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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ НЕДОСТИГЪТ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ Е НАЙ-СЕРИОЗНИЯТ ПРОБЛЕМ ЗА БИЗНЕСА, СЛЕДВАН ОТ НЕДОБРОТО РЕГУЛИРАНЕ 
И КОРУПЦИЯТА 
Това стана ясно в петък след проведеното Общо събрание на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), на 
което бяха обсъдени и приети целите в дейността ѝ за настоящата година. Основен приоритет в дейността за 2019 г. е 
преодоляването на недостига на човешки ресурси, привеждане на образованието в съответствие с потребностите на 

бизнеса и позиционирането на професионалното 
образование като престижен и желан избор за младите 
хора. Сред другите важни задачи пред АИКБ са 
подобряване на бизнес климата и реформа в 
енергетиката.  
„Проблем номер едно за бизнеса е проблема с човешките 
ресурси. Той измести проблеми като корупцията и 
недоброто регулиране. Затова както и през миналата 
година, така и през тази за АИКБ справянето с недостига 
на кадри с търсените умения е първостепенен приоритет. 
През 2018 г. успяхме да постигнем няколко важни крачки 
към преодоляването му. Тук ще отбележа промените в 
законите за трудова миграция и създаването на 
методология за Министерство на образованието, която да 
е в основата на планирането на така необходимите кадри 

за бизнеса“, каза председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
По данни на Асоциацията в следващите години се очаква сериозен недостиг на квалифицирани кадри за машиностроенето 
и металообработването, електротехниката и електрониката, информационните технологии, транспорта, енергетиката, 
туризма и селското стопанство. Облекчаване на трудовата имиграция, увеличаване на ролята на бизнеса при определяне 
на  изучаваното съдържание, възможностите за дуално обучение и отпускането на стипендии на учениците и студентите 
от съответните специалности, бяха част от предложенията за справяне с проблема. 
За подобряването на бизнес климата работодателската организация ще продължи да работи за ускорено изграждане на 
електронното управление, ограничаване на държавната намеса в икономиката, по-добрата работа на регулаторите и 
намаляване на административната тежест за бизнеса. АИКБ счита още, че България трябва да предприеме всички мерки 
за присъединяване към ERM II, Шенген и ОИСР. 
По време на Общото събрание беше представен и Плана от 10 точки на СЕЕМЕТ за конкурентоспособна индустрия в Европа. 

„40 % от социалните разходи в света се правят от 
ЕС, въпреки че в ЕС живее едва 7 % от населението 
в света и се произвежда около 22 % от световния 
БВП. За да се прилага подобна амбициозна 
социална политика, индустриалното 
производство в Европа трябва да се подкрепя и 
насърчава“, се казва в него.  Планът акцентира 
върху необходимостта от обща европейска 
политика в областта на търговията и икономиката, 
подобряването на прилагането и опростяване на 
европейското законодателство, осигуряване на 
необходимите човешки ресурси и др. Той ще бъде 
представен от АИКБ на кандидатите за 
Европейския парламент. 
Общото събрание направи частични промени в 
органите за управление на Асоциация на 

индустриалния капитал в България. Г-н Стефан Чайков, председател на Браншова камара Пътища беше избран за нов член 
на Управителния Съвет на АИКБ. За нови членове на Националния съвет на АИКБ бяха избрани г-н Иван Михайлов – 
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председател на Аутомотив Клъстер България, г-н Огнян Траянов – председател на БАИТ и г-н Кирил Желязков – 
председател на ББКЕПИ. 
  
News.bg 
 
√ АИКБ бори недостига на кадри с дуално обучение и стипендии  
Най-сериозните проблеми за бизнеса са недостигът на човешки ресурси и недоброто регулиране и корупцията. Това стана 
ясно на Общо събрание на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), на което бяха приети целите ѝ за 
настоящата година. 
Приоритет в дейността на Асоциацията за 2019 г. е именно преодоляването на недостига на човешки ресурси, привеждане 
на образованието в съответствие с потребностите на бизнеса и позиционирането на професионалното образование като 
престижен избор за младите хора. АИКБ ще се стреми и към подобряване на бизнес климата и реформа в енергетиката. 
Председателят на УС на АИКБ Васил Велев изтъкна, че още през миналата година са били предприети мерки за справянето 
с недостига на кадри чрез промените в законите за трудова миграция и създаването на методология за Министерството 
на образованието за планирането на необходимите кадри за бизнеса. 
От Асоциацията посочват, че в следващите години се очаква сериозен недостиг на квалифицирани кадри за 
машиностроенето и металообработването, електротехниката и електрониката, информационните технологии, транспорта, 
енергетиката, туризма и селското стопанство. Сред предложенията за решаване на проблема бяха облекчаването на 
трудовата имиграция, увеличаването на ролята на бизнеса при определяне на изучаваното съдържание, възможностите 
за дуално обучение и отпускането на стипендии на учениците и студентите от съответните специалности. 
Работодателската организация увери, че ще продължи да работи за ускорено изграждане на електронното управление, 
ограничаване на държавната намеса в икономиката, по-добрата работа на регулаторите и намаляване на 
административната тежест за бизнеса. Целта е да се подобри бизнес климатът. Според АИКБ България трябва да 
предприеме всички мерки за присъединяване към ERM II, Шенген и ОИСР. 
На Общото събрание беше представен и Планът за конкурентоспособна индустрия в Европа. В него се посочва, че 40 % от 
социалните разходи в света се правят от ЕС, въпреки че в ЕС живеят само 7 % от населението в света и се произвежда около 
22 % от световния БВП. Планът изтъква необходимостта от обща европейска политика в областта на търговията и 
икономиката, подобряването на прилагането и опростяване на европейското законодателство, осигуряване на 
необходимите човешки ресурси и други. Той ще бъде представен от АИКБ на кандидатите за Европейския парламент. 
На Общото събрание председателят на Браншова камара "Пътища" Стефан Чайков беше приет за нов член на Управителния 
Съвет на АИКБ. Нови членове на Националния съвет на АИКБ пък станаха Иван Михайлов - председател на Аутомотив 
Клъстер България, Огнян Траянов - председател на БАИТ и Кирил Желязков - председател на ББКЕПИ. 
 
БНР 
 
√ Недостигът на кадри става водещ проблем за бизнеса 
Недостигът на човешки ресурси вече изпреварва корупцията и недостатъчно добре регулираната среда като проблем за 
бизнеса. Това обявиха от Асоциацията на индустриалния капитал след Общо събрание, на което бяха обсъдени и приети 
целите в дейността на организацията за настоящата година 
Справянето с недостига на кадри и с липсата на търсените умения е първостепенен приоритет, за който работодателската 
организация ще работи. 
По данни на асоциацията в следващите години се очаква сериозен недостиг на квалифицирани кадри за машиностроенето 
и металообработването, електротехниката и електрониката, информационните технологии и транспорта, енергетиката, 
туризма и селското стопанство. 
Облекчаването на трудовата миграция, увеличаването на ролята на бизнеса при определянето на учебното съдържание, 
възможностите за дуално обучение и отпускането на стипендии на учениците и студентите от съответните специалности 
са част от предложенията за справяне с проблема. 
 
Econ.bg 
 
√ Недостигът на квалифицирана работна ръка е най-сериозният проблем за бизнеса 
Недостигът на човешки ресурси е най-сериозният проблем за бизнеса, следван от недоброто регулиране и корупцията 
Това стана ясно в петък след проведеното Общо събрание на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), на 
което бяха обсъдени и приети целите в дейността ѝ за настоящата година. Основен приоритет в дейността за 2019 г. е 
преодоляването на недостига на човешки ресурси, привеждане на образованието в съответствие с потребностите на 
бизнеса и позиционирането на професионалното образование като престижен и желан избор за младите хора. Сред 
другите важни задачи пред АИКБ са подобряване на бизнес климата и реформа в енергетиката.  
„Проблем номер едно за бизнеса е проблема с човешките ресурси. Той измести проблеми като корупцията и недоброто 
регулиране. Затова както и през миналата година, така и през тази за АИКБ справянето с недостига на кадри с търсените 
умения е първостепенен приоритет. През 2018 г. успяхме да постигнем няколко важни крачки към преодоляването му. Тук 
ще отбележа промените в законите за трудова миграция и създаването на методология за Министерство на 
образованието, която да е в основата на планирането на така необходимите кадри за бизнеса“, каза председателят на УС 
на АИКБ Васил Велев. 
По данни на Асоциацията в следващите години се очаква сериозен недостиг на квалифицирани кадри за машиностроенето 
и металообработването, електротехниката и електрониката, информационните технологии, транспорта, енергетиката, 



3 

 

туризма и селското стопанство. Облекчаване на трудовата имиграция, увеличаване на ролята на бизнеса при определяне 
на  изучаваното съдържание, възможностите за дуално обучение и отпускането на стипендии на учениците и студентите 
от съответните специалности, бяха част от предложенията за справяне с проблема. 
За подобряването на бизнес климата работодателската организация ще продължи да работи за ускорено изграждане на 
електронното управление, ограничаване на държавната намеса в икономиката, по-добрата работа на регулаторите и 
намаляване на административната тежест за бизнеса. АИКБ счита още, че България трябва да предприеме всички мерки 
за присъединяване към ERM II, Шенген и ОИСР. 
По време на Общото събрание беше представен и Плана от 10 точки на СЕЕМЕТ за конкурентоспособна индустрия в Европа. 
„40 % от социалните разходи в света се правят от ЕС, въпреки че в ЕС живее едва 7 % от населението в света и се произвежда 
около 22 % от световния БВП. За да се прилага подобна амбициозна социална политика, индустриалното производство в 
Европа трябва да се подкрепя и насърчава“, се казва в него.  Планът акцентира върху необходимостта от обща европейска 
политика в областта на търговията и икономиката, подобряването на прилагането и опростяване на европейското 
законодателство, осигуряване на необходимите човешки ресурси и др. Той ще бъде представен от АИКБ на кандидатите 
за Европейския парламент. 
Общото събрание направи частични промени в органите за управление на Асоциация на индустриалния капитал в 
България. Г-н Стефан Чайков, председател на Браншова камара Пътища беше избран за нов член на Управителния Съвет 
на АИКБ. За нови членове на Националния съвет на АИКБ бяха избрани г-н Иван Михайлов – председател на Аутомотив 
Клъстер България, г-н Огнян Траянов – председател на БАИТ и г-н Кирил Желязков – председател на ББКЕПИ. 
 
Dnes.bg 
 
√ Бизнесът: Недостигът на кадри изпреварва корупцията 
Недостигът на човешки ресурси вече изпреварва корупцията и недостатъчно добре регулираната среда като проблем за 
бизнеса. 
Това обявиха от Асоциацията на индустриалния капитал след Общо събрание, на което бяха обсъдени и приети целите в 
дейността на организацията за настоящата година. 
Справянето с недостига на кадри и с липсата на търсените умения е първостепенен приоритет, за който работодателската 
организация ще работи, предаде БНР. 
По данни на асоциацията в следващите години се очаква сериозен недостиг на квалифицирани кадри за машиностроенето 
и металообработването, електротехниката и електрониката, информационните технологии и транспорта, енергетиката, 
туризма и селското стопанство. 
Облекчаването на трудовата миграция, увеличаването на ролята на бизнеса при определянето на учебното съдържание, 
възможностите за дуално обучение и отпускането на стипендии на учениците и студентите от съответните специалности 
са част от предложенията за справяне с проблема. 
 
Akcent.bg 
 
√ Недостигът на човешки ресурси е най-сериозният проблем за бизнеса, следван от недоброто регулиране и корупцията  
Това стана ясно  след проведеното Общо събрание на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), на което 
бяха обсъдени и приети целите в дейността ѝ за настоящата година. Основен приоритет в дейността за 2019 г. е 
преодоляването на недостига на човешки ресурси, привеждане на образованието в съответствие с потребностите на 
бизнеса и позиционирането на професионалното образование като престижен и желан избор за младите хора. Сред 
другите важни задачи пред АИКБ са подобряване на бизнес климата и реформа в енергетиката. 
„Проблем номер едно за бизнеса е проблема с човешките ресурси. Той измести проблеми като корупцията и недоброто 
регулиране. Затова както и през миналата година, така и през тази за АИКБ справянето с недостига на кадри с търсените 
умения е първостепенен приоритет. През 2018 г. успяхме да постигнем няколко важни крачки към преодоляването му. Тук 
ще отбележа промените в законите за трудова миграция и създаването на методология за Министерство на 
образованието, която да е в основата на планирането на така необходимите кадри за бизнеса“, каза председателят на УС 
на АИКБ Васил Велев. 
По данни на Асоциацията в следващите години се очаква сериозен недостиг на квалифицирани кадри за машиностроенето 
и металообработването, електротехниката и електрониката, информационните технологии, транспорта, енергетиката, 
туризма и селското стопанство. Облекчаване на трудовата имиграция, увеличаване на ролята на бизнеса при определяне 
на  изучаваното съдържание, възможностите за дуално обучение и отпускането на стипендии на учениците и студентите 
от съответните специалности, бяха част от предложенията за справяне с проблема. 
За подобряването на бизнес климата работодателската организация ще продължи да работи за ускорено изграждане на 
електронното управление, ограничаване на държавната намеса в икономиката, по-добрата работа на регулаторите и 
намаляване на административната тежест за бизнеса. АИКБ счита още, че България трябва да предприеме всички мерки 
за присъединяване към ERMII, Шенген и ОИСР. 
По време на Общото събрание беше представен и Плана от 10 точки на СЕЕМЕТ за конкурентоспособна индустрия в Европа. 
„40 % от социалните разходи в света се правят от ЕС, въпреки че в ЕС живее едва 7 % от населението в света и се произвежда 
около 22 % от световния БВП. За да се прилага подобна амбициозна социална политика, индустриалното производство в 
Европа трябва да се подкрепя и насърчава“, се казва в него.  Планът акцентира върху необходимостта от обща европейска 
политика в областта на търговията и икономиката, подобряването на прилагането и опростяване на европейското 
законодателство, осигуряване на необходимите човешки ресурси и др. Той ще бъде представен от АИКБ на кандидатите 
за Европейския парламент. 
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Общото събрание направи частични промени в органите за управление на Асоциация на индустриалния капитал в 
България. Стефан Чайков, председател на Браншова камара Пътища беше избран за нов член на Управителния Съвет на 
АИКБ. За нови членове на Националния съвет на АИКБ бяха избрани Иван Михайлов – председател на Аутомотив Клъстер 
България, Огнян Траянов – председател на БАИТ и г-н Кирил Желязков – председател на ББКЕПИ. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Ветото на президента върху промените в Изборния кодекс влиза в правна комисия  
Ветото на президента върху текстове от Изборния закон влиза за обсъждане в правната комисия. 
Президентът Румен Радев настоява повторно да се обсъди по-високият праг на преференциите и да се изяснят критериите 
за въвеждане на машинното гласуване. 
Държавният глава не приема и решенията на комисиите да се взимат с обикновено мнозинство. ГЕРБ и Обединените 
патриоти вече взеха единодушно решение да отхвърлят ветото на президента върху промените в Изборния кодекс. 
Промени ще има само на частта с преференциите. 
 
√ Продължава визитата на руския премиер Медведев у нас 
Продължава визитата на министър-председателя на Руската федерация Дмитрий Медведев у нас. Днес той ще се срещне 
с председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. 
По-късно Дмитрий Медведев и премиерът Бойко Борисов ще открият българско-руски бизнес форум в областта на 
туризма. Основен акцент във вчерашните разговори беше енергетиката. 
Бойко Борисов подчерта, че страната ни ясно е заявила, че иска да бъде част от газопреносната мрежа. На свой ред 
Дмитрий Медведев обясни, че за по-нататъшни стъпки по отношение на „Турски поток" ще се говори след гаранция от ЕК, 
че пред проекта няма да има прегради. Обсъдено беше и общо бъдеще за проекта АЕЦ "Белене". Темата енергетика 
присъстваше и в разговорите с президента Румен Радев. 
И днес в столицата се очакват засилени мерки за сигурност. Поетапно улици и булеварди ще бъдат затваряни за 
преминаване на руската делегация. 
 
√ Медведев: За „Турски поток“ ще можем да говорим след гаранции от ЕК 
За по-нататъшни стъпки по отношение на „Турски поток“ ще можем да говорим след гаранция от ЕК, че за този проект няма 
да има прегради. Това каза министър-председателят на Русия Дмитрий Медведев след среща с премиера Бойко Борисов. 
Медведев уточни, че България и Русия продължават сътрудничеството в областта на енергетиката, въпреки проблемите, 
които имаше с проекта „Южен поток“. „И отчитаме опита, който придобихме покрай този проект. Но за по-нататъшни 
конкретни стъпки с „Турски поток“ ще можем да говорим, когато ни бъдат дадени гаранции от ЕК за това, че в бъдеще този 
проект няма да има прегради. Надявам се българските ни колеги разбират това и да работят по въпроса“, посочи той. 
Руският премиер коментира и проекта АЕЦ „Белене“. „Ние сме готови да разгледаме участието си в централата. Нашата 
компания „Росатом“ има голям опит в участие в подобни проекти. И искам да кажа, че изтребители винаги ще има. Важно 
е да има електроцентрали, за да дойде газ“, коментира Медведев. Той обясни, че България и Русия водят преговори и по 
отношение на хуманитарната сфера. „Ние сме на мнение, че трябва да разширяваме контактите в образованието, науката 
и изкуството. Над 80 руски града имат побратимени връзки с българските общини и това е добра база за развитие на 
хуманитарните връзки. Страните ни имат сходни възгледи за много неща. Миналата година отбелязахме 180 години от 
Руско-турската война и тази година ще празнуваме 140 години от установяване на дипломатическите отношения между 
Русия и България. А ако потърсим още назад в историята, ще намерим още такива възпоменателни дати. Руснаците с 
удоволствие прекарват отпуската си в България и ние се радваме на туристите от България“, заяви Медведев. 
 
В. Банкерь 
 
√ Радев на срещата с Медведев: Предлагаме добри условия за инвестиции 
Президентът Румен Радев се срещна с премиера на Русия Дмитрий Медведев, който е на двудневно посещение в България 
по покана на министър-председателя Бойко Борисов. 
Държавният глава заяви в началото на пленарната среща на двете делегации, че счита, че съществува политическа воля и 
необходимите условия за развитие на равнопоставено и взаимноизгодно сътрудничество между България Русия. Той 
изтъкна, че има сфери като туризма, където отношенията са устойчиви и перспективни. Русия е стратегически партньор в 
енергетиката, където има голям потенциал за задълбочаване на нашите отношения при спазване на важни принципите 
като целесъобразност, конкурентност, прозрачност, сигурност на доставките, като изтъкна, че особено важно за нас е 
изгодната цена. 
Президентът посочи, че страната ни предоставя добри условия за инвестиции и каза, че вярва, че българската икономика 
може да предложи много повече на руския потребител, който по думите му познава и цени качеството на редица 
български стоки. 



5 

 

Руският премиер посочи, че е необходимо България и Русия да се ръководят от съществуващите добри отношения между 
двата народи и да направят качествен скок в развитието на отношенията занапред, като посочи, че това се отнася за 
икономиката. Имаше един момент, когато имах усещане, че всички икономически връзки се срутиха, големите проекти 
изчезнаха, натрупаха се взаимни обиди, търговията стагнира. С общи усилия можем да променим всичко, най-важното е 
правителствата да работят както трябва, да бъдат вземани необходими решения на ниво компании, да бъдем в постоянен 
диалог, включително на междурегионално и хуманитарно ниво, каза руският премиер, цитиран от БТА. 
Държавният глава подчерта, че в сферите на образованието, науката и културата между двете страни съществуват дълги 
традиции и има огромни перспективи за развитие. Считам, че българо-руският диалог допринася за възстановяване на 
доверието между ЕС и Русия, от което всички ние имаме интерес, заяви президентрт.  
Радвам се да ви приветствам по-малко от година, след като с президента Путин възстановихме диалога на най-високо 
ниво, въпреки различията по двустранни и международни въпроси, каза в началото на срещата държавният глава. 
Президентът Радев изтъкна, че между двата народа съществуват дълбоки исторически духовни и културни връзки, които 
са устояли изпитанието на времето и са неподвластни на политическата конюнктура. Той изтъкна, че вчера България с 
признателност е отбелязала 141 години от края на Руско-турската война и Освобождението на България и каза, че през 
юли ще отбележим и 140 години от установяването на дипломатическите отношения между двете държави. На 24 май 
заедно почитаме създадената от българските първоучители азбука, на която пишем, четем и взаимно се обогатяваме, каза 
държавният глава. 
Премиерът на Русия отбеляза срещата с държавния глава през миналата година в Москва. Времето минава бързо и сега е 
добър повод, за да организираме тази визита и да поздравим Вас и всички граждани на България по случай националния 
празник - Денят на Освобождението от османското иго, каза Медведев. Той посочи, че този празник винаги ще свързва 
двата народа, като също отчете предстоящото отбелязване на 140 години от установяването на дипломатическите 
отношения между двете страни. Медведев изтъкна, че дори не става дума за конкретни дати, а за историческата памет, 
която винаги са имали двата народа и в най-различни ситуации не ги е подвеждала. 
Руският премиер отново покани държавния глава на България за участие в икономическия форум в Санкт Петербург. 
Надявам се, че това също ще спомага за по-добро взаимно разбиране между нашите страни, каза Медведев 
 
Дневник 
 
√ Рискове при машинното гласуване на избори 
Oчаквания за напрежение в изборните секции, ако на една машина гласуват повече от 180 избиратели, възможност за 
манипулации на резултатите от изборите чрез достъп на "троянски кон" до софтуера на устройствата и липса на достъп до 
резултатите от вота при неизправност на машините - това са част от рисковете при машинно гласуване на изборите. 
Констатациите са в доклад на "Сова 5" за пазарно проучване и анализ на гласуването с машини в световен мащаб, който е 
направен през януари т.г. по поръчка на Централната избирателна комисия (ЦИК) за 23.5 хил. лева. В началото на март 
избирателната комисия трябва да обяви обществена поръчка за наемането, производството или закупуването на машини 
за гласуване на следващите избори. 
За машинно гласуване у нас се говори от години, а възможност за такова трябваше да има във всички близо 12 500 секции 
на парламентарните избори през 2017 г. Заради кратки срокове ЦИК обаче не успя да осигури машините, а по-късно бе 
решено да бъде направен пазарен анализ на световната практика. В началото на т.г. ГЕРБ и "Обединените патриоти" бяха 
на път да подкрепят законови поправки за поредно отлагане на машинното гласуване, а БСП се обяви за негов защитник. 
На среднощно февруарско заседание на парламента бе прието предложението на ДПС за поетапно въвеждане. 
Според последните промени в Изборния кодекс на изборите за евродепутати през май т.г. трябва да има възможност за 
гласуване с машини в не по-малко от 3000 секции, на местния вот - в не по-малко от 6000, а по инициатива на ДПС на 
следващи избори в страната да се гласува само с машини, без да има възможност за гласуване с хартиена бюлетина. И в 
момента ГЕРБ се обявява против този вид гласуване, но ще го въведе заради желанието на голяма част от обществото. 
Според партийци поръчаният от ЦИК доклад може да служи като аргумент за отмяната му. 
Хаос при множество избиратели 
Една машина за гласуване с директно електронно записване, според данни от световната практика, може да обслужи 
около 180 избиратели в рамките на един изборен ден. По-голям брой избиратели би създал напрежение в натоварените 
часове и в края на деня. Това означава, че ако машинното гласуване се въведе като доминиращ модел за гласуване в 
България и се използва технологията за директно електронно записване, в повечето избирателни секции ще бъде 
необходима повече от една машина за гласуване, се посочва в доклада на "Сова 5". 
"Според българското законодателство машинното гласуване се осъществява на устройство с тъч скрийн, върху който се 
отбелязва избора и се получава разписка. Накрая на деня се отпечатва протокол от гласуването", обясниха пред "Дневник" 
от ЦИК. От там обявиха, че става въпрос за машини с директно електронно записване. В комисията обаче не са коментирали 
въпроса за констатацията, че ако на една машина гласуват повече от 180 избиратели, може да се стигне до напрежение 
или хаос. 
В доклада се посочва, че този проблем се смекчава при наличието на две опции за гласуване - с машина и с бюлетина. 
Според инициираните от ДПС последни поправки в изборните правила от 2020 г. на изборите у нас ще се гласува само с 
машини. 
Машините с оптично сканиране са със значително по-голям капацитет и при тях гласуването става по-бързо, т.е. няма 
проблем, констатира анализът. От ЦИК обясниха, че става въпрос за машини, които сканират хартиената бюлетина - метод, 
който не фигурира в законодателството. 
Цените варират 
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В САЩ се гласува с машини, като по-разпространени и по-често усъвършенствани са тези за оптично записване. Според 
интерфейса на пазара има три разновидности на машини с директно електронно записване, се посочва в доклада на "Сова 
5". Само с машини се гласува и в Бразилия, Венецуела, Филипините, Индия и Бутан. 
В доклада са сравнени машини на над десет производителя, които най-често се използват в САЩ. Цените варират от 2500 
до 5000 долара на устройство, а защитите за вота са охраняеми помпи, компютърни защитни механизми и др. Очакванията 
са при поръчка на по-голям брой машини, или 12 500 - колкото са секциите у нас, да има отстъпка между 10 и 20%. 
Посочено е още, че наемането би струвало, колкото закупуването, и би било безсмислено, тъй като "животът" на машините 
е между 12 и 15 години. Освен това наемането крие рискове за сигурността на вота, се посочва в доклада. Цитира се и 
пример с машините на "Сиела Норма" АД, чието закупуване и наемане се очаква да е на една и съща цена от 4 000 лв. без 
ДДС на брой. 
Представени са и българските машини за гласуване на "Консорциума: Математици, информатици и работници без граници 
- българските машини за гласуване и партньори", производството и доставката на 12 500 от които ще струват между 46 и 
61 млн. лева без ДДС. 
Проблемите по света 
Гласуването с машини във Венецуела прилича на експерименталното гласуване с машини в България на изборите през 
2014 г. и през 2016 г., пише в доклада. В него се посочва още, че във Венецуела има биометрично удостоверяване на 
избирателите, а след гласуването с машина, за което има електронен запис, се издава хартиена бележка. 
Според световния пример машинното гласуване може да бъде оскъпено при приспособяването на устройствата за 
гласуване на хора с увреждания, се посочва в доклада на "Сова 5". Заради което се препоръчва да се търси друго решение. 
В доклада са цитирани различни публикации, в които се описва лош опит при гласуване с машини по света. Сред тях е как 
след грешки и възможности за измама в Германия машинното гласуване е обявено за противоконституционно. Посочено 
е още, че има мнения, че устройствата са уязвими, тъй като по веригата много хора имат достъп до софтуера и "може да 
бъде вкаран троянски кон". Дадени са примери от САЩ как със заразена магнитна карта машините могат да бъдат хакнати, 
както и как при неизправност не може да се проверят резултатите. 
 
√ САЩ прекратяват търговските преференции за Индия и Турция  
Съединените щати прекратяват търговските преференции за Индия и Турция. Причината е, че тези две страни не 
изпълняват критериите за участие в тази програма, съобщава БТА, като се позовава на съобщение на американското 
правителство. Прекратяването на търговските преференции може да влезе в сила не по-рано от 60 дни, след като бъде 
уведомен Конгресът. 
"По искане на президента Тръмп търговският представител на САЩ обяви днес, че Съединените щати възнамеряват да 
отнемат статута на Индия и Турция на развиващи се държави, облагодетелствани от програмата за преференции", се казва 
в комюнике на Службата на търговския представител, цитирано от "Франс прес". 
Системата на търговски преференции осигурява по-добър достъп до американския пазар, като допуска безмитен внос на 
някои стоки от страните, включени в програмата. 
Според Службата на търговския представител Турция не може повече да участва в тази програма, тъй като е достатъчно 
развита икономически, посочва "Ройтерс". Търговските преференции се отнемат на Индия, защото според Тръмп тя не е 
осигурила равен достъп на американски стоки на индийския пазар. 
 
БНР 
 
√ Български туроператори се надяват, че спадът на руските туристи ще бъде спрян 
Продажбите за България в Русия в момента продължават да стагнират, като основните причини за обръщането им не са в 
полезрението и възможностите на българската държава. Това заяви пред БНР Галин Георгиев – управител на един от 
ключовите туроператори, които оперират В Русия. 
Той коментира в предаването „12+3“ на програма „Хоризонт“ спадът на руските туристи – до 25% според някои 
туроператорите на базата на ранни записвания, преди утрешния българо-руски туристически форум в рамките на визитата 
на руския премиер Дмитрий Медведев. 
Галин Георгиев сподели и причините за този спад според него. 
„На първо място доходите на руските граждани стагнират вече доста години… Втори фактор е, че миналата година 
специално конкуренцията с Турция бе категорично спечелена от турския туристически продукт – ценово и като качество. 
Третият фактор е, че има огромно количество апартаменти и жилища в България – по Черноморието и не само там вече, 
собственост на руски граждани, които се посещават не само от самите тях, но и от техни семейства, приятели, роднини… 
Т.е. организираният туризъм естествено губи по тази причина“, обясни той. 
Освен това Русия като държава се стреми да запази туристическия поток вътре в страната и последните 4-5 години много 
усилено се разви този вътрешен туризъм, добави Георгиев. 
Пренасочване на туристи към Турция констатира и Иво Богданов от друг голям български туроператор, работещ на руския 
пазар. По думите му ранните записвания  показват лек спад на руските туристи – 5-10%. 
Възможно е обаче при т.нар. оферти в последния момент да бъдат продадени по-големи обеми, коментира Галин 
Георгиев. „През последните години динамиката в бранша стана много висока, тенденциите бързо се променят, така че е 
трудно да се каже какво ще се случи след няколко месеца“. 
Детските ваканции също бележат спад, посочва Галин Георгиев. Според когото България като цяло изпълнява руските 
критерии за детски туризъм, тъй като са останали обекти, които предлагат доста високо ниво. 
Според Иво Богданов въпреки конкуренцията между България, Турция и Гърция предлаганите пакети и цени са различни 
за трите страни. „Всеки пазар от изброените три си има ниша, към която руският турист се насочва“. 
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Няма драстични оплаквания от руски туристи за продукта, който България предлага, подчерта Иво Богданов. И добави, че 
оплакванията са свързани най-вече с обслужването. 
 
√ Пловдив очаква броят на чуждестранните туристи да се увеличи 
Пловдив разчита, че като Европейска столица на културата ще увеличи броя на туристите и ще раздвижи местната 
икономика.  
8-10% е ръстът на туристите в града под тепетата в последните три години. Очакванията са увеличението да стигне до 12-
15%.  
На 8-и март започва събитието „Уикенд в Пловдив“, в което ще се включат културни институции. С него ще бъде даден 
старт на събитийния туризъм в Пловдив. 
Любозар Фратев, председател на Управителния съвет на Съвета по туризъм - Пловдив: 
„Строят се нови хотели, за миналата година имаме 11% увеличение на легловата база. Има какво да се очаква от градската 
инфраструктура. За съжаление летище Пловдив не е добре развито. Очакваме да се увеличат чуждестранните туристи. 
Културният календар е наситен. Пловдив става четирисезонна туристическа дестинация“. 
 
√ Кристалина Георгиева: Светът не разполага с инструменти срещу нова финансова криза 
Светът не разполага с толкова финансови инструменти за отговор на предстояща криза, колкото през 2008 година, 
предупреди в София Кристалина Георгиева на представянето на новия индекс на Световната банка „Жени, бизнес и 
законодателство“. Георгиева, която временно изпълнява длъжността президент на Световната банка, допълни, че има 
ясни признаци за забавяне на глобалната икономика, но липсват възможностите за стимулиране на растежа чрез вече 
използваните мерки. 
„Днес това не е толкова лесно, именно защото на врата на световната икономика има огромно количество задлъжнялост, 
която пречи от това да излезем от тази криза“, коментира бившата еврокомисарка за бюджета. 
Задлъжнялостта на държавите трябва да се преодолее с иновации и производителност, допълни Кристалина Георгиева. 
Тя участва в представянето на индекс за равенството на жените, изготвен от експертите във Вашингтон. Едно от 
заключенията в изследването е, че светът е със 160 трилиона долара по-беден заради неравнопоставеността на двата пола. 
 
В. Стандарт 
 
√ По-ниски такси за преводи в евро от 15 декември  
Таксите за преводи в евро между страните от еврозоната и тези, които не използват общата валута, ще поевтинеят от 15 
декември тази година. 
Новите регулации, предложени от българския евродепутат Ева Майдел и гласувани от Европарламента на 14 февруари 
2019 г., бяха приети днес и от Съвета на Европа. 
С промените се уеднаквяват разходите за трансгранични плащания в евро между държавите от еврозоната и страните 
извън нея. Повишава се и прозрачността при таксите, свързани с услуги по превалутиране. 
"В държавите-членки на еврозоната таксите върху тези преводи са или много ниски, пренебрежително ниски, или въобще 
не съществуват. За сметка на това в държави като България имаме най-високите такси, тъй като регламентът ще влезе в 
сила от края на 2019 година. Понякога за направен превод от 10 евро можем да платим такса от 15 евро", обясни Ева 
Майдел /ЕНП/. 
Според проучване на международната компания "Делойт", банките в България поддържат най-високите такси в Евросъюза 
за получен превод в евро. 
Новите правила слагат край на дискриминацията срещу ползвателите на платежни услуги в рамките на ЕС, но извън 
еврозоната. Докато потребителите в еврозоната се възползват от единната зона за плащания в евро (SEPA), то тези, които 
живеят извън нея, продължават да заплащат високи такси за трансгранични плащания в евро.  
В рамките на една година, таксите за трансгранични плащания в евро в ЕС трябва да бъдат в съответствие с таксите за 
националните заплащания направени в местната официална валута (правилото за „същата такса“). Освен това държавите 
членки са свободни да наложат правила на банките за прилагане на същите такси за трансграничните и за вътрешните 
плащания, които не са в евро. 
Новите мерки също ще предпазват потребителите от плащане на произволни разходи за превалутиране. При всяка 
транзакция те ще бъдат информирани относно сумата, която трябва да заплатят в местната валута и във валутата на тяхната 
сметка. За да се направят разходите за превалутиране по-прозрачни, ще има единна база за пресмятане на таксите за 
превалутиране на местата за продажба или на банкоматите (референтният процент на ЕЦБ + х% с максимални ставки за 
надценка определени индивидуално от банките). Потребителите ще получават електронно известие, като например 
текстово съобщение, имейл или известие на своите мобилни приложения или на уеб приложение на банката, относно 
приложимите такси за превалутиране. Банките ще трябва също да обявяват очакваните пълни разходи при банкови 
трансфери преди извършването на операцията. 
„Успяхме да премахнем един двоен стандарт в ЕС. Всеки българин, който превежда пари от или в друга държава на ЕС, ще 
спестява между 30 и 50 лева на превод. Ако за превод от 10 евро досега сме плащали средно между 30 и 50 лева такси, то 
сега цената за него ще бъде около 3-5 лева. Освен това осигурихме банките да дават по-ясна информация при плащане 
или теглене на пари с карта в чужбина. Това е втората малка революция в ЕС след тази с намаляването на роуминга”, 
коментира Майдел. 
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Investor.bg 
 
√ ЕК: "Български енергиен холдинг" трябва да плати глобата въпреки обжалването 
Обжалването на решението не отменя неговото изпълнение до момента, в който жалбата бъде уважена от Съда 
на ЕС, посочва говорител на Комисията 
Дори да обжалва решението на Европейската комисия (ЕК) за налагане на глоба на „Български енергиен холдинг“ ЕАД 
(БЕХ) и неговите дъщерни дружества „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД, България ще трябва да плати наложената 
глоба, заяви говорител на Комисията в отговор на въпрос, свързан с обявените намерения за обжалване на решението.  
През декември комисията глоби БЕХ със 77 млн. евро за възпрепятстване на достъпа до газопреносната мрежа на 
България. 
Както при всеки подобен случай, ЕК ще защити решението си пред Съда на ЕС, добави говорителят. 
По неговите думи обжалването на решението не отменя неговото изпълнение до момента, в който жалбата бъде уважена 
от съда. 
Попитан дали комисията е изненадана от обжалването, говорителят поясни, че прилагането на решенията в областта на 
конкуренцията не е въпрос на чувства. Затова не може да се каже, че сме изненадани или че изпитваме някакво друго 
подобно чувство. 
"По силата на процедурите, когато ЕК вземе дадено решение в тази област, то може да бъде обжалвано. Това е част от 
нашата работа и от правото на защита на засегнатите страни“, посочи говорителят. 
 
√ ИПИ: Темпът на развитие на българските райони остава незадоволителен 
Единственият от шестте български района, който не попада след 10-те най-бедни в ЕС, е Югозападният заради 
силната столична икономика 
Последните данни на Евростат показват, че регионалните различия в страните членки на ЕС не само са останали значителни 
и през 2017 г., но в голяма част от страните всъщност са се задълбочили. Индикаторът, който европейската статистика 
използва за това сравнение, е БВП на човек от населението, изразен в стандарт на покупателната способност [1] (СПС), 
пише Явор Алексиев в анализ на Института за пазарна икономика. 
През 2017 г. разликата в БВП на глава в СПС варира от 31% от средното за ЕС (в Северозападна България) до близо 200% в 
части от Белгия, Германия и Великобритания. В Люксембург [2] този показател е 253%, но страната се състои само от един 
район, поради което не е обект на разглеждане тук. 
На първата графика е показана разликата в благосъстоянието между най-бедния и най-богатия район на 15 от страните 
членки на ЕС (тези от тях, за които Евростат предоставя непрекъснат ред сравними данни за последното десетилетие и 
които имат повече от един район в рамките на Европа [3]). 
 

 
 
Прегледът на данните за 2017 г. показва, че България не само изостава чувствително в средните стойности, но и погледнато 
през призмата на отделните райони. Всъщност единственият от шестте български района, който не попада след 10-те най-
бедни в ЕС, е Югозападният заради силната столична икономика. 
Нещата изглеждат малко по-различно в динамика – през последното десетилетие БВП на глава от населението в СПС се 
покачва от 71% на 79% от средното за ЕС в Югозападна България и от 43% на 49% средно за страната. Промяната в 
Северозападна България е от 28% до 31%, което е трудно да бъде определено като „подобрение”. 
От данните за другите разглеждани страни обаче прави впечатление, че в повечето от тях протичащите процеси са 
всъщност противоположни. Дори ако оставим настрана тежко засегнати от кризата страни като Гърция и Испания, спад на 
относителното благосъстояние на регионално и национално ниво се наблюдава още в Швеция, Финландия, Италия и дори 
Великобритания. 
В Белгия, Гърция, Испания и Финландия намаляващите различия са всъщност свързани със спад в относителното 
благосъстояние и на най-богатия, и на най-бедния район – тип „кохезия”, на която е трудно да завидим. Всъщност само в 
Румъния, България, Словакия и Дания е налице ръст на благосъстоянието както в най-богатия, така и в най-бедния район. 
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Във всеки един от тези случаи богатият район, обаче, расте по-бързо, което води до увеличаване на относителното 
неравенство между регионите. 
 

 
Така поради недостатъчно бързите темпове на растеж и ниската база в началото на периода, чувството за „застигане” на 
средните за ЕС стойности у нас остава ограничено с изключение на Югозападния район (и то основно столицата). Въпреки 
че и петте останали района у нас постигат някакво приближаване към средните стойности на ЕС, за реално догонване все 
още трудно можем да говорим. 
*** 
[1] Стандартът на покупателната способност (СПС) е условна валута, която позволява международни сравнения, тъй като 
взима предвид разликата в цените на стоките и услугите в отделните страни. Агрегатите, изразени в СПС, се получават като 
агрегатите по текущи цени в националната валута се разделят на съответния паритет на покупателната способност. 
[2] С цел по-ясна визуализация, тук изключваме и абсолютният шампион – Inner London West, където БВП на глава от 
населението по паритет на покупателната способност е 626% от средното за ЕС. 
[3] При предходни такива сравнения страните са 21, но по неизвестни за нас причини базата данни на Евростат (към 
момента на написването на този материал) не дава достъп до някои от тях (като Франция и Полша). 
 
News.bg 
 
√ МРРБ: Електронният регистър на географските обекти помага и на туристите 
Електронен регистър на МРРБ съхранява наименованията на българските географските обекти, съобщиха от 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството 
В интернет може да се направи справка за имената на селищата и географските обекти в Република България и промените 
им в исторически аспект. 
Електронен регистър към Агенцията за геодезия, картография и кадастър показва местоположението на селища и 
местности, по географските им или старите им имена в България. 
Към днешна дата Регистърът на географските наименования в България съдържа подробна и актуализирана информация 
за 259 000 географски обекти в страната. Регистърът се поддържа от Агенцията за геодезия, картография и кадастър (АГКК). 
Той е създаден съгласно Закона за геодезията и картографията. 
Целта на регистъра е да се установят географските имена, регистрацията им и създаването и поддържането на база данни 
за тях, включително и транскрипцията на чуждите географски имена. 
Регистърът е изключително важен и за описанието на географските имена в качеството им на културно-исторически обекти. 
С него туристите лесно и бързо могат да се информират за местонахождението на даден обект, който е известен на 
местното население със старото си име, но фигурира в официални справочници с друго. 
Полезен е и за установяването на наследствени имоти, както и за справки за местности, останали с име, което не се ползва 
от съвременните поколения. В много от имената на селища, планини, местности, езера и реки се съдържат истории, 
свързани с българският бит, виждания, явления, вярвания, които се пазят в езиковата памет на общността и представляват 
важна част от историческото и културно ни наследство. Те са свързани с историческата памет на народа, на различните 
общности и с това присъстват в днешния социален живот. 
В базата данни освен актуализирани наименования на географски обекти за всяка местност се съдържат данни и за 
транслитерация на имената им; алтернативно или старо име на обекта; местонахождението му по населено място, община, 
орографски обект, речна система; принадлежност на географския обект, административна принадлежност или 
принадлежност на теренните и туристически обекти към съответния орографски обект (релефна форма) или система, или 
хидрографски обект или система. 
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Отразени са също принадлежността на селищни образувания, квартали и махали към населено място; на теренните и 
туристическите обекти към съответния орографски обект или система, принадлежността на хидрографския обект (реки, 
езера и язовири) към съответната речна система, източникът, от който е извлечено името. 
Там са указани и принадлежността на географския обект, административна принадлежност или принадлежност към по-
голям орографски или хидрографски обект, или система, Координати на точка в обекта в Българска геодезическа система 
и др. специфична информация. 
Чрез регистъра се обезпечава еднаквост и устойчивост при употребата на имената на географските обекти, тяхното 
съхранение, своевременна актуализация - проследяване на промяната на имената в исторически аспект на едни и същи 
обекти, както и архивиране на тази информация. Освен чисто практическа, поддържането на регистъра има и значителна 
културологична стойност, тъй като в процесите на културно, икономическо и социално сближаване между страните в 
съвременния свят, географските имена са носител и на националната идентичност и родната култура. 
Уеб порталът позволява на потребителите да правят справки и да търсят географски имена по различни критерии и 
характеристики, т.е. по всички данни в регистъра, като се визуализират намерените резултати от търсенето и дава 
възможност за тяхното предоставяне както в KML формат, така и във формат JSON на български и английски език. Това е в 
съответствие с изискванията по Директивата на ЕС INSPIRE. 
Регистърът е създаден по проект на АГКК за надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-
услуги. Той е достъпен през електронната страница на агенцията: http://geonames.cadastre.bg/ и е отворена база данни за 
българските географски имена. Данните по INSPIRE пък са достъпни в КАИС портал https://kais.cadastre.bg/bg/Map.  
  
Darik News 
 
√ Нов талон на автомобила, ако в старото свидетелство липсва екологична норма 
Ако в свидетелството за регистрация (част „Първа“ и част  „Втора“) не е посочена екологична норма ЕВРО 1, 2, 3, 4, 5 и 6, 
трябва да вадите нови документи на автомобила. Това става ясно от публикувана информация на СДВР.  
В последните седмици стотици собственици на по-стари автомобили са изправени пред трудността да докажат 
екокатегорията на возилото си. Това се налага заради нововъведената формула, по която вече се изчислява „данък МПС“. 
От СДВР обясниха, че при липса на посочена екологична норма на притежаваното от вас превозно средство първо трябва 
да се обърнете към официалния представител за България на марката на автомобила. Оттам трябва да ви предоставят 
удостоверителен документ за притежаваната екологична норма на колата, алармират от Съюза на българските 
автомобилисти (СБА). 
След това лично или чрез пълномощник с моторното превозно средство трябва да отидете до отдел „Пътна полиция”-СДВР 
(ако МПС се води на отчет в СДВР). Там трябва да предоставите този документ заедно със свидетелството за регистрация 
на МПС - част „Първа“ и част „Втора“ („големия“ и „малкия“ талон). След като преминете с превозното средство през пункта 
на „Пътна полиция”-СДВР за идентификация, предоставяте съответните документи на служителите от МВР за издаване на 
нови документи с вписана съответна екологична норма.  
Цялата услуга в КАТ по идентификацията и смяната на талони на автомобила ще ви струва 20 лева, ако се плати през пост 
терминал, или 23 лева на банковото гише, уточниха от СДВР. Ваденето на удостоверение от съответното автомобилно 
представителство също ще се заплаща. Според шофьори, които вече са се сдобили с такъв документ, той струва около 50-
100 лева. 
От СДВР уточняват, че цялата тази процедура е във връзка с годишния данък на МПС. От тази година при изчисляването на 
т.нар. пътен данък се включва и екологичен компонент. Този компонент е свързан с Европейските стандарти за изгорели 
газове, които дефинират допустимите стойности на изгорели газове на моторните превозни средства на европейския 
пазар.  
Мотивите за промяната в концепцията са свързани с идеята за стимулиране на извеждането от експлоатация на най-
старите автомобили и замяната им с по-нови и по-екологични модели.  
 
Atom Info 
 
√ МААЕ не е открила нарушения на ядрената сделка с Иран 
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) потвърди в понеделник, че Иран продължава да спазва условията на 
ядрената сделка – Съвместния всеобхватен план за действие по иранската ядрена програма, според доклад на генералния 
директор на ООН за атомна енергия Юкия Амано. 
„Иран изпълнява своите ядрени ангажименти в съответствие със Съвместния интегриран план за действие. Наложително 
е Иран да продължи да изпълнява напълно тези задължения“, каза Амано. 
Агенцията продължава да проверява декларираното от Иран неотклонение на ядрен материал в съответствие със 
споразумението за гаранции. 
Продължава и оценката на отсъствието на недеклариран ядрен материал и на дейностите в Иран. 
„Когато провеждате дейности по проверка в Иран, Агенцията анализира цялата информация, свързана с предпазните 
мерки, която обикновено отнема много време, и предприема действия, ако е необходимо. 
Агенцията анализира и предприема мерки по безпристрастен, независим и обективен начин в рамките на съществуващите 
гаранции и в съответствие с установената практика на гаранции ”, добави Амано. 
 
 
 
 

https://kais.cadastre.bg/bg/Map
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Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Сутрешен блок" 

- България, Русия и Западът - цели и послания от посещението на Дмитрий Медведев в София 
- За хората и банките. Гост: омбудсманът Мая Манолова 
- Денят след успеха - актьорът Димитър Маринов специално за БНТ 
- Футболни истории в мечти и проблеми - коментар на Венцислав Стефанов 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Политическо напрежение - за промените в Изборния закон, за напрежението в коалицията и за съкращенията в 

администрацията - вицепремиерът Томислав Дончев 
- Багери на плажа - проверка на Алепу - укрепване на брега или още строежи - директно 
- Медведев у нас - Големите енергийни проекти, шпионските скандали и за отношенията на Русия с Европейските 

страни - кои са основните акцинти от посещението на Дмитрий Медведев у нас - Светлана Шаренкова и Георги 
Киряков 

- На прага преди евроизборите - коя партия ще вкара най-много депутати в ЕП и как избирателите разбират 
промените за преференциите 

- Проверка - имало ли е насилие в приемното семейство от Ямбол? На живо: Какво показа проверката на Агенцията 
за защита на децатa 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Защо деца влизат в клас с ножове, метални боксове и електрошокови палки? Коментар на Весела Чернева и 

Любомир Кючуков. 
- Енергийно независими или не? За интереса на българите от "Турски поток". И още - как от "гьол" АЕЦ Белене се 

превръща в стратегически обект? За енергийните проекти и визитата на руския премиер у нас - гостува министърът 
на енергетиката Теменужка Петкова. 

- Отвъд протокола. За посещението на руския премиер Медведев у нас - коментар на Соломон Паси. 
- Шофьор блъсна дете на светофар и избяга. Какво е състоянието на детето и кой е извършителят? 
- Строеж или укрепване на брега? На живо - излива ли се бетон край Алепу? 
- Внимание, измамник! Мним служител на ВиК обра възрастна жена в дома й. 
- 800 километра отвъд полярния кръг. Българин тръгва на опасна самостоятелна експедиция. 
- Може ли "Кухнята на ада" да се превърне в рай? Каква е съдбата на част от участниците от първия сезон на Hell's 

Kitchen? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 5-ти март 
София. 

- От 09.45 часа председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще се срещне с министър-председателя на 
Руската федерация Дмитрий Медведев. 

- От 12.00 часа в зала „Роял" на София Хотел Балкан ще се проведе „Българо-руски бизнес форум в областта на 
туризма". Форумът ще бъде открит от премиера Бойко Борисов и руския му колега Дмитрий Медведев. Сред 
участниците ще бъдат министър Николина Ангелкова и министърът на икономическото развитие на Руската 
федерация Максим Орешкин. 

- От 09.30 часа в заседателната зала на Висшия съдебен съвет ще се проведе заседание на Съдийската колегия. 
- От 10.00 часа в Столична Лекарска Колегия на БЛС ще се проведе пресконференция с участието на проф. Джошуа 

Мошонов и д-р Асен Меджидиев. Ще бъде представена информация за сътрудничество между най-
високотехнологичната израелска болница "Адаса" и СЛК на БЛС. 

- От 10.00 часа в Голямата конферентна зала на УНСС ще се състои пресконференция за представяне на дейностите 
по проект BNTCOMM/SUBV/2019M/0008 - „ЕВРОПА", финансиран от Европейския парламент и БНТ. 

- От 11.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери ремонтните дейности в 54 СУ „Св. Иван Рилски" 
в район „Надежда". 

- От 11.00 часа в клуб „Журналист" на Съюза на българските журналисти ще се състои пресконференция под надслов 
„Венецуела днес" на н. пр. Ориета Капони, посланик на Венецуела в България. 

- От 14.30 часа втори състав на Комисията за защита от дискриминация ще проведе заседание по преписка, 
образувана по сигнал на Национален синдикат „Защита" срещу „Български пощи" ЕАД за игнориране на синдиката 
при подписване на колективния трудов договор в дружеството. 

- От 15.00 часа пети състав на Комисията за защита от дискриминация ще разгледа преписка по жалба срещу 
възрастов критерий от 40 години, налаган от НЗОК при хормонално лечение с CNRH-A с търговско наименование 
„Золадекс". 

*** 
Бургас/Созопол. 

- От 11.00 часа началникът на РДНСК - Югозиточен район - Бургас инж. Милен Ненчев ще извърши проверка в 
местността Алепу, община Созопол по сигнали за извършване на строителна дейност. 

*** 
Благоевград. 
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- В 14.00 часа в Бригадно командване - Благоевград зам.-началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър 
Илиев ще даде пресконференция за кампанията на Министерството на отбраната „Бъди войник". 

*** 
Добрич. 

- От 11.00 часа посланикът на Р Казахстан Н. Пр. Темиртай Избастин ще се срещне с кмета Йордан Йорданов. В 
срещата ще участват и представители на бизнеса. 

- От 14.30 часа във фоайето на Младежкия център ще бъде открита Фотоизложба „Казахстан - далечен и близък", 
посветена на историята и културата на Казахстан. Организатори са Посолството на Р Казахстан и Община град 
Добрич. 

*** 
Варна. 

- От 14.00 часа до 16.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ (ул. „Георги Бенковски" 1) общинският съветник Милена Димова 
ще проведа приемна за граждани. 

*** 
Видин. 

- От 17.30 часа в Конферентния център на Областната администрация ГЕРБ организира граждански диалог на тема 
образование. 

*** 
Пловдив. 

- От 11.00 часа в зала 207 на финалната кула на Гребната база ще се състои пресконференция с контрольорите от 
Световната организация по гребане, както и заместник-кметът Георги Титюков, председателят на 
Организационния комитет Иван Попов и Даниел Христов. Проверяващите трябваше да оценят подготовката на 
гребното съоръжение и нивото на организация на първия кръг от Световната купа по гребане - от 10 до 12 май 
2019 година. 

 
Profit.bg 
 
√ Спад при акциите, след като Китай занижи прогнозата си за растежа 0  
Азиатските акции поевтиняват, след като опасенията около щатската икономика натежаха, а Китай занижи таргета си за 
икономическия ръст, вследствие на засилващите се предизвикателства във връзка с нарастващия дълг и конфликта в 
търговията и технологиите със САЩ. 
Пекин свали таргета си за ръста на икономиката тази година от 6.5 на 6.0% и предложи допълнителни стимули, в това число 
намаляване на данъците и социалните осигуровки, увеличение на инфраструктурните инвестиции и кредитирането на 
малките компании. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 0.5%. Хонконгският Hang Seng и японският Nikkei губят по 0.6%. 
Азиатските индекси като цяло отчитат понижения днес, но плановете за нови разходи от страна на Китай подкрепиха 
индекса на сините чипове CSI300, който за кртатко време нарасна с 0.5%. Впоследствие индексът изтри ръста си и отчиташе 
понижение от 0.1%. 
Основните индекси на Уолстрийт записаха понижения вчера, като Dow Jones изгуби 0.79%, а S&P 500 затвори с 0.39% 
надолу. 
Като причина бе посочен неочаквания спад в строителните разходи в САЩ, данни които обикновено не привличат особено 
голямо внимание. 
Някои обаче отчетоха този спад като закъсняла корекция след скока от края на миналата година. 
Глобалният индекс на ACWI на MSCI, който следи 47 пазара, нараства с 16% от двегодишното си дъно достигнато на 26 
декември. 
Индексът в момента се търгува при съотношение P/E от 14.6, на ниво на което за последно бе в началото на октомври, 
когато в световен мащаб започна мечи пазар. 
При това положение появилата се информация в понеделник, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговия китайски 
колега Си Дзинпин могат да стигнат до сделка на среща около 27 март, предизвика прибиране на печалби. 
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации падна до 2.724%, след като в предходните две сесии докосна 
шестседмични върхове при 2.768. 
На валутните пазари доларът запазва позиции спрямо повечето основни валути. 
Еврото се разменяше срещу 1.1333 долара, след като се понижи с 0.25% вчера, вследствие на очакванията, че на срещата 
си в четвъртък Европейската централна банка (ЕЦБ) се подготвя да вземе решение за предоставяне на по-евтино 
дъгосрочно финансиране на банките. 
Доларът се търгуваше срещу 111.88 йени, близо до 10-седмичния връх от 112.08, достигнат в петък. 
Австралийският долар поевтиня с 0.25% до 0.7072 щатски долара, след изнесените по-слаби от очакваните данни за износа. 
Златото поевтиня в четири поредени дни до понеделник като цената падна до 1 283.10 долара за тройунция, което бе най-
ниското й ниво от 25 януари. За последно скъпоценният метал се търгуваше на цена от 1 286.6 долара за тройунция. 
Среброто падна до двуседмично дъно от 15.0725 долара за тройунция. 
Цените на петрола останаха почти без промяна, като се движат под достигнатите наскоро тримесечни върхове. 
Фючърсите на щатския лек суров петрол поевтиняват с 0.3% до 56.41 долара за барел, но въпреки това цената нараства с 
1% от началото на седмицата. 
Петролът от сорта брент губи 0.2% от стойността си до 65.55 долара за барел. 


