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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
News.bg 
 
√ Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за концесиите  
Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за концесиите. С последните промени в него са установени няколко 
групи въпроси, които изискват законодателни промени. Те са свързани с концесии, при които ще бъдат заложени 
изисквания за големи по размер инвестиции в публична инфраструктура, както и значителни плащания от концесионера 
към държавния бюджет. 
В тази връзка законопроектът предвижда изменения в текстовете за солидарната отговорност, начина на разрешаване на 
спорове между страните по концесионния договор, основанията за недействителност на концесионния договор, както и 
редакционни промени. 
Законопроектът предлага с концесионния договор да се предвижда, че участващите в групата икономически оператори по 
чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗК, както и икономическият оператор по чл. 21, ал. 4 отговарят солидарно с проектното дружество за 
изпълнението на концесионния договор съгласно предвиденото в него, като се вземат предвид характерът и размерът на 
участието на всеки от икономическите оператори в проектното дружество или на поетия от тях ангажимент за 
предоставяне на ресурси на проектното дружество. Този подход се въвежда и когато изпълнението на изискванията за 
икономическо и финансово състояние се извършва с възможностите на едно или повече трети лица. 
В законопроекта са посочени изчерпателно случаите, в които може да се издаде решение за провеждане на повторна 
процедура.Предвижда се страните по договор за концесия с трансграничен интерес да могат да предвидят решаването на 
спорове по договора да се извършва от арбитражен съд. 
 
√ До края на март бензиностанциите трябва да дават нови касови бележки 
На среща между ръководството на НАП и представителите на петролната и газова асоциация, която се проведе днес, бяха 
обсъдени въпроси за две групи изисквания, които законодателството предявява към търговците на горива. 
Едното от тях е, че до края на месец юни всеки един обект за търговия с горива трябва да направи промени в така 
наречената система електронна система с фискална памет, която използва и която комбинира три източника на 
информация.  
Това са резервоарите и техните нивомерни системи, бензиноколонките и фискалните апарати и фискалните системи, които 
отчитат приходите в бензиностанциите. Търговците на горива до края на юни трябва да модернизират тези системи и така 
да се намалят възможностите за злоупотреби. 
Втората група промени е свързана с изискването до края на март върху всяка една касова бележка, издадена от 
бензиностанция, да се отпечатва допълнителна информация за данъка върху добавената стойност, акциза за литър гориво, 
покупната или доставната цена на горивото и цената на която то е продадено. 
От НАП подчертаха, че тази втора група промени не изискват повторно сертифициране на счетоводните системи през 
института по метрология. Новата информация, която ще се подава, обаче няма да дава данни за печалбата на търговците 
на горива, защото тя няма да отразява разходите за персонал, за транспорт и други подобни. 
 
Business.dir.bg 
 
√ Работодателите в ЕС против минималния доход 
Групата на работодателите в ЕИСК счита, че действията на национално равнище са подходящи и най-ефективни 
Групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/ е срещу въвеждането на европейски 
минимален доход, съобщават от ЕИСК. 
Френският президент Еманюел Макрон официално предложи ЕС да въведе единна минимална работна заплата. 
На 20 февруари тази година ЕИСК прие становище, в което се призовава за рамкова директива на ЕС за минималните 
доходи. Групата на работодателите напълно споделя мнението на ЕИСК, че борбата с бедността е необходимост, но 
предложеният инструмент, според бизнеса, не е правилен. Поради тази причина, Групата на работодателите е внесла 
насрещно становище, в което представя своите виждания за мерките, необходими за намаляване на бедността. 
В него пише, че според европейските работодатели, намаляването на бедността следва да бъде съвместен ангажимент на 
ЕС и държавите-членки. ЕС трябва да се съсредоточи върху реформите и добри условия за създаването на работни места. 
Добре функциониращата икономика и стабилните икономически политики и политики на пазара на труда са отправна 
точка за успех в това отношение, смятат работодателите. 
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Системите за минимален доход на държавите-членки играят важна роля в борбата срещу бедността, се отбелязва в 
становището. Групата на работодателите счита, че действията на национално равнище са подходящи и най-ефективни, тъй 
като са съобразени с традициите и характеристиките на системите за социална защита на всяка държава-членка. 
Според бизнеса самият минимален доход не може да доведе до резултати в борбата с бедността. Освен основата, 
формирана от стабилни икономически и активни политики на пазара на труда, е необходима целенасочена комбинация 
от други политики и действия като адаптиране на политиките за заетост и услуги, социални и здравни услуги, смятат 
работодателите. 
Важна роля на ЕС е да насърчава и насочва държавите-членки в рамките на европейския семестър в разработването и по-
нататъшното подобряване на техните системи за минимален доход чрез сравнителен анализ и взаимно обучение, пише 
още в становището. 
Резултатът от гласуването на пленарната сесия на ЕИСК - почти 40 на сто в полза на насрещното мнение - ясно показва, че 
Комитетът е разделен относно средствата за постигане на общата цел на ЕИСК за намаляване на бедността, допълват 
работодателите. Групата на работодателите в ЕИСК счита, че всякакви предложения в тази област трябва да отразяват 
настоящите условия, нужди и икономически резултати в държавите-членки, както и икономическа устойчивост в 
дългосрочен план. Тя трябва също да спазва принципа на субсидиарност. 
Поради изброените причини, Групата на работодателите е предложила своя подход за намаляване на бедността в 
насрещното становище, като систематично е против идеята за европейска рамкова директива за минималните доходи. 
 
БНР 
 
√ Повече от 90 компании кандидатстваха на годишните награди "Инвеститор на годината" 
Повече от 90 компании кандидатстваха в 13-ото издание на годишните награди "Инвеститор на годината" за постижения 
през 2018 година. 
Организатор на тържествената церемония е Българската агенция за инвестиции. 
Целта на конкурса е да отличи най-значимите инвестиционни проекти, реализирани в България през миналата година. 
Критериите, по които са оценявани кандидатите, са обем на инвестициите, брой на разкрити работни места, както и район, 
в който се разкрива ново производство или се разширява вече съществуващо предприятие. 
 
√ Днес става ясно кои компании искат да построят българския участък на "Турски поток" 
Днес се очаква да стане ясно кои компании искат да построят българския участък на газопровода „Турски поток“. 
Стойността на разклонението на тръбопровода от турската до сръбската граница, по който ще тече руски газ, е 2,8 млрд. 
лева. 
Проектът предвижда изграждането на газопровод с дължина 474 км и две компресорни станции. 
Неотдавна в руски медии се появи информация, че руската „Тръбна металургична компания“ е заинтересована да участва 
в търга. 
По време на посещението си в София тази седмица руският премиер Дмитрий Медведев подчерта, че Москва иска 
гаранции от ЕС, че ситуацията с „Южен поток“ няма да се повтори. 
 
√ Междуправителствената българо-македонска комисия обсъжда съвместни проекти 
По време на първото заседание на Междуправителствената комисия за икономическо сътрудничество между България и 
Северна Македония, която започна в сряда в Скопие, се обсъждат теми в областта на транспорта и инфраструктурните 
проекти, селско стопанство, икономика, енергетика и екология. От българска страна тя се председателства от министъра 
на транспорта Росен Желязков. 
В българската делегация участват и представители на ръководството на БДЖ, чиято задача е да договорят изплащането на 
задължение в размер на 7 милиона и 200 хиляди евро от страна на македонските железници. Това са задължения, 
главница и лихви, натрупани в три периода от 1991 г. насам в резултат на използван подвижен състав на БДЖ на тяхна 
територия. Дългът като цяло е признат от македонската страна, но заради тежкото финансово състояние на железницата е 
поискана редукция на всички лихви и на част от главницата. Българската страна очаква актуализирано предложение за 
начина на изплащане на задълженията. 
Тема от разговорите ще бъде и напредъкът по изграждането на железопътната връзка между България и Република 
Северна Македония, която е част от транспортен коридор номер 8. 
По време на това първо заседание на Междуправителствената комисия се очаква да бъде подписан Меморандум за 
разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на България и 
Агенцията за насърчаване на предпримачеството на Северна Македония. 
 
БНТ 
 
√ Депутатите ще обсъдят на второ четене Закона за социалните услуги 
Той е третият от пакета закони, за приемането на които настояваха майките на деца с увреждания. 
Предвижда се създаването на специална Агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната 
политика, която да следи как се справят общините и частните организации със социалната грижа. 
Ще бъде създадена и Национална карта на социалните услуги. Тя ще отразява конкретните нужди по места и необходимото 
финансиране за тяхната реализация. 
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√ Говорителят на ЦИК Цветозар Томов за промените в Изборния кодекс  
Млади българи, живеещи във Великобритания, искат промени в Изборния кодекс, с които да отпаднат ограниченията на 
българи, живеещи в страни извън ЕС. Повод за искането е предстоящият Брекзит. Как гласуват българите извън пределите 
на родината и какво може да се промени в изборните правила, за да е по-лесно приложимо правото им на глас, коментира 
говорителят на ЦИК Цветозар Томов в сутрешния блок на БНТ. 
Цветозар Томов заяви, че в момента единствено жители на ЕС имат право да упражнят правото си на глас на евроизборите. 
Той допълни, че ситуацията във Великобритания е толкова специфична, че никой законодател не е предвиждал нещо 
подобно. 
Цветозар Томов, говорител на ЦИК: Все още не се знае дали Великобритания ще излезе от ЕС преди датата на 
евроизборите. 
Според него от избори на избори активността в страната нараства, за разлика от спада на относителния дял на гласуващите 
в Република Турция. 
Цветозар Томов, говорител на ЦИК: Аз се надявам тази тенденция да се разшири и все повече хора, които живеят извън 
страната, да се възползват от правото си на глас. Преди да се пристъпи към гласуване, секции извън съюза се откриват, 
първо, в дипломатическите и консулски представителства, второ, на база на заявленията на хора, живеещи извън страната, 
които искат да гласуват. Където се натрупат повече от 100 заявления, се открива секция за гласуване. Но обикновено всичко 
зависи и от политиката на дадената държава. 
Говорителят на ЦИК заяви, че подготовката за изборите е по правилата в Изборния кодекс, главно свързани с въвеждането 
на машинно гласуване. Той потвърди, че предвиденото финансирането за евроизборите в страната ще е достатъчно. 
 
√ Посланик Ема Хопкинс: Искаме споразумение с Европейския съюз 
Намираме се в решителен период, почти нямаме време, за да видим как ще се справим в преговорите с ЕС. Очакваме 
критично важното гласуване в парламента, нашите депутати ще имат последната възможност да направят най-доброто за 
Великобритания. Това коментира в сутрешния блок на БНТ н. пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания в България. 
Ако не се стигне до положително гласуване по сделката на Тереза Мей, ще трябва да поискаме някакво отлагане, това е 
решително важно време за нас. Обединеното кралство няма да бъде непрекъснато в неопределено положение. Искаме 
споразумение, тази седмица искаме да преговаряме сериозно в Брюксел. ЕС знае как да се постигне компромис в 
последния момент, смятам, че това е възможно, коментира Хопкинс. 
По думите ѝ споразумението е положителна стъпка, съществуват дребни елементи, които пречат и това е например 
въпросът за границата със Северна Ирландия. Има подробности около този проблем, които не можем да подредим. 
Великобритания се състои от 4 отделни части, оттам идват и сложни подробности, които трябва да се уточнят. 
Фактически граница не съществува между Северна Ирландия и Република Ирландия. Мнозинството от хората искат от 
сърце мирно, интегрирано положение в отношенията между Обединеното кралство и Република Ирландия, каза още Ема 
Хопкинс. 
 
В. Монитор 
 
√ С парите от тол системата ще се ремонтират три пъти повече пътища 
С очакваните приходи от въвеждането на тол системата за тежкотоварни автомобили, която ще заработи от 16 август 2019 
г., ще могат да се рехабилитират и поддържат три пъти повече пътища във всяка област. Ресурсът, който ще се генерира, 
ще е в пъти по-голям. Очаква се още през 2020 г. той да е два пъти и половина по-голям от досегашните постъпления. 
Това заяви при участието си в дискусията „Европа в нашия дом“ в Разград заместник-министърът на регионалното развитие 
и благоустройството Николай Нанков. 
Поетапно ще бъде ремонтиран пътят Разград – Кубрат, коментира регионалният заместник-министър. През тази година ще 
приключи започналият през 2016 г. ремонт на участък от пътя. Предвижда се да започне ремонт и на още 9 км от него. В 
област Разград през 2017 и 2018 г. със средства от държавния бюджет в размер на близо 24 млн. лв. са ремонтирани 98 км 
пътища. Сред тях са участъци от пътя Търговище - Разград. Ремонтирани са също отсечки и от третокласния път, по който 
преминава интензивен трафик на тежкотоварни автомобили, превозващи инертни материали, земеделска продукция и 
материали за завода за фаянс и теракота в гр. Исперих. 
Със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 в областта вече са рехабилитирани близо 21 км от 
второкласния път Търговище – Разград, който е основна транспортна връзка за областите Търговище, Разград и Силистра 
и осигурява свързаност и с голяма част от Южна България. 
Заместник-министър Нанков обърна внимание, че има системен проблем и с финансирането на ВиК отрасъла и 
европейските средства също не решават дългосрочно проблемите. Общините в област Разград нямат достъп до тях заради 
липсата на консолидация. Добрата новина е, че през следващия програмен период отново ще има средства за води – 
питейни и отпадъчни, допълни той. Местните власти трябва да направят осъзнат избор дали ще пристъпят към 
консолидацията според изискването в една административна област да има един ВиК оператор. Не е късно за взимане на 
решение за обединяване в асоциация и в област Разград, за да може през следващия период да има достъп до европейско 
финансиране. 
От бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в област Разград през последните три 
години са инвестирани 5 млн. лв. Инвестициите включват и рехабилитация на ВиК мрежата в разградския ж.к. „Орел“. Със 
средства от управляваната от министерството Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се благоустроява 
градската среда. Заместник-министър Нанков посочи, че това е успешен пример за интегриран проект и подчерта, че 
проектите по ОПРР имат най-дълготраен и видим ефект за хората. 
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√ От април Великобритания затяга правилата за чуждите инвеститори 
От април Великобритания затяга правилата за чуждите инвеститори, искащи срещу капиталовложенията си да получат 
правото постоянно да пребивават в страната пише The Financial Times. 
Изданието уточнява, че за последните 10 години по този начин на Острова са се заселили над 3 хил. души. 60% от тях са 
били граждани на Русия и Китай. 
От следващия месец искащите инвеститорска категория Tier 1 ще са длъжни да докажат, че те поне за срок от 2 години ще 
са в състояние да се разпореждат със средства на стойност над 2 млн. паунда (2,55 млн. долара). В момента този срок е 
само 90 дни. Освен това кандидатите за „златна”,виза даваща право за постоянно пребиваване в Обединеното кралство, 
а след това и британски паспорт, трябва да вложат тези пари в развитието на местната икономика. Инвеститорите в ценни 
книжа няма да могат да получат такава виза. 
Бъдещите мерки целят ограничаването на прането на мръсни пари. 
 
В. Банкерь 
 
√ Подпомагат с още 1,5 млн. лева земеделските стопани 
От 18 март стартира прием на заявления по държавната помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за 
преработка и/или обработка на сурово мляко” или за т.нар. мини мандри. Това съобщи министърът на земеделието, 
храните и горите Румен Порожанов по време на блиц-контрола в парламентарната комисия по земеделие и гори. 
Преди около 2 седмици са одобрени и указанията за прилагане на схемата, която е нотифицирана от Европейската 
комисия. С решение на УС на Държавен фонд „Земеделие“ бюджетът на помощта е 1,5 млн. лв. 
На подпомагане подлежат регистрирани земеделски стопани, отговарящи на изискванията за специфичните изисквания 
за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (малки и средни предприятия, 
включително организации и групи производители), които преработват и реализират сами своята продукция. 
Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един 
бенефициер, но не повече от 60 000 лв. 
 
Investor.bg 
 
√ Посланикът на Дания: Българите могат да заимстват от датския модел за развитие 
Датското правителство и различните институции промотират България като благоприятна и добра за инвестиции 
страна, посочи Сьорен Якобсен 
Датското правителство и различните институции се опитват да промотират България като благоприятна и добра за 
инвестиции страна. Много компании вече работят тук и се чувстват добре приети. Това коментира Н. Пр. Сьорен Якобсен, 
посланик на Кралство Дания, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria. 
Дипломатът напомни, че България е много по-различна от Дания в много отношения. “Без съмнение, вашата страна 
постигна доста, откакто се присъедини към ЕС и се отчитат и усилията на правителството. Смятам, че България се движи в 
правилния път. Компаниите, които идват от Дания, взимат всичко това предвид“, посочи датският посланик. 
Сьорен Якобсен определи датчаните като праволинейни при правенето на бизнес. „В датския модел на трудовата заетост 
правителство, бизнес и служители сядат на една маса и преговарят. Имаме гъвкав модел, при който е лесно да се наемат 
хора, лесно е да се уволняват, но хората имат много по-голяма социална сигурност. Това прави датчаните много 
приспособими към различни среди и промени. В Дания нямаме толкова силна йерархична насоченост, тоест в частния и в 
публичния сектор всеки може да даде своето мнение как да се подобрят нещата. Директорът е този, който взима 
решенията, но хората имат усещане, че имат свободата да дават предложения за промени”, разкри датският дипломат. 
Той съобщи, че от няколко години посолството влага усилия в българо-датското бизнес общество. “Аз съм председател на 
тази организация и целта е да се обсъди датския модел на правене на бизнес и как той може да се прилага тук, защото 
повечето от изпълнителните директори на датските компании тук са българи“, каза Сьорен Якобсен. 
„Мисля, че България взе добро решение, когато фокусът на председателството беше за присъединяването на Западните 
Балкани. Смятам, че е много важно да има регионално сътрудничество по отношение на технологиите, телекомуникациите 
и транспорта. В ЕС това се изразява в липсата на роуминг и ниските цени на полетите“, смята той. 
Датският посланик цитира статистически данни, според които двустранният търговски обмен между Дания и България е 
повече от двоен от присъединяването на България към ЕС. “Става дума за увеличение със 125% от 433 до 974 млн. лева. 
Всъщност износът от страна на България към Дания е по-голям от този от Дания към България", пресметна Н. Пр. Сьорен 
Якобсен. 
По думите на посланика Кралство Дания винаги е било в подкрепа на присъединяването на България към ЕС. “Много сме 
щастливи, че това се случи през 2007 година, посочи Сьорен Якобсен. – Двустранните отношения на политическия, 
културния и търговския фронт са много добри. През изминалата година различни министри дойдоха на посещение. Имаше 
срещи и с бизнеса. За 2018 г. има увеличение на броя на датските туристи в България с 25% до 64 хиляди. Повечето са 
посетили Черноморието. Опитваме се да реализираме инициативи в областта на културата." 
Якобсен съобщи, че за 2018 г. инвестициите от Дания са в размер на 237 млн. лева. "Надяваме се и на по-големи вложения 
тази година. Компанията Jysk ще създаде свой дистрибуционен център за Балканите именно в България, като инвестицията 
ще е на стойност близо 200 млн. лева. Carlsberg пък вече има две пивоварни в България. Danfoss инвестира в зелени 
решения, тя разполага с над сто служители в България", подчерта още посланикът. 
Дипломатът напомни, че Дания е силна и в селскостопанския сектор и производството на свинско месо. “Секторът на 
информационните технологии представлява интерес за Дания. Например – датската компания V-Connect оперира в София 
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и предлага решения за електронна търговия. Повечето датчани забелязват колко са учтиви хората и колко е благоприятна 
средата”, сподели Сьорен Якобсен. 
 
√ Устойчив банков съюз в еврозоната? Не и преди нова криза 
Банковият сектор в региона е заседнал по средата между федерална система и национална регулация 
Разрушителното чудовище на национализма отново е на лов в банковия сектор на Европа, пише Пол Тейлър от Politico. 
Преди седем години европейските лидери се споразумяха да защитят от кризи банките на Стария континент, като поставят 
по-голяма част от сектора под надзора на ЕС, а сега националните правителства и регулаторни органи подкопават тези 
усилия. 
Европейските правителства се договориха през 2012 година да създадат банков съюз с единен надзорен орган и система 
за оздравяване за всички системообразуващи банки в еврозоната. Все още обаче липсват големи парчета от проекта. Сред 
тях са Европейска схема за гарантиране на депозитите, която ще защитава спестяванията на гражданите еднакво в 19-
членната еврозона и ще бъде в подкрепа на националните гаранции. Липсва и обща фискална предпазна мрежа за 
фалирали банки. 
Резултатът е сектор, заседнал по средата между федерална система и национална регулация. Неспособна политически да 
завърши банковия съюз, еврозоната проявява притеснители признаци за даване на заден ход и то така, че щетите, 
нанесени от следваща финансова криза, биха могли да бъдат още по-тежки. 
Непредвещавайки нищо добро, правителствата от Берлин до Рим помагат за спасяването на затруднени банки с парите на 
данъкоплатците или като използват националните прерогативи и вратички в разпоредбите на ЕС, за да заобикалят 
надзорните и оздравителни механизми, които те са създали в Европейската централна банка (ЕЦБ). 
Това обезсмисля така ценените от ЕС "еднакви правила на играта". Също така пречи на слабите да фалират и възпрепятства 
трансграничните сливания и придобивания, необходими за създаването на здрави общоевропейски банки, способни да 
финансират икономиката на еврозоната и да се конкурират с американските и азиатските си събратя. 
Сред виновниците е Германия, която обича да назидава другите за бедите, свързани с риска от недобросъвестност и 
необходимостта безразсъдните банки да плащат за прочистване на финансовите институции, а не гражданите да покриват 
загубите. 
През последните няколко седмици германската провинция Долна Саксония предостави държавни гаранции, с 
благословията на Берлин, за държавните германски спестовни банки с цел да бъде спасена затруднената Nord LB, която е 
обременена от лоши кредити на транспортни компании. 
Nord LB се представи най-зле на тестовете за устойчивост, проведени от Европейския банков орган миналата година. 
Същевременно италианското популистко правителство, съставено от извънсистемни партии, които поеха ангажимента да 
прекратят практиката данъкоплатците да спасяват банките, подкрепи с държавна гаранция усилията да бъде спасена 
затруднената Banca Carige. Десетата по големина кредитна институция на страната бе поставена под временно управление 
от надзорните органи на ЕЦБ. 
Макар и такава държавна помощ е разрешена от еврокомисаря по конкуренцията, тя предизвика безпокойство от двойния 
стандарт при изпълнението на правилата и използването на вратички, за да се избегне засягането на политически 
влиятелни акционери и да се накарат притежатели на облигации с преимуществени права да поемат загубите. 
Друг аспект на протекционизъм в банковия сектор е усилието да се предпазят националните първенци, а не да се позволи 
на пазарните сили да имат преимущество. Берлин отказва да коментира непрекъснатите информации в медиите, че се 
опитва да уреди брак по неволя между два германски гиганта - Deutsche Bank и Commerzbank, в която притежава 15%. 
Такова мегасливане може да създаде банка, която е "прекалено голяма", за да фалира, увеличавайки риска за 
данъкоплатците. В същото време Берлин е първостепенен нарушител в ограничаването на свободата на трансграничните 
чуждестранни банки, които имат подразделения в Германия. 
С вързани ръце 
Банкерите, които говориха на финансовата среща на върха, организирана от POLITICO в Париж миналия месец, бяха 
изключително критични по въпроса за пречките, с които се сблъскат при правенето на бизнес. Те намекнаха, че 
националните регулатори връзват ръцете на техните транснационални банкови групи, като им пречат да прехвърлят 
капитал и ликвидност през границите в рамките на европейския пазар. 
Има конфликт между ЕС и националното равнище, каза Филип Ейм, заместник главен изпълнителен директор на Societe 
Generale, третата по големина френска банка по активи. "Не е възможно да почувстваме ползите от тази консолидация, 
ако възприемаме потоците между всяка част от банковия съюз като външни потоци." 
Жан-Пиер Мюстие, главен изпълнителен директор на италианската UniCredit, която притежава банки в Германия, Австрия, 
Румъния и България, каза, че правомощията на Единния надзорен механизъм и Единния оздравителен механизъм на ЕЦБ 
трябва да бъдат разширени, така че едни и същи разпоредби да важат еднакво за всички. 
Европа се нуждае от по-големи банки за финансирането на малки и средни предприятия, каза той. "Нужно е да 
гарантираме, че банковият сектор е възприеман като един сектор. Финансовият отчет в Германия и Италия трябва да 
означават едно и също нещо," допълни той. 
Не всички новини са лоши. Единният надзорен орган на ЕЦБ за големите системообразуващи банки помогна да се повишат 
стандартите и прозрачността в еврозоната, засилвайки доверието на пазара в банковата система, а евродепутатите съвсем 
неотдавна одобриха нови правила за третирането на просрочените кредити. 
Някои линии от графиката обаче сочат в грешната посока. Италианско правителство отправи предизвикателство към 
бюджетните правила на ЕС, а това даде основание на т.н. Ханзейски съюз, съставен от малки държави, привърженички на 
консервативните бюджетни правила, да оказват съпротива на идеята за общ бюджет, фискална подкрепа или гарантиране 
на депозитите за валутния съюз. 
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Северните страни, включително и Германия, продължават да поставят условия, преди да се съгласят да споделят някои по-
големи рискове. Първо беше банките да се освободят от наследството от лоши кредити. След това настояха банките да 
намалят притежаваните облигации на държавите си или да поемат покритие по рисковете от тези книжа. Сега добавиха, 
че европейските закони за несъстоятелност първо трябва да бъдат хармонизирани. 
Лидерите на ЕС поеха ангажимент през 2012 г. да прекъснат "порочния кръг" между банките и държавите. Йорг Кукис, 
държавен секретар към германското финансово министерство, подчерта на срещата, организирана от POLITICO, че ЕС е 
направил много съществен напредък в прекъсването на връзката "между оздравяването на банките и парите на 
данъкоплатците", тъй като сега всяка банка има по-големи буфери от наличен капитал, които могат да бъдат използвани, 
преди да се посегне към държавни средства. 
Има обаче много още да се свърши. Колкото е важно общоевропейското гарантиране на депозитите и фискалната 
предпазна мрежа за оздравяването на банките, толкова важно е и прехвърлянето на целия банков надзор на европейско 
равнище и подрязването на крилата на националните регулатори. 
Докато това не стане, ЕС няма да има истински устойчив на бури банков съюз. За съжаление, изглежда ще трябва още една 
финансова криза, преди да бъде постигната тази цел. 
 
√ БНБ: Забавянето на инфраструктурни проекти ще снижи ръста на БВП през 2019 г. 
Инвеститори от еврозоната могат да повишат доходността на българските еврооблигации, но плащанията и 
търсенето на ДЦК ще ограничат ръста 
Външното търсене на български стоки и услуги ще забави темпа си на растеж през първата половина на 2019 г. в 
съответствие с наблюдаваната международна конюнктура. Тези очаквания на експертите на Българската народна банка 
(БНБ) са отразени в най-новото издание „Икономически преглед“. 
Макроикономическите прогнози са базирани на изследвания на ЕЦБ, ЕК и МВФ, които посочват, че през периода 2018–
2020 г. темпът на растеж на външното търсене на български стоки и услуги ще се забави спрямо наблюдавания през 2017 
г. 
Външните фактори, които ще допринасят за забавянето, са свързани с въведените до момента и обсъжданите 
бъдещи външнотърговски протекционистични мерки от страна на САЩ, несигурността по отношение на излизането на 
Обединеното кралство от Европейския съюз, както и с икономическата ситуация в Турция и Италия. Базисният сценарий за 
външното търсене не предвижда въвеждане на нови протекционистични външнотърговски мерки в глобален план, както 
и трайно забавяне на икономическия растеж в Германия, която е основен търговски партньор на България. 
 
Вътрешен фактор, който създава несигурност за 
реализиране на прогнозата, е динамиката на 
съфинансираните от ЕС и от националния 
бюджет публични инвестиции. Потенциално забавяне в 
реализирането на големи инфраструктурни проекти би 
ограничило растежа на БВП през тази година, като 
същевременно може да доведе до по-големи публични 
инвестиции през 2020 г. Рисковете пред реализирането 
на прогнозата за инфлацията се оценяват като 
балансирани, отчитат в централната банка. 
Конюнктура 
От БНБ напомнят, че през последното тримесечие на 
2018 г. индексите на международната конюнктура 
продължиха да сигнализират забавяне на глобалния 
икономически растеж. Факторите за низходящата 
динамика на тези индикатори вероятно са свързани с 
въвеждането на мерки на протекционизъм в световната 
търговия, с несигурността в очакванията за повишаване 
на основните лихвени проценти на Федералния резерв, както и с политическата и икономическата несигурност в някои 
водещи икономики. Инфлацията в глобален мащаб се запази на нива близо до наблюдаваните в края на 2017 г., като през 
ноември 2018 г. възлезе на 2,3% на годишна база. 
Финансови потоци 
През периода януари-ноември 2018 г. общото салдо по текущата и капиталовата сметка на платежния баланс на България 
беше положително, като се наблюдаваше свиване на излишъка спрямо съответния период на предходната година поради 
значително увеличение на дефицита по търговския баланс, сочат макроикономическите показатели. 
През първото и второто тримесечие на 2019 г. се очаква излишъкът по текущата и капиталовата сметка да продължи да се 
свива като процент от БВП на годишна база. Основен фактор за това ще бъде очакваното нарастване на дефицита по 
търговския баланс, което ще се определя както от по-високия растеж на реалния внос на стоки спрямо този на износа, така 
и от неблагоприятните условия на търговия за българската икономика. 
Според БНБ през миналата година се запазва висока норма на спестяване в икономиката в условията на продължаващо 
подобряване на икономическата активност и повишение на доходите от труд. Това допринася за наблюдаваните 
сравнително високи темпове на нарастване на депозитите на неправителствения сектор. Растежът на кредита за фирмите 
и домакинствата продължи да се ускорява главно под влияние на нарастващото вътрешно търсене и ниските лихвени 
проценти по кредитите, показват данните на централната банка. 
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През първата половина на 2019 г. в условията на повишена несигурност, произтичаща от външната среда, продължаващо 
увеличение на доходите от труд и липсата на достатъчно сигурна алтернатива на спестяването в банките, от БНБ очакват 
депозитите на неправителствения сектор да продължат да нарастват със сравнително високи темпове. 
След по-значителното ускорение на растежа на кредита за неправителствения сектор през 2018 г., дължащо се отчасти на 
включването на нова отчетна единица в паричната статистика, през първата половина на 2019 г. се очаква кредитът да 
продължи да нараства, но с по-ниски темпове от текущо наблюдаваните. 
През първата половина на 2019 г. от БНБ очакват реалният БВП да продължи да нараства на тримесечна база, за което 
основен принос ще има вътрешното търсене. Това ще се определя главно от предвижданото нарастване на 
правителствените инвестиции и в по-малка степен от частното потребление, прогнозират в БНБ. 
Нарастването на заплатите и съпроводеното с това увеличение на разполагаемия доход на домакинствата, а също и 
запазващите се на ниски нива лихвени проценти, се очаква да продължат да благоприятстват растежа на частното 
потребление, докато влошаването на потребителското доверие в края на 2018 г. ще ограничава неговата динамика. 
 

 
Външната среда ще бъде източник на 
несигурност, което ще потиска 
инвестиционната активност на фирмите и ще 
ограничава растежа на износа, пише още в 
изданието. 
Годишната инфлация в края на 2018 г. се 
ускориспрямо края на 2017 г. с 0,5 процентни 
пункта и възлезе на 2,3%. Повишаването на 
инфлацията през годината се определяше в 
голяма степен от групите на услугите и на 
енергийните продукти. В края на 2018 г. 
инфлацията се забави спрямо третото 
тримесечие, което отразяваше значителното 
понижение на международната цена на 
петрола. 
Положителен принос за общата инфлация през 
декември имаха храните, стоките и услугите с 
административно определяни цени, както и 
тютюневите изделия. 
През периода януари-юни на 2019 г. се очаква 
темпът на годишната инфлация да се ускори 
спрямо края на 2018 г., за което основни 
определящи фактори ще бъдат цените на 
храните и услугите. Повишението ще бъде до 
известна степен ограничено от очакваното 
забавяне на растежа на цените на енергийните 
продукти и стоките и услугите с 
административно определяни цени. В 
съответствие с динамиката на цените на 
услугите се очаква базисната инфлация да има 
положителен принос за общата инфлация и 

през първата половина на годината, прогнозират в централната банка. 
По отношение на международните цени на енергийните продукти в долари и евро очакванията са за покачване през 2019 
г. спрямо 2018 г., след което цените на петролните продукти ще започнат да се понижават през 2020 г. под влияние на 
нарастващо предлагане и забавяне на търсенето. Прогнозата за цените на неенергийните продукти в долари е за слабо 
понижение през 2019 г. и възстановяване на растежа им през 2020 г. 
Икономическата активност в България ще продължи да нараства през прогнозния хоризонт по линия на вътрешното 
търсене, докато нетният износ ще има отрицателен принос. Растежът на реалния БВП през 2018 г. ще се забави спрямо 
предходната година поради по-слабия износ на стоки, докато растежът на частното потребление и публичните инвестиции 
ще бъде по-висок от този през 2017 г. 
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Очаква се през 2019 и 2020 г. растежът на 
реалния БВП да се ускори спрямо 2018 г. 
вследствие на свиването на отрицателния принос 
на нетния износ, което ще компенсира 
прогнозираното забавяне на вътрешното търсене. 
Спрямо предишната прогноза очакванията са за по-
нисък растеж на реалния БВП през прогнозния 
хоризонт. 
Годишната инфлация, за която съществено влияние 
оказват международните цени на петрола и 
храните в евро, се очаква слабо да се ускори в края 
2019 г., след което постепенно да забави темпа си 
до 2,1% в края на 2020 г. Прогнозата за общата 
инфлация през 2019 г. е ревизирана нагоре, докато 
за 2020 г. очакванията са за по-ниска инфлация 
спрямо предходната прогноза. 

В търсене на заеми 
При кредита за домакинствата се наблюдаваше тенденция към ускоряване на растежа, който към края на 2018 г. достигна 
11,2% на годишна база (6% в края на 2017 г.), показва банковата статистика. Основен положителен принос за тази динамика 
имаха потребителските и жилищните кредити, докато приносът на другите кредити за домакинствата беше отрицателен. 
За значителното нарастване на годишна база на потребителските кредити (със 17,7% през декември 2018 г.) съществено 
влияние оказа включването на нова отчетна единица в обхвата на паричната статистика от април 2018 г. 
Същевременно отрицателният принос на другите кредити се обяснява до голяма степен с изплащания от страна на 
правителството на кредити, отпуснати по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради (Програма за енергийна ефективност), които надхвърляха обема на новите кредити по нея. През първите 
единадесет месеца на 2018 г. динамиката при обемите на новоотпуснатите потребителски кредити на домакинствата бе 
възходяща, докато новите жилищни кредити се запазиха близо до нивата от края на 2017 г. Обобщените претеглени 
резултати от провежданата от БНБ Анкета за кредитната активност на банките през 2018 г. показват, че без съществена 
промяна се запазват кредитните стандарти при одобряване на молби от предприятия за заем. При кредитирането на 
домакинствата се наблюдава облекчаване на стандартите за отпускане на потребителски кредити и слабо затягане на 
изискванията за предоставяне на жилищни заеми. 
Силната конкуренция в банковия сектор и понижената оценка на риска са основните фактори, оказвали влияние 
за разхлабване на кредитната политика (кредитни стандарти и условия) по отношение на предприятия и домакинства. По-
конкретно при оценката на риска най-съществено значение са имали общото подобрение на макроикономическата среда, 
повишената платежоспособност на кредитополучателите, благоприятните перспективи за пазара на жилища и пониският 
риск, свързан с обезпечението. Същевременно по-ниската склонност на банките да поемат риск е фактор, повлиял за 

затягане на кредитната им политика по отношение на 
малките и средните предприятия и домакинствата. 

През първата половина на 2019 г. се очаква депозитите на 
неправителствения сектор да продължат да нарастват със 
сравнително високи темпове в условията на повишена 
несигурност, произтичаща от външната среда, 
продължаващо увеличение на доходите от труд и липсата на 
достатъчно сигурни алтернативи на спестяването в банките, 
пише в „Икономически преглед“. 
Очакванията са кредитът за неправителствения сектор да 
продължи да нараства, но с по-ниски темпове от отчетените 
към края на 2018 г. Факторите, които ще стимулират растежа 
на кредита през прогнозния хоризонт, са предвижданото 
продължаващо нарастване на вътрешното търсене, както и 
запазването на сравнително ниски лихвени проценти по 
заемите. 
Същевременно факторите, които ще въздействат за 
ограничаване на кредитния растеж, са свързани с 
продължаващо изплащане от страна на правителството на 
отпуснати кредити по Програмата за енергийна 
ефективност и намаляване на обема на новите кредити по 

нея, както и с изчерпването през второто тримесечие на 2019 
г. на еднократния ефект от включването на новата отчетна единица в обхвата на паричната статистика. Възможно 
ограничаващо влияние върху кредитната активност биха могли да окажат също запазването на политиката на банките да 
отписват необслужвани кредити и да продават кредитни портфейли, както и извършването на цялостна оценка на шест 
банки през първата половина на тази година. 
Обявеното от БНБ активиране на антицикличния капиталов буфер от октомври 2019 г. също представлява потенциален 
фактор с ограничаващо влияние върху кредитната активност. 
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Лихвени проценти 
През първите единадесет месеца на 2018 г. лихвените проценти по срочните депозити се запазиха на достигнатите ниски 
в исторически план равнища. Тази динамика се благоприятстваше от продължаващия висок приток на привлечени 
средства и високата ликвидност в банковата система. 
Стандартното отклонение, измерващо вариацията на предлаганите от банките лихвени проценти, слабо се повиши. 
Лихвените проценти по новоотпуснатите кредити за предприятия и по новите жилищни кредити през периода януари-
ноември 2018 г. продължиха да следват плавна тенденция към понижение. Същевременно при лихвените проценти по 
потребителските кредити се наблюдаваше известно повишение от април 2018 г. 
Анкетата за кредитната дейност на банките, провеждана от БНБ, показва, че според банките силната конкуренция в сектора 
и понижената оценка на риска са основните фактори, оказали влияние върху динамиката на лихвените проценти от 
началото на годината. За понижената оценка на риска са допринесли общото подобрение на макроикономическа среда, 
повишената платежоспособност на кредитополучателите, благоприятните перспективи за пазара на жилища и по-ниският 
риск, свързан с обезпечението. 
През първите единадесет месеца на 2018 г. годишният процент на разходите (ГПР) по жилищните кредити продължи да 
следва тенденция към понижение и към ноември 2018 г. възлезе на 3,9%. Основен принос за тази динамика имаше 
лихвеният компонент на разходите, докато имплицитният процент на нелихвените разходи се запази на нивото си от края 
на 2017 г. Същевременно при потребителските кредити се наблюдаваше известно повишение на ГПР от април 2018 г. и 
към ноември той достигна 10,5%, като основен принос за това имаше лихвеният компонент на разходите. 
Спредовете между лихвените проценти по нови фирмени кредити и жилищни кредити в България и тези в еврозоната за 
периода януари-ноември 2018 г. продължиха да се свиват и към ноември спаднаха до исторически ниски нива, съответно 
от 202 базисни точки и 166 базисни точки. За същия период спредът по фирмените кредити отбеляза понижение с 39 
базисни точки, а този по жилищните съответно с 47 базисни точки, изчислеха в централната банка. 
През първата половина на 2019 г. се очаква лихвените проценти по новодоговорени срочни депозити и кредити да 
се запазят на достигнатите ниски равнища. Определящите вътрешни фактори ще продължат да бъдат високият приток на 
привлечени средства в банките и конкуренцията в сектора. Основен външен фактор, който ще влияе върху динамиката на 
лихвените проценти, ще бъде лихвеният цикъл в еврозоната, като пазарните очаквания по отношение на тримесечния 
ЮРИБОР сигнализират за задържане на текущото му ниво през първото и второто тримесечие на 2019 г. 
Пазар на ДЦК 
През последното тримесечие на 2018 г. отново не бяха проведени аукциони на първичния пазар на ДЦК, припомнят от 
БНБ. Поради липсата на предлагане на ДЦК от страна на Министерството на финансите през миналата година и поради 
запазващата се висока ликвидност в банковата система търсенето на вторичния пазар на ДЦК остана по-високо от 
предлагането. Под влияние на тези фактори дългосрочният лихвен процент, използван за оценка на степента на 
конвергенция, се понижи спрямо края на предходното тримесечие (с 6 базисни точки до ниво от 0,72% през декември 2018 
г.). 

Доходността на българските еврооблигации, 
търгувани на международните капиталови 
пазари, остана без съществено изменение 
спрямо края на третото тримесечие, като 
същевременно се наблюдаваше увеличаване на 
спреда между българските облигации и 
лихвените проценти по ДЦК на Германия. 
Тенденцията към намаление на доходността по 
т.нар. безрискови ДЦК в еврозоната се дължеше 
главно на промяна в предпочитанията за 
поемане на риск от страна на инвеститорите в 
условията на повишена икономическа и 
политическа несигурност в ключови икономики 
за еврозоната. 
През първата половина на 2019 г. се очаква 
динамиката на доходността по ДЦК на България 
да продължи да се определя от влиянието както 
на външни, така и на специфични за страната 
вътрешни фактори. Продължаващо „бягство към 
сигурност“ на инвеститорите в еврозоната в 
условията на повишена несигурност би могло да 
се отрази в посока повишаване на доходността 

по ДЦК на България, търгувани на международните капиталови пазари. Същевременно очакваме да се запази действието 
на вътрешни за страната фактори, които благоприятстват задържането на доходността. 
Предвид концентрирането на значителни по размер плащания по ДЦК, чийто падежнастъпва през първото тримесечие на 
2019 г. (0,9 млрд. лв.), и заложеното от емитента ограничено предлагане на ДЦК на първичния пазар през цялата година 
очакваме търсенето на държавни облигации да продължи да надвишава предлагането, което ще има ограничаващ ефект 
за нарастване на доходността по българските ДЦК. 
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Novini.bg 
 
√ Ангелкова участва в Берлин в деветата министерска среща по проекта "По пътя на коприната" 
Министърът на туризма Николина Ангелкова участва в деветата министерска среща по проекта „По пътя на коприната“. 
Дискусията се организира от Световната организация по туризъм (СОТ) и се провежда в Берлин в рамките на 
международното туристическо изложение ITB. 
,,От създаването си програмата „По пътя на коприната“ е допринесла значително за поставянето му като международно 
признат, културен и туристически маршрут, а интересът в последните години непрекъснато нараства'', каза министърът. Тя 
допълни, че за България, като страна част от Западният път на коприната, е изключително важно да участва активно във 
всички фази на развитието на инициативата. 
,,Ние бяхме домакини на втория международен семинар „По Западния път на коприната“ и направихме национален 
анализ за наследството ни, което е част от инициативата'', информира министър Ангелкова. Участието ни в този пилотен 
проект хвърли светлина върху туристическия потенциал на проекта „По пътя на коприната“ и общите ползи от работата по 
утвърждаването му. 
Министърът на туризма на България изтъкна още, че може да се обмисли проект за събиране и обобщаване на 
информация за инициативата, която да се използва като обща база данни за туристическия потенциал на „По пътя на 
коприната“. 
 
Publics.bg 
 
√ Студенти от ТУ в Русе се запознаха с работата на диспечерския център на ЕРП Север в града 
Студенти от русенския Технически университет, обучавани в специалност Електроенергетика и електрообзавеждане, 
посетиха Центъра за управление на мрежата (ЦУМ) на Електроразпределение Север в град Русе, съобщава енергийната 
компания. Идеята на тези посещения, превърнали се в ежегодна традиция, е бъдещите специалисти в областта на 
енергетиката да се запознаят отблизо и в реални условия с управлението на електроразпределителната мрежа. 
Регионалният старши диспечер на ЕРП Север Огнян Кочев представи на студентите основните моменти в диспечерската 
работа, обясни схемите на района и демонстрира използването на техническата апаратура. Младите енергетици имаха 
възможност да разгледат еднолинейната схема на региона, реализирана върху диспечерския щит, както и документацията, 
която всяко диспечерско звено води – за извършване на планирани дейности по мрежата, за оперативни превключвания, 
за промяна схемата на електрозахранване, за регистриране на аварии и други. 
 Студентите проследиха работата с Автоматизираната система за диспечерско управление (АСДУ) в диспечерската зала и 
получиха отговори на много свои въпроси, които затвърдиха познанията им по електроенергетика и електрообзавеждане. 
Квалифицираните дългогодишни диспечери на електроразпределителното дружество дадоха ценни насоки и съвети на 
младежите, които ще бъдат от полза за бъдещата им професионална реализация.  
Диспечерските центрове на ЕРП Север разполагат с модерно техническо оборудване, което позволява прецизно 
дистанционно управление на обектите от електроразпределителната мрежа, съобщават от енергийната компания. В тях се 
осъществява денонощен мониторинг и контрол на мрежата и се подпомагат дейностите на аварийните екипи в случаи на 
евентуални повреди по съоръженията. Диспечерите работят в координация с всички ръководни и оперативни нива в 
електроразпределителното дружество с цел ефективен контрол на електроснабдяването и предоставяне на качествена 
услуга на клиентите.  
ЕРП Север и Техническият университет в Русе планират посещения на студенти и в други обекти от 
електроразпределителната мрежа в района. Подобни инициативи са редовна практика и резултат от ползотворно 
сътрудничество с всички технически учебни заведения в Североизточна България. 
 
Economic.bg 
 
√ Десетократно поевтиняват таксите за превод в евро в ЕС 
Най-положителен ще е ефектът от новите правила за България, която има най-високите такси в Европа 
Таксите за банкови преводи в евро за гражданите на Европейския съюз ще поевтиняват десетократно, като годишно това 
се очаква да спести над 1 млрд. евро на всички граждани извън еврозоната. Най-положителен ефект от новите правила ще 
има в България. Това каза евродепутатът Ева Майдел по време на дискусия по повод приемането на Регламента за 
презграничните плащания.  
„Дълги години плащахме най-високите такси в Европа – между 30 и 50 лв., независимо от стойността на превода”, напомни 
Майдел и допълни, че с новите промени се очаква таксите да поевтинеят десетократно.  
„Освен спестявания за гражданите и бизнесите от страните извън Еврозоната, регламентът ще доведе и до премахване на 
един истински двоен стандарт в ЕС“, каза още евродепутатът,  
„В България годишно има около 4 милиона входящи преводи в евро, над 15 000 малки и средни предприятия изнасят стоки 
и услуги, а над 36 000 внасят, което показва големият мащаб на ефекта от регламента”, коментира от своя страна 
икономистът Лъчезар Богданов.  
След влизането в сила на регламента ще се улесни правенето на бизнес на българските компании в чужбина, тъй като няма 
да се налагат скъпи и разточителни услуги като отваряне на банкови сметки във всяка държава, в която има бизнес 
отношения, смята Даниела Данаилова-Шербел, член на борда на организацията на българи с опит и образование в 
чужбина „Тук-Там“. 
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Darik News 
 
√ Президентът Радев връчи наградите за производители „Златна мартеница“ 
Ние разглеждаме марката "Произведено в България" като нещо, което да консолидира все повече политици, управници, 
бизнес, общество в подкрепа на българското предприемачество и производство, а това значи ясна, предвидима и 
устойчива нормативна среда, защото непостоянното и неустойчиво законодателство нанася най-голям удар на малкия и 
среден бизнес. Това заяви президентът Румен Радев на връчването на годишните награди за български производители 
"Златна мартеница" на сдружението "Произведено в България - съюз на малкия и среден бизнес". 
Държавният глава изтъкна необходимостта от ускорени процедури за регистрация и разрастване на бизнес, защото, по 
думите му, най-голямото предимството на малкия бизнес е неговата бързина и гъвкавост. Когато те се задушават 
нормативно, този бизнес губи най-важното си предимство и става невъзможно да се конкурира на международния пазар 
спрямо страни, където тези процедури са два - три пъти по-бързи, каза президентът и посочи, че това означава еднакви 
критерии и условия за достъп до обществените поръчки. Това, по думите му, няма как да стане без електронно 
правителство, което ще гарантира прозрачност и равнопоставеност и ще осигури лоялна конкуренция. 
Държавният глава посочи още, че са нужни повече стимули за малкия и среден бизнес, който е инициативен, иновативен, 
гарантира повече младежка заетост и работи с науката и образованието и за по-висока добавена стойност. Това означава 
и гаранция от държавата за защита на собствеността и възвръщане на доверието в правораздавателната система, каза 
президенът. Това, по думите му, изисква консолидиране на усилията, ако искаме България да бъде страна, която да 
разпростира марката "Произведено в България" по света.  
Марката "Произведено в България" има смисъл далеч отвъд производството на стоки с високо качество и услуги, тази 
марка ни зарежда с позитивизъм, със самочувствие и надежда, че можем, че успяваме, че имаме бъдеще като българи в 
един свят на все по-жестока конкуренция, заяви държавният глава. 
Президентът изтъкна важността на това, че расте броят на участниците в този конкурс - български предприемачи, 
производители, финансисти, представители на сферата на търговията и услугите в широк спектър от селско стопанство до 
IT сектора. Държавният глава посочи, че е важно, че се номинират и политици и представители на медиите, които работят 
в подкрепа на българския бизнес. 
Президентът връчи "Златна мартеница" на българска търговска верига, като поздрави ръководството на компанията за 
това, че е успяло да направи така, че на щандовете на неговата верига да продава най-важното - доверието. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Европа, Лондон и Брекзит - Ема Хопкинс, посланик на Обединеното кралство; 
- Евроизбори и правила - говорителят на ЦИК Цветозар Томов; 
- Лъжа и здраве - защо са важни фактите по темата с ваксините? 
- В Русе: недоволство в Спешна помощ - защо лекарите излизат на протест? 
- Банско не иска повече нощни заведения - как ще се пази спокойствието? 
- Филтър за истина - как работят информационните агенции в света на фалшивите новини? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Брутална агресия срещу лекар в кабинета му - на живо: разказ на нападнатия медик; 
- Ще се случи ли европейският ренесанс на Макрон? В студиото посланикът на Франция у нас Ерик Льобедел; 
- Ще има ли рестарт на енергийните проекти след посещението на Медведев? Коментар на депутатът от БСП Таско 

Ерменков; 
- Пробив в „Зелената зона" на София - как столичанин измисли начин да паркира без да плаща; 
- На живо: Как семейство сбъдна мечтата си да има бебе след 19 опита инвитро? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- За отхвърленото президентско вето и посещенията на руския премиер и шефа на НАТО у нас - коментира Цветан 

Цветанов от ГЕРБ. 
- Готови ли са БСП да се върнат в парламента? Разговор с червения депутат Стоян Мирчев. 
- Строителни дейности на плажа край Кранево - какво се извършва и законно ли е? Гледайте на живо. 
- Кои институции са отговорни за разрухата на културните ни паметници? Гостува председателят на Сметната палата 

Цветан Цветков. 
- Група криминално проявени тийнейджъри от Плевен рекетира и изнудва ученици да им плащат такса 

спокойствие. 
- В „Дръжте крадеца" - младежи задигнаха 5 200 лева и алкохол от заведение във Велинград. 
- Как младежи от Разградско участваха в гонка с полицията и след катастрофа завършиха в болницата? 
- На живо: Как баща от Варна опита да продаде 9-годишната си дъщеря. 
- Лъжливи оферти в интернет. Може ли почивката да ни поскъпне двойно - от резервацията до хотела? Проверка в 

„На твоя страна" с Георги Георгиев. 
- Защо едно младо семейство реши да плати хляба на цяло село с 500 души население? 
- „Плаващите кейове" на Христо Явашев - Кристо във филма, който открива София Филм Фест. 
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Money.bg 
 
√ Цената на петрола пак се покачи над $66 за барел 
Цeнитe нa пeтpoлa oт eтaлoннитe cвeтoвни мapĸи в чeтвъpтъĸ ce пoвишaвaт cлeд cмeceнитe peзyлтaти oт вчepaшнaтa 
тъpгoвия. Toвa cтaвa нa фoнa нa пpoдължaвaщoтo cъĸpaщaвaнe нa дoбивa oт yчacтницитe в пaĸтa OΠEK+ и aмepиĸaнcĸитe 
caнĸции cpeщy Beнeцyeлa и Иpaн. Oт дpyгa cтpaнa peĸopдният дoбив и pъcтът нa зaпacитe oт cypoвинaтa в CAЩ oгpaничaвaт 
пo нaтaтъшния пoдeм нa цeнитe. 
Maйcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ днec cyтpинтa пocĸъпвaт c 0,17 - дo $66,16 зa бapeл. B 
xoдa нa тъpгoвиятa в cpядa тeзи ĸoнтpaĸти ce пoĸaчиxa c 13 цeнтa - дo $65,99 зa бapeл. 
Koтиpoвĸитe зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ c дocтaвĸa aпpил нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo вpeмe ce 
пoĸaчвaт c 4 цeнтa - дo $56,26 зa бapeл. Te зa въpшиxa вчepaшнaтa cecия нa нивo $56,22 зa бapeл, c 34 цeнтa пo-мaлĸo oт 
втopниĸ. 
Зaпacитe oт пeтpoл в CAЩ пpeз минaлaтa ceдмицa ca ce пoĸaчили знaчитeлнo пoвeчe oт oчaĸвaнoтo - cъc 7,07 милиoнa 
бapeлa, дo oбщ oбeм oт 452,9 милиoнa бapeлa, cъoбщи eнepгийнoтo миниcтepcтвo в cpядa. 
Дoбивът нa cypoвинaтa в CAЩ ocтaвa нa peĸopднo виcoĸoтo paвнищe oт 12,1 милиoнa бapeлa нa дeнoнoщиe, yвeличaвaйĸи 
ce c нaд 2 милиoнa oт нaчaлoтo нa 2018 гoдинa. 
Πeтpoлът тaзи гoдинa пocĸъпнa c нaд 22 пpoцeнтa блaгoдapeниe нa oбeщaниятa и мepĸитe нa yчacтницитe в 
cпopaзyмeниeтo зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa OΠEK+. B тaзи пocoĸa пoдeйcтвaxa и caнĸциитe нa CAЩ cpyщe Иpaн и Beнeцyeлa. 
Зaeднo c тoвa ce oчaĸвa oтcлaбвaнeтo нa пoтpeблeниeтo нa cypoвинaтa в Kитaй. Зa тoвa cигнaлизиpaт нaмaлeнитe пpoгнoзи 
зa pacтeжa нa иĸoнoмиĸaтa, ĸaĸтo и cпaдът нa нaй-гoлeмия aвтoмoбилeн пaзap в cвeтa. 
 
√ Tъpгoвcĸият дeфицит нa CAЩ дocтигнa нeвиждaни нивa. И Tpъмп e oтгoвopeн  
Tъpгoвcĸият дeфицит нa Cъeдинeнитe aмepиĸaнcĸи щaти c ocтaнaлaтa чacт oт cвeтa ce пoĸaчи дo нeвиждaнo в иcтopиятa 
нивo, въпpeĸи ycилиятa нa пpeзидeнтa Дoнaлд Tpъмп - $891,3 милиapдa. 
Чacт oт yвeличeниeтo e пoдxpaнвaнo oт фaĸтopи, ĸoитo ca извън ĸoнтpoлa нa aмepиĸaнcĸия дъpжaвeн глaвa - зaбaвянe нa 
иĸoнoмичecĸия pacтeж в cвeтa и cилния щaтcĸи дoлap, ĸoeтo нaмaлявa тъpceнeтo нa щaтcĸи cтoĸи в чyжбинa. Pъcтът oбaчe 
ce дължи и нa дaнъчнитe oблeĸчeния oт $1,5 милиapдa и тъpгoвcĸaтa вoйнa, ĸoитo ca дeлo имeннo нa Tpъмп. 
Иĸoнoмиcтитe oтдaвнa пpeдyпpeждaвaт пpeзидeнтa, чe дaнъчнитe oблeĸчeния щe yвeличaт тъpгoвcĸия дeфицит, cлeд ĸaтo 
пoвeчe cpeдcтвa ocтaвaт в aмepиĸaнцитe и тe ĸyпyвaт oщe пoвeчe внocни cтoĸи, пpипoмня Тhе Nеw Yоrk Тіmеѕ. 
Tъpгoвcĸaтa вoйнa cъщo имa винa: митaтa въpxy ĸитaйcĸи cтoĸи, ĸoитo в ĸpaйнa cмeтĸa ca плaщaни oт aмepиĸaнcĸитe 
пoтpeбитeли, пoмoгнaтa зa зaбaвянeтo нa втopaтa нaй-гoлямa иĸoнoмиĸa в cвeтa, ĸaтo в cъщoтo вpeмe нaмaлиxa и изнocът 
oт CAЩ. 
Cилният aмepиĸaнcĸи дoлap нaпpaви внocът пo-eвтин, a в cъщoтo вpeмe aмepиĸaнcĸитe cтoĸи пo-cĸъпи. Toвa пoдxpaни 
peĸopд във внoca нa ĸитaйcĸи cтoĸи в CAЩ, a дeфицитът пoдcĸoчи дo $419 милиapдa. Kитaйcĸият юaн, чиятo cтoйнocт ce 
oпpeдeля чacтичнo oт пaзapa, чacтичнo oт пpaвитeлcтвoтo, пъĸ пoeвтиня и нeyтpaлизиpa eфeĸтa oт митaтa нa CAЩ. 
Bce пaĸ, дoĸaтo caмия Tpъмп глeдa нa тъpгoвcĸия дeфицит ĸaтo вид ĸлacaция ĸoя дъpжaвa e нa пъpвo мяcтo, пoвeчeтo 
иĸoнoмиcти дaлeч нe cпoдeлят cъщaтa глeднa тoчĸa. Tъpгoвcĸитe дeфицит нe ca знaĸ зa иĸoнoмичecĸa cлaбocт или cилa, a 
ca пpocтo фyнĸция нa мaĸpoиĸoнoмичecĸи фaĸтopи ĸaтo пoтoĸ нa инвecтициитe, пpoмянa нa вaлyтнитe ĸypcoвe и pacтeжa 
нa oтдeлнитe иĸoнoмиĸи. 


