинвековния Римски клуб, пресявани през погледа и опита на неговите членове: висши политици, 
икономисти, представители на бизнеса и науката.  
Съпредседателят на клуба и съавтор на новия доклад за състоянието на планетата Ернст фон Вайцзекер не се притеснява 
от световните кризи, а от това, че хората не правят нищо, за да не ги повтарят.  
Ернст Улрих фон Вайцзекер, съпредседател на Римския клуб: Кризата от 2008-ма беше резултат от масивен срив на 
финансовата система. Това беше грешка. Г-20 и други световни организации трябва да регулират отново финансовия 
сектор, включително и с вдигане на нивото на паричните резерви на банките. Защото намаляването на резерва води до 
колапс, както вече стана. И това може да се случи пак, освен ако ние като нации, заедно с банките, не успеем да 
стабилизираме системата.  
Рецептата за справяне с предизвикателствата зависи от наложителни промени в начините за постигане на икономически 
растеж.  
Ернст Улрих фон Вайцзекер, съпредседател на Римския клуб: Днес няма недостиг на работна сила. Но има недостиг на 
енергия, на вода, на изкопаеми. Римският клуб казва: новата индустриална революция трябва да бъде по-разсъдлива при 
използването на природните ресурси. Това може да направи страни като България по-богати.  
Богатство от нов тип, което включва баланс с природата, скъсване с егоистичното преследване на растежа и приоритет на 
инвестициите, които да осигурят благоденствие и за следващото поколение. 
 
√ САЩ поискаха извънредно заседание на ООН заради Венецуела 
САЩ поискаха Съветът за сигурност на ООН да се събере извънредно във връзка с кризата във Венецуела. Изход от 
ситуацията се търси и на извънредна среща на първите дипломати на 12 страни от региона. Във форума участват 
американският вицепрезидент Майк Пенс и самообявилият се за временен президент на Венецуела Хуан Гуайдо. 
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Вашингтон наложи санкции на четирима венецуелски губернатори като част от натиска срещу президента Мадуро. Това 
стана в момента, когато вицепрезидентът Майк Пенс пристигна в Богота, за срещата на групата от Лима.  
Насилието по време на опитите да се доставят помощи на икономически опустошената Венецуела през изминалите дни 
втвърдиха решимостта на САЩ да подкрепят опозиционния лидер Хуан Гуайдо, каза вицепрезидентът Майк Пенс в Богота.  
Майк Пенс, вицепрезидент на САЩ: Към вас президент Гуайдо - много просто послание от президента Тръмп - ние сме с 
вас 100%. 
Срещата се провежда след два дни на кървави сблъсъци в гранични райони на Венецуела с Колумбия и Бразилия. Над 300 
души бяха ранени, а най-малко трима души загинаха. Венецуелската армия, вярна на президента Мадуро, изпълни 
заповедта да не допусне хуманитарна помощ да влезе в страната от Колумбия. Демонстранти бяха разпръснати със 
сълзотворен газ, камиони с помощи бяха опожарени.  
Същевременно стотици венецуелски военни дезертираха в Колумбия. 
 
Дарик 
 
√ Президентът наложи вето на промените в Изборния кодекс 
Президентът Румен Радев наложи вето върху спорните промени в Изборния кодекс и върна законопроекта за ново 
разглеждане в Народното събрание. Държавният глава призова БСП да се върнат в пленарна зала и да участват в новите 
повторно разискване и гласуване на изборния законопроект. 
Като сериозен проблем при направените от депутатите промени Румен Радев открои невъзможността на практика 
българските граждани да обжалват пред съда нарушения в изборния процес. Това по думите му нарушава 
конституционните права на гражданите като ги оставя без съдебна защита. 
Според президента Румен Радев разразилите се в последните седмици спорове около преференциалния вот са потулили 
други важни промени в изборния закон, които ни отдалечават от честен и демократичен процес. 
"Промените не само лишават гражданите от възможността да гласуват преференциално за личности, и привилегироват 
партийната воля над тази на избирателите, но промените не въвеждат критерии, по които да се определят секциите при 
поетапното въвеждане на машинното гласуване, а прагът от триста избиратели лишава малките населени места от правото 
да гласуват машинно", смята президентът Радев. 
"Категорично неприемливо е актове, свързани с изборния процес, да остават необжалваеми, защото по този начин 
изборното право на гражданите, което е гарантирано от Конституцията, остава без съдебна защита", посочи държавният 
глава и допълни: "Промените в подсъдността на работата и решенията на ЦИК не са в интерес на законността в изборния 
процес. Пакетът промени в Изборния кодекс отслабва механизмите за гарантиране на честни избори". 
"Законодателят за пореден път отлага въвеждането на машинното гласуване, актуализацията на избирателните списъци и 
въвеждането на видеоконтрол при броенето на бюлетините. Това показва, че липсва воля за прозрачен и изборен процес", 
заяви още Румен Радев. Той призова БСП като опозиция да се върне в пленарната зала. 
Министър-председателят Бойко Борисов отказа да коментира критиките на президента към Изборния кодекс, заявявайки, 
че не се бърка в политическите решения на политическите лидери, а "когато взимаш непрекъснато страната на една партия 
срещу друга, се превръщаш в политически лидер". 
Ето какво точно каза Борисов: "Аз политическите лидери не ги коментирам. Всеки политически лидер си има партия, има 
си организация, не им се бъркам в техните решения. Всеки може да коментира каквото има. Мисля, че ясно говоря - когато 
взимаш страна на една партия непрекъснато срещу друга, се превръщаш в политически лидер. Как по-ясно да го кажа?!" 
Няма актове в избирателния процес, които не подлежат на обжалване и в това отношение президентът Румен Радев е 
въведен в заблуждение, заяви депутатът от ГЕРБ и председател на парламентарната правна комисия Данаил Кирилов на 
пресконференция във връзка с ветото на президента върху промените в Изборния кодекс. 
БСП няма да се върне в парламента, въпреки призива на президента, заяви на извънреден брифинг Крум Зарков от 
Националния съвет на партията. БСП приветстват ветото на държавния глава върху Изборния кодекс, но условията, 
поставени от левицата да се върнат в пленарна зала, все още не са изпълнени, уточни Зарков. 
 
Investor.bg 
 
√ Секторът на услугите със стабилни ръстове през последните три месеца на 2018 г. 
Подсектор „Информационни услуги“ бележи най-голям годишен ръст, показват данните на НСИ 
Ръстове на оборотите от октомври до декември на 2018 г. както на тримесечна, така и на годишна база, отбелязват всички 
елементи от секторът на услугите в България. Данните са на Националния статистически институт (НСИ) и са базирани на 
информацията за дейностите, обхванати в „Транспорт, складиране и пощи“, както и „Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти“ и в сектора „Други бизнес услуги“. 
Тримесечни изменения 
По предварителни данни на НСИ през четвъртото тримесечие на миналата година общият индекс на оборота за сектор 
„Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 1,9% на тримесечна база. Ръст се 
наблюдава при повечето дейности, като той е най-голям при „Въздушен транспорт“ - с 9,4%. Намаление е регистрирано 
само при „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ - с 1,6%. 
Тримесечен индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ 
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В НСИ констатират, че общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; Далекосъобщения“ нараства с 1,7% спрямо третото тримесечие на 2018 година. Увеличение е отчетено при 
повечето дейности, като то е най-значимо при „Информационни услуги“ - с 9,3%. Спад е регистриран при „Издателска 
дейност“ (с 9,1%) и „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (с 1,6%). 
Изменение на индекса на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
Далекосъобщения“ спрямо предходното тримесечие 
 
(Сезонно изгладени) 

 
 
При Други бизнес услуги се наблюдава увеличение спрямо периода юли-септември при повечето дейности, като то е най-
голямо при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ - с 6,5%. 
Най-съществено намаление е регистрирано при „Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни 
консултации; Консултантски дейности в областта на управлението“ - със 7,2%. 
Годишни изменения 
През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, 
складиране и пощи“ нараства с 9% спрямо година по-рано. Увеличение е отчетено при всички дейности, като най-
значително е при „Въздушен транспорт“ - с 20,1%. 
Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
Далекосъобщения“, изчислен от календарно изгладени данни, е с 11,9% по-висок през четвъртото тримесечие на 2018 г. 
на годишна база. Най-голям е ръстът при „Информационни услуги“ - с 25,7%, и при „Дейности в областта на 
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информационните технологии“ - с 18,3%. Намаление се наблюдава единствено при „Производство на филми и 
телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (с 1,9%). 
Изменение на индекса на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
Далекосъобщения“ спрямо съответното тримесечие на предходната година 
 
(Календарно изгладени) 

 
 
В НСИ отчитат, че при Други бизнес услуги почти всички дейности отбелязват увеличение на годишна база през последното 
тримесечие на 2018 г. Най-съществен е ръстът на „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани 
с пътувания и резервации“ - с 21,5%. Най-голямо намаление е отчетено при „Дейности по наемане и предоставяне на 
работна сила“ - с 23,4%. 
 
√ Scope Ratings повиши дългосрочния кредитен рейтинг на България 
Намаляването на публичния дълг, напредъкът на реформите и спазването на критериите за конвергенция са част 
от причините за подобряването на перспективите 
Германската анализаторска компания Scope Ratings повиши дългосрочния кредитен рейтинг на България от ВВВ до ВВВ+, 
става ясно от съобщение на сайта на компанията. 
Намаляването на публичния дълг на България, напредъкът на реформите и спазването на критериите за конвергенция, 
както и засилването на външната устойчивост на страната са част от причините за подобряването на перспективите. 
Съотношението на брутния държавен дълг в България е 23,1% от БВП към третото тримесечие на 2018 г., което е 
сравнително ниско спрямо средното за ЕС. В същото време, отчитайки значителните фискални резерви на България, дългът 
всъщност е само 13%, посочват от рейтинговата компания. 
Според оценката на Scope Ratings ангажиментът на България за реформи също е сред факторите за подобряване на 
кредитния рейтинг.  
В становището се припомня, че след кризата с фалита на КТБ през 2014 г. България е предприела стъпки, включително 
стрес тестове на финансовата система и реформи в надзорните институции. 
От Scope изтъкват, че напредъкът на реформите се запазва и след одобрението на поредица от процедурни стъпки за 
влизане на България в ERM II и Банковия съюз до средата на 2019 г. 
България получава оценка BBB+ и заради увеличаването на покритието на валутните резерви, което подсилва стабилността 
на валутния борд. В същото време анализаторите отчитат, че именно заради валутния борд способността на БНБ да действа 
като истински кредитор от последна инстанция, е ограничена. Това е е пречка за подобрение на рейтинга, въпреки че 
измененията в Закона за публичните финанси се опитват да поправят това до известна степен, коментират от Scope Ratings. 
БНБ може само да предоставя ликвидна подкрепа на банковата система до степен, в която резервите надвишават 
паричните задължения, уточняват екепертите. 
От Scope ratings отчитат и подобренията на външната позиция на България. Салдото по текущата сметка на страната показва 
излишък от 4,6% от БВП през 2018 г., което е по-малко от излишъка през 2017 г., когато той беше 6,5%. 
В същото време от Scope Ratings предупреждават, че политическата нестабилност, уязвимостта от външни сътресения и 
рисковете за финансовата система, заради малкия обем на икономиката ни, поставят някои ограничения пред България. 
Необслужваните кредити остават над средните за ЕС, въпреки че към края на 2018 г. те са спаднали до 7,6% от общите 
кредити. 
 
√ Бойко Борисов посреща Дмитрий Медведев в София 
Българският и руският премиер ще обсъдят сътрудничеството в енергетиката, икономиката и туризма на 4 и 5 
март  
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Министър-председателят Бойко Борисов ще се срещне с председателя на правителството на Руската федерация Дмитрий 
Медведев, който ще е на официално посещение в България на 4 и 5 март по покана на българския премиер, съобщават от 
пресслужбата на кабинета. 
Визитата на руския министър-председател Дмитрий Медведев ще започне в понеделник с церемония по официалното 
посрещане от премиера Бойко Борисов на пл. "Св. Александър Невски" в София, след което председателят на руското 
правителство ще поднесе венец пред Паметника на Незнайния войн. 
Премиерите Борисов и Медведев ще проведат разговор на четири очи в сградата на Министерския съвет, последван от 
пленарна среща на двете делегации. Основните теми, които ще бъдат обсъдени между българската и руската страна, са 
свързани със сътрудничеството в енергетиката, икономиката и туризма. 
Във вторник, 5 март, министър-председателите Бойко Борисов и Дмитрий Медведев ще открият Българо-руски бизнес 
форум в областта на туризма. 
 
Traffic News 
 
√ Ученици избират между 16 университета на кандидатстудентска борса в Пловдив 
Събитието ще се проведе в Техническия университет 
Ученници могат да разгледат специалностите и начините на обучение на 16 висши училища повреме на 
кандидатстудентската борса в Пловдив.  
Събитието се провежда в Техническия университет на 25 и 26 февруари. Това е 25-то издание на инициативата, в което се 
включват все по-малко вузове и образователни институции. Пловдивският изложител е само един – филиалът на 
Техническия университет, който по традиция домакинства проявата. Въпреки че основната информация за балообразуване 
и дати за прием на документи са в сайтовете на съответните университети, на място желаещите могат да научат 
подробности за учебни планове и програми по дисциплините, към които проявяват интерес. 
От морската столица дойдоха Варненски свободен университет и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”. От 
софийските вузове се включват СУ „Св. Климент Охридски“, Техническият, УНСС, Химикотехнологичният и металургичен 
университет,  Висше строително училище „Любен Каравелов”, Висше транспортно училище “Т. Каблешков”, 
Лесотехнически и Минно-геоложки университет, НБУ, Висше училище по застраховане и финанси, Военна академия 
„Г.С.Раковски”. Свои щандове имат също Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Технически университет –Габрово, 
Югозападен университет ”Неофит Рилски”. На изложението ще има и банки, които дават студентски кредити. 
 
БНР 
 
√ Красимир Вълчев участва в дискусия за политиките в образованието в Благоевград  
Националните и местни политики в образованието ще бъдат дискутирани на форум в Благоевград. Събитието е част от 
инициативата на партия ГЕРБ за граждански диалог "Европа в нашия дом".  
В разговорите ще участват министърът на образованието Красимир Вълчев, председателят на парламентарната комисия 
по образование Милена Дамянова и представители на партията в българския и европейски парламент. 
 
√ Маргарита Ралчева, БНР: Срещата на Групата от Лима в Богота предизвика противоречиви коментари 
Коментарите от срещата в Богота на Групата от Лима, приключила снощи, са доста противоречиви, коментира в 
предаването „Преди всички“ на „Хоризонт“ журналистът от БНР Маргарита Ралчева. 
На форума представителите на 13 страни в Латинска Америка, които членуват в групата, както и представители на САЩ и 
Канада, призоваха за демократичен преход във Венецуела без използване на сила. Те поискаха още венецуелците да 
преодолеят кризата в страната си с политически и дипломатически средства, както и такава подкрепа, а също и с честни и 
прозрачни избори.  
„Домакин на срещата беше външният министър на Колумбия Карлос Олмес Трухильо, който призова за възстановяване на 
конституционния ред в съседна Венецуела“, разказа Ралчева и поясни, че на срещата са присъствали опозиционният 
венецуелски лидер Хуан Гуайдо и американският вицепрезидент Майк Пенс. 
„Пенс предварително беше заявил, че ще представи план за излизането на Венецуела от кризата. Планът включва 
замразяване на активите на венецуелската държавна петролна компания, като за целта Пенс призова държавите от Групата 
от Лима да последват примера на САЩ и да блокират венецуелските авоари в техните страни, докато успеят да прехвърлят 
от хората на Николас Мадуро към правителството на Хуан Гуайдо. Освен това поиска от страните да признаят посочения от 
Гуайдо човек като представител в Междуамериканската банка за развитие, която е най-голямата в района и през нея 
минава финансирането на всички мащабни проекти“.  
„Според различни международни анализатори се очаква да бъде гласувана резолюция с искане за допускане на 
хуманитарната помощ и провеждането на нови избори“, прогнозира журналистът за резултатите от насрочено за днес 
извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, поискано от САЩ.  
„Не виждам как ще се случи това, след като Русия е една от петте страни с право на вето“, добави Ралчева. Тя посочи още, 
че Москва подготвя контрареволюция по темата, „в която се обсъждат заплахите на САЩ за военна намеса във Венецуела, 
като част от натиска на международната общност срещу Николас Мадуро“. 
 
√ НАП: 200 обекта са запечатани заради неиздаване на касов бон  
От началото на годината над 200 търговски обекта са запечатани заради неиздаване на касова бележка. Това съобщиха от 
Националната агенция за приходите.  
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В момента е засилен контролът в зимните курорти, а запечатването на търговски обект - например, магазин, бар, хотел или 
бензиностанция, е минимум за един месец. 
Освен това, собственикът му ще получи глоба, която може да достигне до 2000 лева, допълват от агенцията. 
 
√ Експерти дискутират каква криза ни очаква - финансова, дългова или икономическа  
Икономисти и финансисти ще обсъждат предстои ли нова икономическа криза в България и откъде ще дойде тя? 
Организатор на кръглата маса е Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане 
и финанси (ВУЗФ).   
Участие в дискусията ще вземе вицепремиерът Марияна Николова.  
В разговорите ще участват и депутати, учени и анализатори, които ще дискутират въпроси, свързани с европейското 
изследване на ценностите, които ще коментират какви са рисковете пред българската икономика и ще дадат своите 
прогнози каква криза ни очаква - финансова, дългова или икономическа, както и дали ще се развие на глобално, 
европейско или национално ниво. 
Според преподавателя от ВУЗФ проф. Григор Димитров, който е един и от участниците, необходимо е да бъдат предприети 
превантивни мерки и реформи, за да се намалят рисковете пред българската икономика:  
„Ние не трябва да чакаме кризата да дойде, за да почнем да работим. Моето дълбоко убеждение е, че всеки пропуснат 
ден за реформи, включително в здравеопазването, в социалната сфера, където има големи ресурси, е загубен ден“. 
В сферата на здравеопазването трябва да вземем превантивни мерки за реформа в самата здравна система, подчерта 
проф. Димитров в предаването "Преди всички": 
„Ако не вземем мерки за по-ефективно използване на ресурса, който имаме, както и не вземем мерки за намаляване на 
сивия сектор в здравеопазването, а също и за преоценяване на някои дейности и разположения на лечебни заведения, за 
осигуряване на равен достъп на населението до качествена здравна помощ - това би трябвало да го направим, тъй като би 
било в интерес само на нашите граждани“.  
Нужна е сериозна и радикална реформа в здравеопазването, подчерта преподавателят: 
„Ако продължаваме да работим така по този начин - продължаваме да натрупваме големи дефицити и тези дефицити рано 
или късно ще се отразят върху ефективността на действието на системата", добави проф. Димитров и уточни, че „ние имаме 
сериозни дефицити в областта на болничните заведения и към външни институции“.  
„Нашата икономика е отворена икономика и нейното поведение в голяма степен се определя от онова, което се случва с 
високоразвитите държави в света“, коментира още проф. Григор Димитров. 
 
√ Лейбъристите готови да подкрепят нов референдум за Брекзит  
Британската Лейбъристка партия обяви, че е готова да подкрепи нов референдум за ЕС, за да бъде избягнат „вредният 
Брекзит на торите“, както се изразиха от ръководството.  
Лидерът на лейбъристите Джереми Корбин заяви пред депутати, че неговата партия ще подкрепи нов вот, ако 
предложената от лейбъристите сделка за Брекзит бъде отхвърлена в сряда. 
Политическите наблюдатели окачествяват това изявление като „значително развитие“, тъй като доскоро Корбин бе 
безразличен към идеята за референдум. 
Лейбъристите все пак още не са уточнили за какво точно ще бъде предлаганият от тях референдум, макар че в 
проектодокумент се казва, че на хората трябва да бъде предоставена и опцията за оставане в ЕС. 
Премиерът Тереза Мей днес ще информира в парламента депутатите за хода на преговорите с ЕС. Тя отложи набелязания 
вот по нейната сделка през седмицата с обещание той все пак да се състои до 12 март. 
Мей продължава да настоява, че Обединеното кралство може да напусне ЕС на 29 март със сделка. 
Джереми Корбин посочи, че по един или друг начин лейбъристите ще сторят всичко възможно да бъде избягнат Брезкит 
без сделка. 
Лейбъристите твърдят, че с постоянното отлагане на вота Мей цели да изправи в последния момент депутатите пред 
избора или да подкрепят нейната сделка или да рискуват напускане без споразумение 
 
√ Румънското правителство отменя член от спорно постановление в правосъдието 
Румънският министър на правосъдието Тудорел Тоадер съобщи днес, че правителството е решило да отмени един член от 
спорно извънредно постановление за промени в правосъдното законодателство, което беше одобрено миналата седмица 
и предизвика вълна от протести сред магистратите, съобщава информационният сайт Зиаре. 
Министърът посочи, че ще бъде отменен член, позволяващ на съдии да заемат ръководни длъжности в прокуратурите, и 
уточни, че става въпрос за главните прокурори, назначавани от президента по предложение на правосъдния министър. 
Той заяви, че въпросният член ще бъде отменен с друго извънредно постановление, но не по-рано от следващата седмица, 
тъй като предстои заминаването му за Брюксел. 
В петък редица прокуратури и съдилища в страната обявиха начало на серия от протестни действия срещу спорното 
постановление, а снощи румънци от цялата страна излязоха на улицата, за да изразят солидарността си с магистратите. 
 
Fakti.bg 
 
√ ВМРО ще подкрепи ветото на президента 
Считаме, че промените в Изборния кодекс са вредни за обществото и трябва да бъдат спрени, заяви Юлиан Ангелов  
ВМРО ще подкрепи президентското вето на Румен Радев върху Изборния кодекс, както и евентуалните промени за 
преференциите, внесени от ГЕРБ. Това заяви организационният секретар на партията Юлиан Ангелов пред "Канал 3". 
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Преди това и лидерът на "Атака" Волен Сидеров заяви, че ветото на президента трябва да бъде уважено. 
БСП отговори, че няма да се връща в залата, за да не участва в "цирка на ГЕРБ". 
"БСП, ако не се върнат в залата, толкова по-зле за тях. В крайна сметка, когато те твърдят, че работят в интерес на 
българското общество, са длъжни да влязат в българския парламент, да участват в дебатите и да решат по този начин 
нещата в интерес на хората", коментира Ангелов. 
Той мотивира подкрепата на ВМРО за ветото на държавния глава с довода, че са го призовали да наложи такова. 
"Защото нашата позиция винаги е била да се запазят преференциите и да има избор на нова ЦИК, както си е спрямо закона. 
Така че ние сме я казали нашата позиция от самото начало, няма да променим своето становище и ще подкрепим 
естествено и ветото на президента", каза депутатът от "Обединени патриоти". Той уточни, че войводите ще гласуват в 
пленарната зала за отхвърлянето на закона в сегашния му вариант, без значение дали става въпрос за частично, или 
цялостно вето на президента. 
"Тези промени, които ние считаме, че са вредни за българското общество и демокрацията в България, трябва да бъдат 
спрени", категоричен е секретарят на ВМРО 
"Няма никакъв проблем дори и да мине ветото в парламента, а след това да се приемат промени в кодекса, които да 
уточнят нещата с други текстове в кодекса", смята той. 
По думите му от ВМРО не считат, че машинното гласуване е някакъв проблем или най-важното нещо за българските 
избиратели. 
"Напротив, ние считаме, че носи своите рискове и опасности, виждайки, че държавите в Европа и в ЕС премахват всякакви 
видове машинно или електронно гласуване с оглед на сигурност на вота на избирателя", добави Ангелов. 
 
Economy News 
 
√ 70% от младите доволни от доходите си  
Над 70 на сто от младите хора смятат, че средствата им за живот са достатъчни, младежите, които са в тежко социално 
положение, са основно от етническите малцинства. Това констатира годишният доклад за младежта за 2017 г., внесен от 
Министерския съвет и приет от Народното събрание.През 2017 г. намалява броят и относителният дял на напусналите 
училище спрямо общия брой ученици - от 2,9 на сто през 2016 г. /или 21 170 души/ до 2,7 на сто /или 20 092 души/, с което 
се прекъсва установената през последните четири години тенденция на стабилно нарастване на този показател, се посочва 
в документа. В него е записано, че с решение на МС от 5 юли 2017 година е създаден Механизъм за съвместна работа на 
институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 
училищна възраст. 
Завършващите средно образование, които продължават да учат в България, са 51 на сто, а 14 процента заминават да се 
образоват в чужбина.  Безработицата при младежите е намаляла с почти 16 на сто. Над 50 процента от работещите млади 
хора декларират, че са намерили по-лесно работа, отколкото са очаквали.В България младежите с основно и средно 
образование в по-голяма степен са склонни при възможност да заминат в чужбина. 
Политиката на Министерството на младежта и спорта е насочена към насърчаване на учащите за системни занимания със 
спорт, създаване на навици за здравословна двигателна активност и възможности за спортна изява. В изпълнение на тази 
политика министерството администрира ежегодно програмите "Спорт за деца в риск" и "Развитие на спорта на 
учащите".Шейсет и три процента от живеещите в селата и 59 на сто - в малките населени места, не смятат, че могат да 
получат добро образование там, според доклада на правителството за 2016 г. Той също бе приет от парламента. 
В столицата 79 процента са на мнение, че могат да получат добро образование, а едва 11 на сто - че не могат.Положителна 
е била тенденцията и през 2016 г. за намаляване на безработицата при младите хора. Като негатив се отчита, че 54 
процента не работят по специалността си, а едва 30 на сто са се реализирали в съответствие с образованието си. През 2016 
г. са финансирани 36 младежки информационно-консултантски центрове на територията на 28 от големите градове и 39 
младежки инициативи, свързани с доброволчество. 
 
Еconomy.bg 
 
√ Търговията между България и Македония може да достигне 1 млрд. евро  
Със 100% се е увеличил интересът на българския бизнес към инвестиции в югозападната ни съседка, заяви външният 
министър Екатерина Захариева 
Ускоряването на процеса на европейска интеграция на Република Северна Македония ще бъде позитивен знак за целия 
регион, затова очакваме бърз напредък в извършването на необходимите реформи и в процеса на изграждане на 
добросъседски отношения. Това заяви държавният глава Румен Радев на среща с министъра на външните работи на 
Република Северна Македония Никола Димитров на „Дондуков“ 2. Румен Радев поздрави Никола Димитров с 
подписването на протокола за присъединяване на Северна Македония към НАТО и с ратификацията му от българското 
Народното събрание. 
По думите на президента пред двете държави предстои много работа – изграждане на нов модел на приятелство чрез 
укрепване на свързаността, изграждане на нови ГКПП, провеждане на бизнес форуми и насърчаване на контактите между 
компаниите от България и Северна Македония. Според Румен Радев, двете държави имат потенциал да достигнат в близко 
бъдеще стокообмен от 1 млрд. евро. 
Със 100% се е увеличил интересът на българския бизнес към инвестиции в югозападната ни съседка. Ако има добра 
инфраструктура, този интерес ще скочи на 200%, коментира по-рано външният министър Екатерина Захариева след среща 
с македонския си колега Никола Димитров. 



9 

 

Manager.bg 
 
√ Търговци бягат в Румъния заради касовите бележки 
Миграция на сървърите на онлайн търговци към Румъния установили данъчните в последните месеци, научи “24 часа”. 
Преместването се правело с цел да се измъкнат от изискванията за нов софтуер и касови апарати, да не обявят пред НАП 
собствениците си и да не са длъжни да дават достъп до сървъри за проверка. 
Обекти със софтуер, програмиран така, че една продажба да отива към касов апарат, свързан с НАП, а две към принтер, 
който печата бонове менте, засекли още инспекторите. 
При проверка хванали и сървър, разположен на Филипините, който отчел 12 млн. лв. оборот за сезона, а към НАП подал 2 
млн. лв. 
Клиенти сигнализирали, че някои търговци вече искат плащанията да стават само с банков превод или пощенски запис. 
Причина за раздвижването в някои браншове е предстоящата смяна на софтуерите за управление на касовите апарати. 
За регистрираните по ДДС търговци срокът е 31 март. Финансовият министър Владислав Горанов обяви, че е готов да 
отложи за някои търговци срока до септември. 
500 млн. лв. всяка година не влизат в хазната от укрити обороти, сочат анализите на НАП. От тях 330 млн. са от неплатени 
данъци и осигуровки от заведения, барове, дискотеки, търговия на дребно с храни, облекла и други стоки. 160 млн. лв. 
годишна щета идвала от укрити обороти при електронната търговия. 
Преди седмица бизнесът мотивира искането си за отлагане на сроковете за смяна на касовите апарати и софтуерите за 
управление на продажбите с това, че с новите изисквания НАП ще получи достъп до конфиденциална информация. 
По закон обаче при близо 300 000 проверки и ревизии, каквито данъчните правят всяка година, те имат достъп до тази 
информация. 
Всеки месец те получават близо 30 милиона фактури с данни кой на кого е купил или продал и на каква цена. По всяко 
време инспекторите могат да прегледат търговските книжа, договорите и интелектуалната собственост и всякаква друга 
документация, по която да извършат контролната дейност. За допълнителна сигурност с чувствителната информация се 
работи само на място и само от екипа, на който е възложена проверката. 
Никъде в новата наредба не е искан кодът на софтуера, установи проверка на “24 часа”. 
До момента 47 000 фискални устройства са актуализирани, издадени са над 13 млн. касови бележки за 330 млн. лв. Близо 
50 хил. търговци са изпълнили новите изисквания. До дни ще бъде обявена наредбата за касовата бележка, която трябва 
да издават електронните магазини. 
Сървърите на електронните магазини вече не могат да бъдат извън обектите им. 
 
√ Половината българи не са стъпвали при личния си лекар 
Над 52% от българите не са ходили на посещение при личния си лекар за 12-те месеца на 2017 г., показват данни от 
проучване на Евростат за честотата на визитите при семеен лекар за гражданите от страните на Европейския съюз (ЕС). 
Средният показател за ЕС е 24%, т.е. един от всеки 5 европейци въобще не е посетил джипито си за посочения период. 
Около 20% от българите са направили визита при личния си лекар между един или два пъти в годината, докато само 5% от 
сънародниците ни са посетили своето джипи повече от 10 пъти годишно. 
Дания е страната, в която жителите са посещавали най-редовно личния си лекар и то над 10 пъти в годината - близо 30% 
от датчаните са били на визита при семейния си лекар почти всеки месец през 2017 г. Други страни с редовно посещение 
на личен лекар са Австрия - 13%, Люксембург, Хърватия и Унгария - по 10%, предаде БТА. 
На обратния полюс на скалата е ситуацията е Гърция, където над 60% от жителите на южната ни съседка въобще не са 
посетили своя семеен лекар в рамките на 12-те месеца на 2017 г. На втора позиция по този показател е България с 52%, а 
други страни с ниска регистрация на визити при личния лекар са още Румъния - 43%, Полша - 36%, Кипър - 32% и трите 
балтийски републики - с по около 30%. 
Най-висок дял лични лекари на 100 000 души население е регистриран в Португалия - 253, следвани от Ирландия - 179, 
Австрия - 159, Холандия - 157 и Германия - 152 лични лекари на 100 000 жители в тези страни. Делът на лицата, които не 
са отишли на зъболекар за 12-те месеца на 2017 г, е най-висок в Румъния - 82%, следвана от България - 80%. 
Средно 45% от хората в ЕС не са се консултирали със зъболекар през последните 12 месеца преди проучването, а 42% са 
отишли веднъж или два пъти до зъболекар. Според анализа - в ЕС има около 1,8 млн. общопрактикуващи лекари и близо 
360 000 практикуващи стоматолози. 
 
√ 150 човека „подарили“ винетка на друг водач или държавата 
Сбърка ли водач регистрационния си номер при закупуването на електронен винетен стикер, той няма как да получи 
заплатената сума обратно и губи тези пари. Това стана ясно след сигнали на граждани за нови проблеми със системата за 
е-винетка. Около 150 жалби на граждани са подадени от граждани при продадени от пътната агенция 1,5 млн. такси. 
Оказва се, че всеки може да купи и валидира винетка на несъществуващи номера. За сгрешени по вина на потребителя 
символи от регистрационния номер на превозното средство суми не се възстановяват от Агенция „Пътна инфраструктура“ 
(АПИ). Отговорността за правилното деклариране на регистрационния номер на превозното средство е на потребителите. 
Най-често водачите въвеждат грешно регистрационния си номер, като например въвеждат SV вместо СВ или V вместо В. 
Впоследствие се оказва, че нямат валидни винетни такси, заплатени реално, а парите са преведени на АПИ. Често се бъркат 
цифри или други букви от номерата. Така 150 водачи вече по погрешка или купуват винетки на други шофьори или даряват 
пари в сметките на държавата. 
Според ръководителя на отдел "Информационно обслужване" в Националното ТОЛ управление проф. Олег Асенов, 
законодателят ясно е постановил, че отговорност за въвеждането на грешни данни на машините за самообслужване при 
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таксуване на електронна винетка носи потребителят. По регламент регистрационните номера в България са с букви, които 
могат да бъдат намерени и на латиница, затова въвеждането, независимо дали е на кирилица или на латиница, трябва да 
съответства на буквения израз на регистрационния номер. Системата обаче не може да проследи валидността на номера. 
„Такъв номер теоретично би могъл да съществува. Включително би могъл да съществува номер и от 6 цифри. Както и сме 
виждали по пътищата и други интересни номера, които съществуват. Защо обаче потребителят няма възможност да върне 
сумата пари, ако е сгрешил при закупуването на винетка, както би трябвало да се случи с всяка стока и услуга в рамките на 
ЕС? Защото това, което заплаща потребителят не е стока и не е услуга, а държавна такса, тълкува Асенов. Според него не 
трябвало в управлението да има човек с правомощия да редактира данни, защото същият можел утре да започне да 
злоупотребява с правомощията си. 
В Националното ТОЛ управление е създадена работна група, която анализира всички подадени сигнали. Следва в 3-
месечен срок групата да обобщи ефективността на системата. След това ще предложат на законодателя евентуални 
решения. Признават, че ако има пропуск, той не е във функционалността на системата, която стриктно следи разписаното 
в закона. 
 
√ Електромобилите в Германия срещат препятствия по пътя си  
Компаниите, управляващи станции за зареждане на електромобили в Германия, са изправени пред значителен проблем, 
тъй като от тях се изисква от 1 април да използват измервателни уреди, каквито още не съществуват, информира ДПА.  
Според новите изисквания станциите за зареждане, каквито има в почти всички германски градове, трябва да са снабдени 
с дисплей, показващ потреблението на киловати, така че шофьорите да знаят колко точно ще трябва да платят. 
В момента станциите показват на собствениците на електромобили колко минути ще могат да карат с едно зареждане. 
В момента обаче няма налични измервателни устройства за станциите за бързо зареждане с постоянен ток, а 
обединението на Volkswagen, BMW, Daimler и Ford работи да инсталира именно такива устройства по германските 
магистрали. Ionity - мрежата, подкрепена от компаниите - посочва, че преговаря с германските власти и предполага, че 
необходимата технология ще стане достъпна през идните месеци. Вече инсталираните колонки за зареждане ще бъдат 
модернизирани, а не демонтирани, посочи говорител. 
В Германия е имало 16 100 станции за зареждане на електромобили към края на 2018 г. и 12 процента от тях са били за 
бързо зареждане, според данни на браншова организация. 
 
В. Дума 
 
√ Чужди жп компании ще возят пътници у нас 
2024 г. пада монополът на БДЖ върху пътническите превози 
Парламентът либерализира железопътния пазар на пътнически превози, след като прие на второ четене промени в Закона 
за железопътния транспорт. Така от 16 юни 2019 г. и чужди жп компании ще имат право да возят пътници в България, но 
това едва ли ще се случи, защото договорът за обществена услуга между държавата и "БДЖ Пътнически превози" изтича 
през 2024 г. Промените обаче са директен удар за БДЖ, които в момента по силата на този договор са монополисти при 
жп пътническия превоз. Освен че ще загуби монопола си, ако не успее да се пребори с другите компании, БДЖ ще загуби 
и държавната субсидия след 2024 г., която в момента е над 215 млн. лв. (капиталов трансфер и социалната субсидия). 
Промените в Закона за железопътния транспорт целят транспонирането на европейската директива. Директор на 
Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" може да ограничи правото на достъп за извършване на превоз на 
пътници между железопътни гари, разположени на територията на България, включително по алтернативен маршрут, 
когато такъв превоз вече се извършва според договор за обществени услуги за железопътен превоз и може да доведе до 
нарушаване на икономическото равновесие на договора.  
Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) ще определя изискванията към кандидатите, условията и 
реда за издаване, подновяване, изменение или отнемане на единен сертификат за безопасност на железопътни 
предприятия с област на дейност в България. Сертификатът ще се издава за срок до пет години и ще се подновява след 
подаване на заявление от железопътното предприятие.  
По думите на зам.-министъра на транспорта и бивш член на „Холдинг БДЖ“  Велик Занчев не може отсега да се прогнозира 
дали ще се появят конкуренти на железницата за най-желаните линии у нас, но е по-скоро скептичен, че това ще се случи. 
С глоба от 20 до 50 лв. ще се наказва лице, което замърсява приемното здание на гара или спирка, пероните, 
железопътните коловози, линии и съоръжения в гара или междугарие. Същата ще е санкцията и за онези, които 
преминават през жп линии или съоръжения в гара или междугарие, или през гаровите коловози и стрелки извън зоната, 
определена за преминаване, без специално разрешение за това. 
 
Off News 
 
√ Проучване на празните опаковки с нови данни за контрабандата на цигари 
Нови данни за незаконната търговия с цигари у нас ще представят днес тютюневите компании. Резултатите са за четвъртото 
тримесечие на миналата година от т.нар. проучване на празните опаковки.   
През третото тримесечие на 2018 г. цигарената контрабанда отбеляза лек ръст от 0.6 на сто. Спрямо предходния период 
на годината и за деветте месеца делът ѝ в потреблението е бил 5.3%. 
Контрабандата у нас е на едно от най-ниските нива в Европа за миналия период. 
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3е-news.net 
 
√ Промени в ръководството на „Газпром“ 
Заместник-председателя на „Газпром“ Александър Медведев и Валерий Голубев са освободени от длъжностите си, се 
казва в съобщение на руската газова корпорация.  
„Александър Медведев е освободен от длъжността заместник-председател на компанията. Той ще е съсредоточи върху 
дейността на Международния делови конгрес и работата си във футболен клуб „Зенит“, се казва в съобщението, цитирано 
от руските агенции. 
„Валерий Голубев е освободен от длъжността заместник-председател на дружеството. Председателят на ПАО „Газпром“ 
Алексей Милер благодари на Валерий Голубев за многогодишната плодотворна работа за благото на ПАО „Газпром“, се 
отбелязва в съобщението. 
Освен това от длъжността началник на департамента по добив в „Газпром“ е освободен Всеволод Черепанов. „Той 
продължава работата си на друга длъжност в Групата „Газпром“, отбелязват от компанията, допълва Прайм.  
Съответните решения за прекратяване на пълномощията като членове на управителния съвет на ПАО „Газпром“ ще бъдат 
взети от съвета на директорите на компанията, се уточнява още в съобщението. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Изборен кодекс – втори дубъл: какъв ще бъде ремонтът на правилата за вота? 
- От борсата: цените на едро падат - на дребно скачат. Каква е реалната цена на плодовете и зеленчуците? 
- Венецуела и кризата - коментар на проф. Лазар Копринаров; 
- Гвардейският оркестър репетира за 3 март - каква ще е изненадата? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Колко пари ще получат депутатите, които бойкотираха работата на парламента?; 
- След ветото на президента - как ще се промени Изборният кодекс? Коментар на политолозите Татяна Буруджиева 

и Даниел Смилов; 
- Възможна ли е обща листа на патриотите за евровота? В студиото заместник-председателят на Народното 

събрание Явор Нотев; 
- Събарят Виетнамските общежития в София - къде ще бъдат настанени жителите им?; 
- Останали ли са без лечение хората на хемодиализа в ловешката болница?; 
- На живо: Как многодетно семейство от село Брестник остана без дом след пожар?; 
- Мъже с рокли и жени без бельо - какви са посланията от червения килим? В студиото: модният експерт проф. 

Любомир Стойков. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- След разследване на Нова за търговия с фалшиви завещания, изповядват ли се сделки с такива завещания - говорят 
нотариусите; 

- Внимание - опасни автомобили - 1,5 млн. автомобили - убийци по пътищата у нас. Причината - незаконни сервизи 
и многократно използвани резервни части; 

- След ветото на Президента върху промените в Изборния кодекс - говорят Десислава Атанасова от ГЕРБ и Георги 
Свиленски от БСП; 

- Без дом - бременна в деветия месец и семейството й останаха без дом, след като жилището им изгоря - на живо 
от мясото на инцидента. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 26 февруари 
София. 

- В 14.00 часа в зала „Изток" на Народното събрание председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще 
открие кръгла маса на тема „Има ли криза на европейските ценности?" 

- От 09.30 часа в заседателната зала в сградата на ВСС ще се проведе заседание на Съдийската колегия. 
- От 10.00 часа в София Хотел Балкан ще се проведе Шести национален бизнес форум фарма стратегия „Здраве за 

всички". 
- От 11.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов" в БАН ще бъдат отбелязани 170 години от рождението на изтъкнатия 

държавник и дългогодишен председател на Академията Иван Ев. Гешов. 
От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се състои заключителната пресконференция по проекта 
eStart@school, на която ще бъдат отчетени резултатите от първото мащабно обучение на начални учители в 
Северозападна България. Участие в Пресконференцията ще вземат заместник-министърът на образованието и 
науката Деница Сачева, Гергана Паси, президент на ДНК, Елисар Башир от Google и Валентина Иванова, 
Координатор на проекта eStart@school. 

- В 11.00 часа в сградата на Столичната община на ул."Московска" 33, официално фоайе, кметът Йорданка 
Фандъкова ще отличи със специален приз носителката на три олимпийски медала, една от най-великите български 
спортистки Евгения Раданова. 

- От 11.30 часа в зала „Триадица" в Гранд хотел София ще бъдат представени резултатите от 4-то тримесечие на 
2018 г. за тенденциите и нивата на незаконната търговия с цигари от проучването на празните опаковки. 
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- От 12.00 часа в централата на ПП АБВ (ул. „Врабча" 23) ръководството на партията ще даде пресконференция. 
- В 12.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери ремонтните дейности във Втора многопрофилна 

болница за активно лечение. 
- От 12.00 часа в националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на Висшия адвокатски съвет по 

актуални теми. 
- От 14.00 часа в хотел „Хилтън" ще се проведе конференция на тема „Изкуствен интелект" с участието на 

еврокомисаря  
- От 15.00 часа до 17.00 часа народният представител от „БСП за България" Петър Витанов и общинският съветник 

Альоша Даков ще бъдат на разположение на софиянци в постоянната приемна на БСП - София на ул. "Леге" №10, 
етаж 1. 

*** 
Благоевград. 

- От 10.30 часа в сградата на ОДМВР-Благоевград ще се проведе пресконференция, свързана с дейността на 
дирекцията. 

- От 18.00 часа в зала „22 септември" ще се проведе гражданският диалог „Европа в нашия дом". В събитието ще 
участват министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на Комисията по образование 
в НС Милена Дамянова и Борислав Борисов, член на Комисията, евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Асим Адемов, 
народните представители на ГЕРБ от Благоевградска област Даниела Савеклиева, Георги Динев, Александър 
Мацурев, Стефан Апостолов и д-р Емил Тончев. 

*** 
Плевен. 

- От 10.00 часа в пресклуба на БТА кметът на Община Червен бряг инж. Данаил Вълов ще даде пресконференция. 
*** 
Ловеч. 

- От 13.00 часа в залата на Общинския съвет ще се проведе пресконференция на кмета на Община Ловеч Корнелия 
Маринова. 

*** 
Разград. 

- От 10.00 часа Окръжна прокуратура и ОДМВР ще дадат брифинг по повод разкритата наркооранжерия. 
*** 
Сливен. 

- От 11.00 часа в Областен информационен център ще се проведе пресконференция на Дирекция „Бюро по труда", 
Дирекция „Социално подпомагане" - Сливен и Дирекция „Инспекция по труда" - Сливен. 

 
Bloomberg TV 
 
√ Стойността на SOFIX достигна връхната си точка за 2019 г. 
Положителната търговия на БФБ спомогна SOFIX, BGBX40 и BGTR30 да реализират най-високите си равнища за тази 
година  
Положителната търговия на Българска фондова борса в понеделник изведе стойностите на три от индексите до най-
високите им равнища за тази година. Това са SOFIX, BGBX40 и BGTR30. Това пише Investor.bg. 
Бенчмаркът на сините чипове SOFIX добави 1,18% към стойността си до 593,05 пункта. По-широкият показател BGBX40 
нарасна с 1,41% до 117,33 пункта. Секторният BGREIT е нагоре с 0,21% до 121,15 пункта. Равнопретегленият BGTR30 се 
придвижи на зелена територия с 0,76% до 506,98 пункта. 
Оборотът на регулиран пазар възлиза на 1,826 млн. лв. благодарение на сключените 469 сделки с 64 емисии. Около 19% 
от оборота беше образуван от една сделка с книжата на „Синтетика“ АД за 349,8 хил. лв. По позициите на „Експат Имоти“ 
АДСИЦ и „Булленд инвестмънтс“ АДСИЦ бяха сключени други две единични сделки за съответно 259,2 хил. лв. и 222 хил. 
лв. 
 
√ Пазарите реагираха положително на напредъка на търговските преговори между САЩ и Китай 
Георги Найденов, икономист, В развитие, 25.02.2019  
Основните теми на преговорите между САЩ и Китай са кражбата на интелектуална собственост, кибер пространството, 
китайските субсидии за определени високо технологични компании и селското стопанство. Това каза Георги Найденов, 
икономист, в предаването "В развитие" с водещ Светозар Димитров. 
"Пазарите реагираха положително заради напредъка на търговските преговори между Пекин и Вашингтон. Азиатските 
акции поскъпнаха. Стойността на австралийския долар се покачи с 0.4%“. 
Според него Китай и САЩ ще постигнат сделка, тъй като и двете страни имат интерес от това. 
"САЩ имат интерес от сключването на споразумение заради свиването на БВП, охлаждането на американската икономика 
и вероятността от ново покачване на инфлацията. Китайската икономика също генерира спадове". 
Той говори и за преговорите за Brexit между Лондон и Брюксел. 
"Тереза Мей е определила нова дата, когато да се гласува споразумението, която е 12-и март. Това е 17 дни преди 
официалната дата на излизането на Великобритания от Европейския съюз". 
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√ Хърватия ще кандидатства за чакалнята на еврозоната най-късно през юли 
По този начин страната ще стане част от механизма на обменните курсове през 2020 г. 
Хърватия ще изпрати писмо с официалната си молба за присъединяване към ERM II – т. нар. „чакалня“ на еврозоната, най-
късно до юли. Това заяви гевурньорът на Хърватската централна банка Борис Вуйчич, пише Investor.bg, като цитира 
Bloomberg. 
Това ще позволи на балканската държава да стане част от механизма на обменните курсове през 2020 г., каза още Вуйчич 
в изказване от Загреб. 
Това е приблизително година по-късно от очаквания краен срок за България, която се надява на влизане в ERM II и Банковия 
съюз до средата на 2019 г. Румъния от своя страна се надява да се присъедини към механизма през 2024 г. 
Държавите кандидатки за присъединяване към еврозоната обикновено остават част от механизма, който ограничава 
движението на обменните курсове спрямо еврото, в продължение на две години. Ако страните отговорят на необходимите 
критерии, последва приемане на еврото в края на периода. 
В края на януари българският финансов министър Владислав Горанов заяви, че най-оптимистичната заявка за замяна на 
лева с еврото би могла да бъде датата 1 януари 2022 г. 


