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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БТВ 
 
√ „Чети етикета”: Колко са жените на ръководни постове у нас? 
В началото на трудовата си кариера жените и мъжете тръгват с почти еднакви стартови заплати, но с 
нарастването на възрастта разликата нараства 
Как стоят жените в конкурентната бизнес среда рамо до рамо с мъжете? Неравенството по  пол постепенно започва да 
намалява, но битката не е спечелена напълно. 
Над 67,8% от жените у нас на възраст между 20 и 64 години работят, сочат данните за последното тримесечие на 2018 г. 
Безработни са 4,4 на сто. 
Средната заплата на жените в България е с 13,6% по-ниска от тази на мъжете. 
В началото на трудовата си кариера жените и мъжете тръгват с почти еднакви стартови заплати – тези на жените са с 6,9% 
по-ниски от тези при мъжете. 
С нарастването на възрастта обаче – в периода, в който жената обикновено излиза в майчинство и се грижи за децата, тази 
разлика нараства до 20%, посочи Виолета Иванова от Института за синдикални и социални изследвания към КНСБ. 
В нископлатените отрасли жените получават между 652 и 829 лв., а мъжете – между 781 и 938 лв. Разликата е около 16,5 
на сто. 
Във високоплатените отрасли обаче заетостта на жените пада драстично – дамите са не повече от 40%. Разликата в 
заплащането пък скача до близо 30%. 
 „Много зависи от длъжностите, на които са назначени лицата, и от големината на компанията”, разясни Росица Стелиянова 
от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Сениха Рюстем от Асоциацията на жените предприемачи в България отбеляза, че представянето в професионалната сфера 
и бизнеса много зависи от индивидуалните качество и възможности на съответните хора. 
Мъжете на ръководни позиции у нас са почти 96 449, докато жените са 65 483. 
 „Когато работодателят инвестира в една ръководна позиция с по-висока заплата, той гледа качествата на самия човек – 
неговата квалификация и с какво ще даде добавена стойност за фирмата”, заяви Стелиянова. 
„Законодателството предвижда т. нар. позитивни мерки за насърчаване на балансираното представяне на половете”, 
изтъкна и Сениха Рюстем. 
Според Сениха Рюстем все още има стереотипи по отношение на представянето на жените на лидерски позиции. 
Бизнесът иска по-кратко майчинство, което според Росица Стелиянова то е от полза и за самите жени. „България е с най-
дългосрочното платено майчинство, а в този 2-годишен период жената губи трудови навици и не участва в индексирането 
на заплатата в този период”, аргументира се тя. 
За повече информация вижте видеото. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Вицепрезидентът ще участва в дебат „Разбират ли младите езика на Брюксел?“ във Велико Търново 
Българското училище за политика „Димитър Паница” организира във Велико Търново дискусия на тема „Разбират ли 
младите езика на Брюксел?“  В нея ще участват вицепрезидентът Илияна Йотова, ръководителят на Информационното 
бюро на Европейския парламент у нас Теодор Стойчев. Дискусията е първа от планираните пет дебата със студенти, млади 
хора и уязвими групи в различни градове на България. Те имат за цел да повишат информираността на младите българи 
по определени теми, свързани с Европейския съюз,  да провокират интереса и ангажираността им към работата на 
Европейския парламент, както и да обърнат внимание на важността да се упражни правото на глас на предстоящите през 
май евроизбори. 
Събитието е с начален час 10.00 и ще се проведе в Библиотечно-информационния център, V корпус на Великотърновския 
университет „Св. св. Кирил и Методий“. 
 
 
 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/cheti-etiketa-kolko-sa-zhenite-na-rakovodni-postove-u-nas.html
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√ Без дебати бюджетната комисия одобри правилата за избор на нов подуправител на БНБ с ресор "Банков надзор"  
Без никакви дебати бюджетната комисия в парламента одобри правилата за избор на нов подуправител на БНБ с ресор 
"Банков надзор". До три работни дни след гласуването им в пленарна зала трябва да е ясно името на кандидата, който ще 
предложи гуверньорът Димитър Радев. Той е уверил председателя на комисията Менда Стоянова, че има готовност да 
предложи експерт веднага.  
До процедурата за избор на нов подуправител с най-тежкия ресор в БНБ се стигна, след като миналата седмица Димитър 
Костов подаде оставка. Това се случва в момент, когато България се подготвя за влизане във валутно-курсовия механизъм 
ERM II и механизма за тясно сътрудничество с Единния европейски банков надзор. Именно заради това Европейската 
централна банка проверява шест банки у нас. Още при оставката от БНБ увериха, че тя е по собствено желание и е 
обмисляна отдавна. 
Заради напредналата фаза на кандидатстването за т.нар. "чакалня за еврозоната" е необходимо бързо да се намери нов 
титуляр на поста. Затова от бюджетната комисия съкратиха сроковете за издигане на кандидатури и изслушването им.  
Неофициално се говори, че новият подуправител с ресор "Банков надзор" ще бъде Радослав Миленков, който в момента 
оглавява Фонда за гарантиране на влоговете. Източници на "Хоризонт" потвърдиха тази информация. Това обаче означава, 
че Фондът ще остане без ръководител.  
Припомняме, че от Европейската комисия разкритикуваха страната ни за липса на кадри в небанковия сектор заради 
преминаването на председателя на Комисията за финансов надзор Карина Караиванова в Европейската банка за 
възстановяване и развитие и липса на зам.-председател за застраховането, където има сериозни проблеми. Малко след 
това се появи и кадровият казус в банковия сектор. 
 
√ Борисов и Мей са обсъдили по телефона преговорите с Брюксел за избягване на Брекзит без споразумение 
За осигуряване на плавно и регулирано излизане на Великобритания от Европейския съюз при запазване на доброто 
сътрудничество и на двустранна основа се е обявил премиерът Бойко Борисов в телефонен разговор с британския премиер 
Тереза Мей, съобщи правителствената информационна служба. 
Разговорът се е провел по инициатива на Мей, която е информирала Борисов за хода на преговорите с Брюксел за 
избягване на Брекзит без споразумение.  
Двамата премиери са се обединили около необходимостта да не бъде допусната политическа нестабилност с негативно 
отражение на Брекзит върху всички в Евросъюза. Борисов е подчертал, че Великобритания си остава стратегически 
партньор за България 
Междувременно парламентарният секретар на британското правителство Андреа Ледсъм потвърди, че Камарата на 
общините ще гласува споразумението за Брекзит във вторник на 12 март. 
 
News.bg 
 
√ 3.1% по-висок брутен вътрешен продукт през 2018 г. 
През 2018 година брутният вътрешен продукт (БВП) на България възлиза на 107 925 млн. лв. по текущи цени, информират 
от Националния статистически институт (НСИ). 
Преизчислен в евро, БВП е съответно 55 181 млн. евро, като на човек се падат 7 829 евро. БВП за 2018 г. по предварителни 
данни нараства в реално изражение с 3.1% спрямо 2017 година. 
 

 
Източник: НСИ 
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Брутната добавена стойност (БДС) за 2018 година по предварителни данни възлиза на стойност от 93 513 млн. лева. 
Реалният стойностен обем на показателя е с 3.0% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2017 година. 
Индустриалният сектор създава 27.4% от добавената стойност на икономиката, което e намаление с 1% в сравнение с 2017 
година. 
Секторът на услугите създава 68.4%, а аграрният сектор - 4.2% от добавената стойност, при съответно 66.9 и 4.7% през 2017 
година. 

 
Източник: НСИ 

 
През четвъртото тримесечие на 2018 година БВП възлиза 29 813 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е 
съответно 15 243 млн. евро, като на човек от населението се падат 2 168 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж 
от 3.2% на БВП през четвъртото тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 
0.8% спрямо третото тримесечие на 2018 година. 
НСИ констатира, че създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през четвъртото 
тримесечие на 2018 г. възлиза на 25 785 млн. лв. по текущи цени. 
През четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на предходната година относителният дял на аграрния 
сектор в добавената стойност на икономиката се понижава с 0.2% до 3.0%. 
Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2.6% до 23.5%. 
Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, нараства до 73.5% при 
70.7% през съответния период на предходната година. 
 

 
Източник: НСИ 
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√ Извлекли сме всички поуки от горчивия "Южен поток", уверява Петкова  
"Не е ясно дали кандидатите за изграждането на проекта "Турски поток" ще ползват подизпълнители. Това ще можем да 
го знаем в рамките на следващата работна седмица. Предстои да разберем." Това заяви пред bTV енергийният министър 
Теменужка Петкова във връзка с отворените оферти за изграждането на българската част от "Турски поток". 
Припомняме, по-рано вчера по време на публично заседание на тръжна комисия бяха отворени офертите за изграждането 
на българската част на "Турски поток". Офертите са подали 3 консорциума съответно от Австрия, Италия и Саудитска 
Арабия. 
Петкова уточни, че компаниите са познати в международното пространство. 
Поръчката, проведена от "Булгартрансгаз", била максимално публична. 
"В единия консорциум участва австрийска компания и италианска компания, във втория участват две унгарски компании 
и в третия компанията от Саудитска Арабия", обясни министърът. 
Тя допълни, че инфраструктурата е изцяло българска и ще се финансира от "Булгартрансгаз". Обществената поръчка, която 
към настоящия момент е обект на възлагане, е за 2.2 млрд. лв. Цялата стойност на проекта е 2.7 млрд. лв. 
Министърът не потвърди дали страната ни има категорично одобрение от страна на Брюксел за реализирането на проекта, 
но подчерта, че ако бъде спазено законодателството, то няма причина това строителство да ни бъде отказано. 
"От 1 януари 2020 г. ще се лишим от 110 млн. долара на година ще изгуби България след като спре да транзитира газ от 
Русия към Турция. Затова за нас е важно дали ще запазим ключовото си място на газовата карта на Европа или ще стане 
поредният консуматор", допълни Петкова. 
 
БНТ 
 
√ Депутатите решават дали да се опростят задълженията на вероизповеданията у нас 
Ще има ли амнистия за задълженията на вероизповеданията у нас решават депутатите днес. 
Предложението дойде от Цветан Цветанов и Мустафа Карадайъ в началото на годината и предвижда отпадане на всички 
задължения, натрупани до края на 2018 г. 
Към момента най-големи задължения към хазната има Главното мюфтийство - над 8 млн. лв. 
Идеята за опрощаването им накара председателя на БСП Корнелия Нинова да заподозре ГЕРБ и ДПС в договорка. 
Управляващите нарекоха опасенията й "фалшива новина". Промените идват едва няколко месеца след последната 
поправка на закона. И по думите на вносителите им, целят подсигуряване на националната сигурност. 
 
√ Мария Габриел: 75% от младите хора не разпознават фалшивите новини 
Европа прави малки крачки към борбата с фалшивите новини, но пътят е много дълъг. Как да разпознаваме фалшивите 
новини коментира еврокомисарят по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел в сутрешния блок на БНТ. 
Мария Габриел заяви, че всеки месец се отчитат резултатите от борбата на социалните мрежи с фалшивите новини. 
Мария Габриел, еврокомисар по цифрова икономика и цифрово общество: За този път този месец Гугъл ни даде повече 
конкретика. От търсачката бяха премахнати над 46 хиляди фалшиви рекламни профила. Очаквам до март месец още 
повече усилия, особено при наближаването на евроизборите. Очаквам по-добри резултати по отношение на обучението 
на журналисти, по отношение на изборната реклама и фалшиви акаунти. 
Мария Габриел заяви, че 75% от младите между 15 и 24 години не разпознават фалшивите новини. 
По повод системата за ранно предупреждение за дезинформационни атаки, Мария Габриел коментира, че до края на 
месец март се очаква представяне на платформа, в която държавите членки да отговорят, има ли заплаха за интегритета 
на изборния процес. 
Еврокомисарят заяви, че по време на дигиталната среща на върха в Белград, която ще се състои на 4 и 5 април, предстои 6 
държави да подпишат ново регионално споразумение, което е свързано с по-евтиният роуминг на Балканите. 
 
√ Номинираха кандидатите за членове на ЦИК 
ГЕРБ предлага бившия конституционен съдия Стефка Стоева да оглави Централната избирателна комисия. Вчера изтече 
крайният срок и политическите сили обявиха кандидатите си за новия състав на комисията. Тя ще се състои от 19 души. 
Сред кандидатите на ГЕРБ изненада предизвика името на досегашния говорител Александър Андреев, който беше избран 
от квотата на БСП. Цветанов обясни, че важното за тях е професионалният опит на хората, а от "Позитано" уточниха, че 
Андреев е бил от квотата на БЗНС на Спас Панчев, който се раздели с лявата коалиция. 
Сред кандидатите са още адвоката Мирослав Джеров - син на известния политик и юрист Александър Джеров, също и 
политолога Димитър Димитров, който е предложен от гражданския сектор. 
Цветан Цветанов увери, че целта на ГЕРБ е по най-бързия начин да се сформира новата комисия, за да отпадне по думите 
му една от опорните точки на БСП,че изборите ще бъдат манипулирани и незаконни, ако бъдат проведени със сегашната 
ЦИК. 
Цветан Цветанов, председател на ПГ на ГЕРБ: Искам да кажа на колегите от БСП, че ние от ПГ на ГЕРБ ще подкрепим 
техните номинации, без въобще да ги коментираме. 
От шестимата кандидати на БСП, само Таня Цанева ще осигури необходимата приемственост между сегашната и бъдещата 
ЦИК. Новите членове бяха представени като доказани професионалисти, свързани с изборния процес. От БСП не предлагат 
свой зам-.председател. Ръководството е решило Крум Зарков да представи в парламента кандидатите на "БСП за 
България". 
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Крум Зарков, зам.-председател на ПГ на "БСП за България": Формално изискване да бъдат представени в парламента ще 
го свърша аз в качеството си на народен представител. Но няма да участваме в гласуването и групата няма да се върне в 
парламента. 
"Обединени патриоти" единодушно застават зад дългогодишния юрист доц. Таня Йосифова и отново издигат досегашния 
член Бойчо Арнаудов. 
Явор Нотев, ПГ на "Обединени патриоти", "Атака": Стигнахме до това съгласие за тези две имена със съзнанието и 
цялата отговорност на предстоящия избор. 
ДПС залагат на познатото и потвърдиха имената на досегашните си членове с дългогодишен опит. Мустафа Карадаъй 
изрази учудване, че за първи път не е имало консултации между политическите сили преди обявяването на кандидатите. 
Мустафа Карадайъ, председател на ПГ на ДПС: Нямаме спомени досега преди определянето на състава на ЦИК да не е 
имало консултации между парламентарно представените партии и коалиции. 
Освен номинации от партиите в парламента, право да предложат свои членове имат и политическите сили с депутати в 
Европарламента. От несъществуващата вече коалиции - "Реформаторски блок" предлагат досегашния им член Ивайло 
Ивков. А от другата такава - коалицията "България без цензура" и ВМРО - не издигат кандидат. Оттук нататък предстои 
изслушване на кандидатите пред правната комисия. Председателят, зам.-председателите и секретарят на ЦИК се избират 
от парламента, а останалите членове се назначават от президента . 
 
√ Мей продължава с опитите да убеди ЕС за отстъпки в споразумението за Брекзит 
Британският премиер продължава с опитите да убеди Брюксел да направи отстъпки в споразумението за напускане. 
Тереза Мей ще говори днес пред работници в град Гримзби в североизточна Англия. В речта си тя ще напомни, че е в 
интерес на европейците Великобритания да напусне съюза със сделка, както и че решенията, които ще се вземат в 
следващите дни в Брюксел, ще имат огромно влияние върху британските депутати. Следващата седмица парламентът в 
Лондон ще има три решаващи вота, от които зависи кога и как страната ще се раздели с Европейския съюз. Тогава ще стане 
ясно ще има ли организиран Брекзит със сделка и дали ще бъде поискано отлагане на напускането, което трябва да стане 
факт на 29 март. 
 
В. Монитор 
 
√ Едва 7% от всички регистри в страната са модерни 
Пестим по до 130 кг хартия на година от електронизация 
До 7% от общия брой регистри са модерни и отговарят на по-новите изисквания. Това каза директорът на Дирекция 
„Модернизация на администрацията“ Красимир Божанов за „Монитор“. По негови думи при централната 
администрацията процентът е двойно по-висок – 15%. 
Причините за изоставането ни не са малко. Една от тях е, че България не е стартъп страна като Израел, Сингапур или 
Естония. През годините администрациите са били задължени да поддържат база данни като източник на информация, 
справки и други, а голяма част от тези данни е постъпвала под формата на хартия. „С времето обаче никой не е имал 
лидерството да каже на хората да си улеснят работата и да преминат към електронни варианти“, коментира Божанов. 
Според него голяма част от хората в администрациите страдат от различни алергии и боледуват от непоносимост към 
прахта. „В имотния регистър например хората работят с маски и гумени ръкавици“, допълни още директорът. Затова и е 
важно да се премине към модернизация на администрацията ни. 
До 130 кг хартия се пестят всяка година от процеса, смята вицепремиерът Томислав Дончев. По негови думи числото 
варира, а сумата в лева, която се спестява, също трудно може да се изчисли. 
В страната има над 17 000 регистри, чиято работа тече по различен начин. “Един е въпросът дали трябва да обединим тези 
администрации в едно регистрово пространство, а друг е въпросът дали изобщо трябва да са 17 000”, коментира Дончев. 
Вицепремиерът от години призовава държавата да се мобилизира и по-бързо да се въвежда електронното управление. 
По негови думи, ако следим скалата на Целзий, за 20 години сме стигнали едва 60 градуса. “Със сигурност сме минали 
средата, но и със сигурност не сме стигнали точката на кипене”, поясни Дончев. 
Очаква се до 1-2 години да достигнем около 85-90 градуса, които ще улеснят начина на работа. 
До момента всяко ведомство въвежда свои решения, които не кореспондират с това на останалите, а разликата между 
хартиения вариант на едно писмо и неговия електронен, е това, че вторият може да се изпраща милиони пъти и да достига 
по-бързо. “През последната година накарахме всичко в администрацията да се случва по електронен път, а това наложи и 
да променим обичайно любезния си тон в края на 2018 г.”, каза заместник министър-председателят. Според него 
електронизацията не е въпрос само на софтуер и програми, а на желание и воля. 
Очакванията са тази година обществените поръчки да минат на изцяло електронен вариант. 
От кандидатстването, през оценката и разглеждането. По отношение на електронните документи за самоличност Дончев 
призна, че това няма как да стане лесно, защото е много работа. “Надявам се от МВР да бъдат бързи и максимално 
експедитивно да се свърши работата”, коментира политикът. Според него обаче забавяне в процеса не се очаква. На 
въпрос относно опашките в КАТ Дончев обясни, че няма магическо решение за извършване на дейността по електронен 
път, но чакането на опашка е недопустимо. 
По време на конференция, посветена на електронното управление, присъства и програмният директор на обучения по 
електронно управление „e-Governance Academy“ Анела Кийратс, която представи естонския пример в сферата. Според нея 
трябва да има баланс между услугите на едно правителство и търсенето на гражданите. „Хората трябва да искат да 
използват електронни услуги“, коментира Кийратс. В момента Естония разполага с редица услуги, които улесняват 
комуникацията между гражданите и различните институции. Такава е системата на всяко едно училище, при която 
родителят може да се свърже с даден учител във всеки един момент и да следи оценките на своето дете. Подобна е и 
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схемата със здравната книжка, която е в онлайн вариант – в нея се вижда колко струва един гражданин на 
здравноосигурителната каса, какви прегледи е имал, при кого и за каква сума, а в случай, че иска да запази това тайно, то 
потребителят може да закрие данните си от лекарите. По думите на Кийратс потребителят разполага с данните си както 
намери за добре и в случай, че някой ги използва или търси, то всеки има легално право да потърси сметка защо и за какво 
ще се използва личната му информация. Лекарските предписания също се издават онлайн. 
 
Investor.bg 
 
√ България и Македония обмислят нов газов интерконектор 
Новата връзка Петрич-Струмица е във връзка с предстоящата битова газификация на региона 
Македония разглежда различни варианти за увеличаване на вноса на природен газ от България. Това стана ясно след края 
на първото заседание на Междуправителствената комисия за икономическо и търговско сътрудничество между България 
и Северна Македония. По думите на министъра на икономиката на Северна Македония Крешник Бектеши се обсъжда 
изграждането на нова връзка Петрич-Струмица, като причината е предстоящата битова газификация на региона. 
От своя страна българският транспортен министър Росен Желязков обясни, че в момента българската газопреносна мрежа 
е единственият източник на доставки на природен газ за Северна Македония. 
„Това става през съществуващия интерконктор, но вечеговорим и за изграждането на нов. Той ще даде възможност не 
само за доставки, но и за развитието на газопреносната система на Северна Македония. Обсъжда се експертизата, която 
„Булгартрансагаз“ има по отношение на тази мрежа и как системата да бъде използвана. Това е основната предпоставка 
за ефективната газификация на Северна Македония. Към настоящия момент обемите природен газ, които се пренасят, са 
около 0,8 млрд. куб. метра на година, а потреблението с развитието на индустрията и селското стопанство ще нараства, 
така че този обем ше се повиши“, обясни българския министър.  
По думите му вторият интерконектор е изключително необходим и това се признава и от двете страни. 
Все още обаче не са известни никакви детайли около проекта. Не е ясно нито кога ще започне изграждането му, нито каква 
ще е стойността, или кога трябва да бъде завършен. 
Финансирането му ще бъде за сметка на ресурсите на „Булгартрансгаз“, каза още Желязков и уточни, че за България този 
интерконектор е важен като част от цялостната система и газовия хъб „Балкан“. 
На заседанието стана ясно, че български фирми имат интерес да реализират проекти за изграждане на ВЕИ централи в 
Северна Македония. Ще се задълбочи и сътрудничеството с Българската независима енергийна борса като целта е да бъде 
създаден сходен пазар на електроенергия и в Македония. Дългосрочната цел е да се оформи една Балканска борса за 
търговия с електроенергия.  По време на заседанието на междуправителствената комисия бяха набелязани още конкретни 
стъпки, свързани с насърчаване на инвестициите, околната среда и водите, енергетиката и туризма. Предстоят разговори 
с отделните авиационни оператори за включване в туристическите пакети на превози по въздух между България и Северна 
Македония. Очаква се през април, по време на междуправителственото заседание на двете държави, да бъдат подписани 
конкретни меморандуми в тези области. 
 
√ Бисер Петков: Само част от социалните услуги ще са безплатни 
Лице с увреждане с направление за предоставяне на социални услуги ще го ползва без предварителна оценка на 
потребностите, приеха депутатите  
Част от социалните услуги за гражданите ще бъдат безплатни, но общият принцип е, че социалните услуги са платени и 
това ще става съгласно тарифа, която ще бъде разработена след приемането на закона. Това обясни министърът на труда 
и социалната политика Бисер Петков, след като парламентът прие окончателно на второ четене законопроекта за 
социалните услуги. Той влиза в сила от 1 януари 2020 г. с изключение на някои разпоредби от него. 
В закона се посочва, че социалните услуги са общодостъпни и специализирани. Лице с увреждане, което има издадено по 
Закона за хората с увреждания направление за предоставяне на социални услуги, има право да ги ползва без насочване от 
дирекция "Социално подпомагане" или общината и без предварителна оценка на потребностите, записаха депутатите, 
предаде БТА. 
По думите на социалния министър безплатни ще бъдат услугите, свързвани със създаване на родителски капацитет, с 
информиране и консултиране, даване на подслон на нуждаещи се. Той посочи, че освободени от заплащане на такси са 
децата до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, младежите от 18 до 21 г., отгледани в домове, и 
хората без доходи и влогове. 
За първи път се създава законов ред за предоставяне на асистентска подкрепа за лица в надтрудоспособна възраст в 
невъзможност за самообслужване, както и за лица с увреждания, ако не ползват такава подкрепа по друг закон. 
Регламентира се и заместващата грижа. Тя е уредена като подкрепа за лица, полагащи грижа за зависими членове на 
семейството, не само деца. 
Със закона се създава изпълнителна Агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната 
политика. Тя ще лицензира частните доставчици на социални услуги и ще осъществява контрол и мониторинг на 
предоставянето на тези услуги. 
Сегашният режим на възлагане на предоставянето на създадени от общината социални услуги се запазва, но се въвежда и 
още един нов режим, при който общината възлага на частен доставчик предоставянето на услуга, която няма обективна 
възможност да създаде. Със закона се въвежда планиране на национално ниво на социалните услуги, финансирани от 
държавния бюджет, чрез разработване на национална карта на социалните услуги. Тя трябва да бъде приета в срок до 12 
месеца от влизането на закона в сила. 
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Предвижда се до 1 януари 2021 г. съществуващите домове за деца, лишени от родителска грижа, и домове за медико-
социални грижи за деца да бъдат закрити. За всяко дете от тези домове се изготвя план за реинтеграция в семейна среда 
и за ползване на социална услуга, записаха още депутатите. 
“Поставени са срокове и за закриване на домовете за хора с увреждания, с психични устройства”, обясни Бисер Петков. 
Той благодари за приемането на закона, с който се допълва пакетът от закони за регламентиране на правата на хората с 
увреждания. “Основният фактор за по-високо качество на предлаганите услуги са специалистите в сектора, затова за тях се 
въвеждат обучения, редовна супервизия, стандарти за работно натоварване и за заплащане на техния труд”, коментира 
министърът. 
 
√ ЕЦБ оставя лихвите ниски за по-дълго време и отпуска нов кръг стимули за банките 
От централната банка стартират нов кръг от целевите операции по дългосрочно рефинансиране от септември 
2019 г. 
Европейската централна банка запази лихвите без промяна, но отложи във времето повишаването на лихвените проценти. 
Освен това ЕЦБ взе решение от септември да стартира нов кръг от евтино финансиране за банките с цел стимулиране на 
икономиката.  
На заседанието на Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) се взе решение лихвеният процент по 
основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното 
улеснение да останат непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,40%. Управителният съвет очаква основните лихвени 
проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си равнище най-малко до края на 2019 г., и във всеки случай толкова дълго, 
колкото е необходимо, за да се осигури по-нататъшно устойчиво доближаване на инфлацията до равнища под, но близо 
до 2% в средносрочен план. 
Управителният съвет възнамерява да продължи пълното реинвестиране на плащанията на главници по падежиращи 
дългови ценни книжа, закупени по програмата за закупуване на активи за продължителен период от време, след като 
започне повишаването на основните лихвени проценти на ЕЦБ и, във всеки случай, за толкова дълго, колкото е необходимо 
за поддържане на благоприятни ликвидни условия и достатъчно ниво на парични средства. 
През септември 2019 г. ще бъде дадено началото на нова поредица от целеви операции по дългосрочно рефинансиране 
(ЦОДР-III), които ще се провеждат веднъж на тримесечие, ще приключат през март 2021 г. и всяка ще бъде с двегодишен 
матуритет. Тези нови операции ще допринесат за запазването на благоприятни условия на банково кредитиране и за 
гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. В ЦОДР-III контрагентите ще имат право 
да вземат в заем до 30% от размера на допустимите към 28 февруари 2019 г. кредити, при лихвен процент, който се 
индексира спрямо лихвения процент по основните операции по рефинансиране за целия срок на всяка операция. Подобно 
на неприключилата програма за ЦОДР, в ЦОДР-III ще бъдат вградени стимули за запазване на благоприятни кредитни 
условия. Повече подробности за точните условия на ЦОДР-III ще бъдат оповестени своевременно. 
Кредитните операции на Евросистемата ще продължат да се провеждат по тръжна процедура с фиксиран лихвен процент 
и пълно разпределение толкова дълго, колкото е необходимо, и най-малко до края на периода на поддържане на 
резервите, който започва през март 2021 г. 
От решението на ЕЦБ става ясно, че отслабващата икономика провали плана за оттегляне на стимулите, коментира 
Bloomberg. 
Новият кръг от дългосрочни заеми за банките е първият от 2016 г. насам. Промяната в политиката на Европейската 
централна банка е в съответствие със забавянето на големите икономики Германия и Италия на фона на глобалния 
протекционизъм и популизъм. 
Стимулите, които от ЕЦБ ще осигурят за банките, ще осигурят по-добри условия за кредиране на, а това ще подкрепи 
реалната икономика.  
От протокола от предишното заседание на ЕЦБ стана ясно, че представителите на банката определят заседанието през 
март като ключово, на което ще произнесат присъдата си дали забавянето в еврозоната е достатъчно устойчиво, за да 
навреди на средносрочните перспективи за растежа и инфлацията, което пък би могло да оправдае новото дългосрочно 
финансиране на банките.  
Банкерите от ЕЦБ се съгласиха през януари, че трябва да се обърне внимание на перспективите за ликвидните условия в 
банковия сектор, тъй като нaближaвa дaтaтa зa изплaщaнe нa пocлeдните целенасочените дългосрочни операции по 
рефинансиранe (TLTRO) нa EЦБ пpeз 2020 г. за около 700 млрд. евро. 
И въпреки че ЕЦБ прекрати програмата си за закупуване на облигации на стойност 2,6 трлн. евро, сега банката подготвя 
почвата за отдаване на повече дългосрочни кредити на банките, за да се гарантира, че те ще продължат да кредитират 
икономиката дори по време на забавянето. 
Влошаващите се перспективи за растеж в Европа повишиха очакванията сред инвеститорите, че повишаване на лихвите 
няма да има преди 2020 г. По време на последната си среща представителите на ЕЦБ са отбелязали, че промяната в 
пазарните очаквания е в съответствие с техния ангажимент да поддържат лихвените проценти непроменени поне през 
през лятото и при всички случаи толкова дълго, колкото е оправдано от икономическите перспективи. 
Погледите се насочват към управителя на ЕЦБ Марио Драги, както и към сигналите, които ще изпратят централните 
банкери към пазарите.  
Малко след обявяване на решението еврото поевтиня спрямо долара с 0,24% до 1,1280 долара. 
 
Economy.bg 
 
√ Папа Франциск ще бъде в София и Раковски от 5 до 7 май  
В програмата му е включено посещение на бежански център  
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Апостолическото пътуване на Негово Светейшество папа Франциск в България ще се проведе от 5 до 7 май 2019 в София и 
Раковски, а на 7 май той ще отпътува за столицата на Северна Македония - Скопие. Пресслужбата на Светия престол днес 
публикува работен вариант на програмата на апостолическото пътуване на Светия отец в България и Северна Македония.  
Папа Франциск ще пристигне в София в 10 ч на 5 май и ще бъде посрещнат от министър-председателя Бойко Борисов. 
Българският премиер и Светият отец ще проведат среща, на която министър-председателят ще го поздрави с добре дошъл 
у нас. Програмата продължава с церемония по официалното посрещане на площада пред Президентството, след което ще 
се състои срещата на папа Франциск с президента на България Румен Радев. 
В първия ден от апостолическото си пътуване у нас Светият отец ще се срещне още с Негово Светейшество българския 
патриарх Неофит и членове на Светия Синод в Синодалната палата. По-късно папа Франциск ще произнесе традиционната 
си неделна молитва „Царица Небесна“ (Regina coeli). Всяка неделя тази молитва се проследява на живо от милиони души 
по цял свят като на 5 май папата ще се обърне към тях от българската столица. 
Фокус в програмата на папа Франциск на 6 май е посещението на град Раковски, където живее най-голямата католическа 
общност у нас. В църквата „Пресвето сърце Исусово“ Светият отец ще отслужи света литургия с първо причастие на деца от 
цяла България, а среща с католическата общност ще се състои в църквата „Свети Архангел Михаил“. Предвидено е и 
посещение на бежански център. 
Апостолическото пътуване на папа Франциск у нас ще завърши със събитие за мир на Светия отец в присъствието на 
представители на различни религиозни вероизповедания в България на площад „Независимост“. 
 
√ ЕК ни дава 2 месеца да променим правилата за признаване на дипломите  
Ако не получи задоволителен отговор, Комисията може да реши отнесе България и още 23 държави членки  към Съда 
на ЕС 
Европейската комисия съобщи, че предприема нови стъпки по процедурите за нарушение срещу 26 държави членки, за да 
гарантира прилагането в пълна степен на правилата на ЕС относно признаването на професионалните квалификации. 
В рамките на единния пазар на ЕС специалистите могат да се движат през граница и да практикуват своите професии или 
да предоставят услуги в други държави членки. ЕС прие правила, които да улесняват признаването на професионалните 
квалификации на специалисти като лекарите или архитектите в друга държава членка. Директивата относно признаването 
на професионалните квалификации беше модернизирана през 2013 и трябваше да бъде транспонирана в националното 
право в срок до 18 януари 2016. 
Комисията изпрати мотивирани становища на 24 държави членки (Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, 
Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия и Швеция) и допълнителни официални 
уведомителни писма на 2 държави членки (Естония и Латвия) във връзка с несъответствието на тяхното национално 
законодателство и техните юридически практики с правилата на ЕС относно признаването на професионалните 
квалификации. 
Мотивираните становища и допълнителните официални уведомителни писма засягат въпроси, които са от ключово 
значение за действието на Директивата относно признаването на професионалните квалификации, и по-конкретно: 
- европейската професионална карта: Австрия, Белгия, България, Дания, Италия, Кипър, Португалия, Румъния, Словакия, 
Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия и Швеция; 
- механизма за предупреждение: Австрия, Белгия, Германия, Дания, Естония, Испания, Латвия, Малта, Португалия, 
Румъния, Словакия, Словения, Хърватия, Франция и Швеция; 
- възможността за частичен достъп до професионална дейност: Австрия, Белгия, Германия, Дания, Естония, Латвия, Малта, 
Полша, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, Франция и Швеция; 
- пропорционалността на езиковите изисквания: Белгия, България, Германия, Полша, Румъния, Словакия и Хърватия; 
- създаването на помощни центрове: Италия, Португалия, Унгария и Франция; 
- прозрачността и пропорционалността на регулаторните пречки: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, 
Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия и Швеция. 
Сега всички засегнати държави членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. Ако 
не получи задоволителен отговор, Комисията може да реши да отправи мотивирано становище до Естония и Латвия и да 
отнесе останалите 24 държави членки към Съда на ЕС. 
 
Darik News 
 
√ Ще сменяме ли талона на автомобила, за да спестим от данъка за МПС-то? 
Ако има вариант да бъде спестено на хората да сменят талоните на колите, в които не е отбелязан екостандарта, то това 
ще бъде направено, каза зам. министър-председателят Томислав Дончев на журналисти след като днес откри 20-та 
годишна конференция по електронно управление.  
По-високата екокатегория на автомобила може да намали годишния данък за неговия собственик. 
Преди година и половина положихме много усилия да облекчим работа на КАТ, но за съжаление с променлив успех. Все 
още има управления на КАТ, където има опашки и струпвания на хора, което е абсолютно недопустимо, каза Дончев. 
Системата за електронно връчване може да се превърне в универсален вход, ползван от държавните органи, банки и други 
организации. Там всеки може да ти прати нещо, и от процесуална гледна точка ще равносилно на получено писмо срещу 
разписка, посочи Дончев. 
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Вицепремиерът изрази надежда колкото се може по-бързо да приключат процедурите в МВР за внедряването на новите 
документи за самоличност, които ще са с електронна идентификация. Дори и да се случи максимално бързо - в рамките 
на една година, то издаването на новите документи няма да стане изведнъж. 
 Затова всякакви други решения, които предлагат електронната защита ще бъдат прилагани. Най-често това е електронния 
подпис, но има и други - като лицево или ирисиво разпознаване, които се прилагат в ЕС, каза вицепремиерът. 
Персоналните идентификационни кодове, които НАП и НОИ издават, не са с достатъчна степен на сигурност и могат да се 
ползват само за справки, посочи Дончев. 
 
√ Съветът на ЕС отхвърли „черния списък“ на ЕК за държавите, които улесняват прането на пари  
Съветът на ЕС съобщи, че е отхвърлил единодушно списъка, предложен от Европейската комисия, в който са включени 23 
държави със слаби правила срещу прането на пари и подкрепата за тероризма. 
Съветът обяснява, че изготвянето на списъка е било по "непрозрачни" показатели и не е дало възможност на засегнатите 
страни да представят своето виждане. В списъка са включени Афганистан, Американска Самоа, Бахамите, Ботсвана, 
Северна Корея, Етиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Либия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуерто Рико, Самоа, Саудитска Арабия, 
Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Американски Вирджински острови и Йемен. 
Очаква се ЕК да предложи нов списък, след чието одобрение банките ще трябва да проявяват повече предпазливост и да 
предприемат допълнителни проверки на съмнителни преводи на средства от включените държави. Списъкът влиза в сила 
само ако срещу него не възразят Европейският парламент и Съветът на ЕС. 
В Съвета списъкът може да бъде утвърден, ако получи одобрението на 72 на сто от държавите в ЕС, които представляват 
65 на сто от населението в Общността, се отбелязва в съобщението. 
 
Novini.bg 
 
√ Малки и средни фермери ще получат подкрепа за изграждането на мини мандри 
Малки и средни фермери ще получат подкрепа за изграждането на мини мандри. За целта Държавен фонд "Земеделие" 
отпуска 1,5 млн. лв. до 31 декември 2020 г., съобщиха от пресцентъра му. Фермерите ще могат да кандидатстват за 
държавната помощ от 18 март по предварително одобрената от Европейската комисия схема: "Инвестиции за закупуване 
или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко".  
Целта но помощта е фермерите сами да преработват и реализират продукцията си на пазарите и така да увеличат доходите 
си. За целта кандидатите трябва да са регистрирани съгласно Наредба 26 за специфичните изисквания за директни 
доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. След като бъдат одобрени, те ще могат да 
възстановяват до 50 процента от извършените разходи за изграждане на мини мандри.  
Максималният размер на помощта е до 60 000 лв. За отделните видове инвестиции са определени размери на максимално 
допустимите разходи. Ако кандидатите заявят, че ще извършат строително-монтажни дейности, крайният срок за 
реализация на инвестицията е до 18 месеца от датата на сключване на договора. Ако такива не са заложени, срокът за 
изпълнение на инвестицията е до 9 месеца от датата на подписване на контракта. Заявления за подпомагане ще се приемат 
в Областните дирекции на ДФ "Земеделие", по място на осъществяване на инвестицията.  
 
Sinor.bg 
 
√ Само през 2019 г. са планирани 2,2 милиона лева за участия в изложения 
Кандидатстването е до началото на април 
В края на януари управителният съвет на фонд „Земеделие” одобри бюджет от 2,2 милиона лева държавна помощ за 
участия в изложения през 2019 година. Подпомагането е насочено основно към асоциации на животновъди, спазващи 
развъдни програми, а също и малки и средни предприятия или фермери, регистрирани по наредба 3, които отглеждат 
земеделски култури или преработват селскостопанска продукция, се посочва в указанията за кандидатстване за тази 
помощ. 
Достъп до тази помощ имат всички животновъди, които отглеждат породисти животни, като целта е чрез представянето 
им в изложения те да разширяват достъпа си до пазарите не само в страната, но и зад граница. Според нотификацията този 
помощ може да се прилага до края на 2020 г. 
Самата помощ се предоставя чрез субсидиране на развъдните асоциации и не включва директни плащания към 
участниците в изложенията, гласят още указанията. Средствата покриват всичките разходи за участие в изложенията като 
такси, плащане за транспортирането на животните в изложенията, разходи за публикации в медиите и др. 
След като кандидатите представят проект на разходите си, управителният съвет на фонда ги одобрява. Покриват се 100% 
от разходите за участия в подобни изложения. 
Освен заявление и документ за регистрация на развъдната или другите одобрени организации кандидатите трябва да се 
представят още решение за управление на организацията, документ, че не притежават задължения към държавните 
институции и др. 
Средствата се превеждат за извършване на дейността в рамките на една календарна година. При отчитането на дейността 
се представят договорите, сключени между стопаните и самите организации или развъдните асоциации, опис на 
регистрациите по наредба 3 и др. 
Прави се опис на всички финансови документи, които удостоверяват направените разходи – фактури, заверени копия с 
мокър печат и др. Вписва се броят на участвалите животни по породи, видът и сортовете на плодовете и зеленчуците или 
на преработената продукция. Наетите щандове плюс наемът също се описват подробно. 
Ако са правени състезания, също се описват победителите и връчените награди. 



10 

 

Един месец след провеждане на изложението асоциациите или организациите представят във фонд „Земеделие“ пълен 
отчет. 
Самото подписване на договорите с кандидатите ще стане до 60 дни след одобрението на помощта, т.е. до началото на 
април, тъй като указанията са качени на 31 януари т.г.. Средствата се превеждат до 10 дни след сключването на договора 
с фонда. 
 
В. Банкерь 
 
√ ЕП потвърди становището си - подкрепя Лаура Кьовеши за главен прокурор на ЕС 
Ръководството на Европейския парламент е решило днес да потвърди предпочитанието си Лаура Кьовеши (Румъния) да 
бъде назначена за главен прокурор на ЕС. Това съобщиха за БТА източници от ЕП. 
На основата на това решение въпросът няма да бъде подлаган на гласуване в пленарната зала на ЕП следващата седмица 
в Страсбург, а направо ще се пристъпи към преговори със Съвета на ЕС.  
В края на февруари две комисии на ЕП изслушаха тримата основни кандидати за поста - Кьовеши, Жан-Франсоа Бонер 
(Франция) и Андрес Ритер (Германия). При последвалото гласуване Кьовеши получи 26 гласа, Бонер - 22 гласа, а Ритер - 
един глас. Днес ръководството на ЕП трябваше да прецени следващите стъпки, след като по-рано Съветът на ЕС даде най-
много гласове за Бонер, а професионалната комисия по подбора предпочете също Кьовеши. 
Ако Съветът и ЕП бяха стигнали до единодушие, избраният от тях кандидат можеше направо да бъде назначен. След като 
мненията се разминават, започват преговори. Очаква се те да завършат навреме, за да бъде постът зает от следващата 
година. 
Главният прокурор на ЕС ще разполага само с един мандат от седем години. Първоначално Европейската прокуратура ще 
разследва престъпления с бюджета на ЕС. 
 
√ Русия прие закон против фалшивите новини в медиите и обидните за държавата материали 
Горната камара на руския парламент прие днес на трето, последно четене законопроект, който предвижда блокиране на 
недостоверни и изопачаващи фактите новини, предаде ТАСС. 
Законопроектът забранява разпространяването в онлайн медиите на "недостоверна обществено значима информация под 
формата на достоверна", която заплашва живота или здравето на граждани, имущество, обществения ред и сигурност, 
както и жизнено важни обекти на инфраструктурата, банките, промишлеността и комуникациите. При откриването на 
такива материали в уебсайтове, регистрирани по медийния закон като такива, генералната прокуратура на Русия ще се 
обръща към медийния регулатор "Роскомнадзор" незабавно да уведоми редакцията на онлайн изданието да премахне 
невярната информация. Ако редакцията не го направи, "Роскомнадзор" ще разпореди на доставчика на интернет услугата 
да блокира адреса на изданието. 
Приетият  закон не се отнася до "традиционните медии", тоест всички медии, регистрирани по законовия ред, нито до 
"новинарските агрегатори" [компютърни програми, които интегрират автоматично новини от други източници], тъй като 
за тях вече са предвидени големи санкции за неизпълнение на разпореждането на контролния орган да не 
разпространяват недостоверна информация, съобщи ТАСС. 
Държавната дума прие днес в окончателен вариант и законодателен акт, който криминализира публикуването на 
материали, обидни за държавата, държавните символи и правителствените институции, допълни Асошиейтед прес. 
Многократните нарушители са заплашени от присъди до 14 дни затвор. 
Очаква се двата законопроекта бързо да бъдат утвърдени и в Съвета на федерацията - горната парламентарна камара, - 
преди да бъдат подписани от президента Владимир Путин и да влязат в сила. Критици казват, че законодателните промени 
са част от опитите на Кремъл да потисне критиките и да затегне контрола, предаде АП. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 8 март 
София. 

- От 09.00 часа започва редовното заседание на Народното събрание. 
- От 10.30 часа министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, българският еврокомисар по 

цифровата икономика и общество Мария Габриел и комисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил 
Хоган ще открият конференцията „Цифровизация в пчеларството: ползи и предизвикателства" в хотел „Холидей 
Ин". 

- От 10.30 часа министърът на вътрешните работи Младен Маринов ще връчи ключовете за нови автомобили с 
висока проходимост на ГД „Гранична полиция". Събитието ще протече в Зонално жандармерийско управление - 
София, ул. „Патриарх Герман" № 5. 

- От 15.00 часа пред Народното събрание ще се проведе протест с искане народът да решава всички въпроси от 
национално и местно значение с референдуми. 

*** 
Бургас. 

- От 10.30 часа в малкия клуб на ОДМВР - Бургас (разположен в сградата на дирекцията на ул. „Христо Ботев" 46) ще 
се проведе брифинг с участието на главният секретар на МВР главен комисар Ивайло Иванов, заместник-
директора на Главна дирекция национална полиция старши комисар Тодор Гребенаров и директора на ОДМВР-
Бургас старши комисар Калоян Калоянов по повод годишния анализ на дейността на ОДМВР - Бургас за 2018 г. 

*** 
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Велико Търново. 
- От 10.00 часа вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в дебат със студенти и ученици на тема „Разбират ли 

младите езика на Брюксел?", който ще се проведе в залата на Библиотечно-информационен център, Пети корпус 
на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий". 

*** 
Варна. 

- От 11.00 часа ще се проведе пресконференция на Елена Йончева - народен представител от ПП „БСП за България" 
в 44- то Народно събрание и Борислав Гуцанов - председател на ГС на БСП Варна в централата на ГС на БСП - Варна 
на ул. „Македония" №33. 

- От 14.00 часа общинският съветник от ГЕРБ Надя Георгиева организира приемна за граждани в офиса на партията 
на ул. „Георги Бенковски" 1. 

- От 15.00 часа в сградата на ОД на МВР - Варна ще се проведе брифинг във връзка с годишния отчет - анализ за 
дейността на Областната дирекция на МВР за 2018 година. В него е предвидено участието на главен комисар 
Ивайло Иванов - Главен секретар на МВР и стaрши комисар Тодор Гребенаров - заместник директор на ГДНП. - 
Диана 

*** 
Смолян. 

- От 10.00 часа директорът на ГДБОП гл. комисар Ивайло Спиридонов и ст. комисар Станислав Манолов - зам.-
директор на ГД „Гранична полиция" ще присъстват на отчета на ОДМВР - Смолян за 2018 г. 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.30 часа в катедралния храм „Св. Николай" ще бъде отслужен водосвет за здраве и дълголетие по повод 43-
тият рожден ден на Старозагорския митрополит Киприан. След него се очаква владиката да получи поздравления 
от представителите на Св. Синод, официални лица, свещенослужители и епархиоти. 

 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Акции и арести - заместник-главният прокурор Иван Гешeв 
- Цифрови казуси - еврокомисарят Мария Габриел 
- Балкански истории. По оста Тирана, Подгорица, Прищина, Белград, Скопие - защо пак се вълнуват Балканите 
- На 8 март: рок от Казанлък в изпълнение на бабите от група БабсБГ. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Столичната полиция разби подземна оранжерия за марихуана. Кои са задържаните? 
- Как бяха арестувани Маринела и Ветко Арабаджиеви - коментар на бившия директор на ЦСБОП Тихомир Стойчев. 
- Защо цели квартали с български роми се преселват масово в Германия? Журналистически разказ на Стоян 

Георгиев; 
- Ще опрости ли държавата 8-милионния дълг на Главното мюфтийство? 
- Протест в столичния квартал „Младост". Защо десетки семейства живеят без ток в новите си жилища? 
- В рубриката „Чети етикета" с Биляна Гавароза: На 8 март - колко са жените на ръководни постове у нас и получават 

ли равно заплащане с мъжете? 
- Как „Бригада Нов дом" промени живота на семейство на дете с увреждане? 
- На живо: Благоевградско село на бунт заради двойно поскъпване на водата. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- От Орландовци до Барселона - акции и арести за милиони - говори зам.-главният прокурор Иван Гешев; 
- Миролюба Бенатова представя - как хора от кюстендилко село вече нямат имоти, има ли кеметски злоупотреби и 

фалшиви пълномощни; 
- С намалена заплата извън парламента - в удобна позиция ли е БСП? Гостува лидерът на БСП Корнелия Нинова; 
- Боил Банов на прицел - как министърът отговаря на критиките на Сметната палата, че не е направил нищо за 

опазване на архитектурното наследство? 
 
Profit.bg 
 
√ Срив от 20% в износа на Китай нанесе нов удар на азиатските акции  
Азиатските пазари бележат понижения днес, след като шокиращият спад в износа на Китай засили пазарните опасения за 
забавяне на ръста на световната икономика - ден, след като Европейската централна банка (ЕЦБ) занижи прогнозата си за 
ръста на икономиката на еврозоната. 
Износът на Китай през февруари пада с 20.7% на годишна база, което е доста повече от прогнозираното понижение от 
4.8%. Спадът също така изтри напълно изненадващия ръст за януари. 
Анализатори предупреждават, че данните съвпадат с Лунната нова година и е трудно да се очертае ясен сигнал, но 
разминаването на реалните данни с прогнозите бе притеснително голямо. 
За да влоши нещата, водещият борсов посредник в Китай Citic Securities издаде рядка препоръка за продажба на 
листваните на борсата в Шанхай акции на People’s Insurance Group of China (PICC), което доведе до поевтиняване на 
книжата с близо 10%. 
Индексът на сините чипове на борсата в Шанхай бързо увеличи понижението си до 2.9%, което бе най-големият дневен 
спад от октомври. Междувременно доларът поскъпна спрямо юана. 
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Японският индекс Nikkei падна с 1.9%, докато австралийският основен индекс се понижи с 0.9%. Азиатско-тихоокеанският 
индекс на MSCI изгуби 1.1%, понижавайки се до двуседмично дъно. 
Фючърсите на щатския индекс S&P 500 отстъпват с 0.1%. 
Пазарните нагласи вече бяха пострадали, след като вчера ЕЦБ занижи прогнозите си за ръста на икономиката в еврозоната 
и изненада всички с нов кръг от стимули, което накара инвеститорите да мислят най-лошото за световната икономика. 
Обратът дойде в същата седмица, в която Централната банка на Канада също рязко смени политиката си, а слабите 
икономически данни от Австралия до Китай насадиха някакво предчувствие у пазарите. 
“Когато централните банки поднасят такива изненади, някои инвеститори се чудят дали това не означава, че нещата са 
много по-зле, отколкото са си мислели,” казва пред Ройтерс Гавин Фенд, старши пазарен анализатор в NAB. 
Лихвите по германските и френските 10-годишни държавни облигации се понижиха до най-ниските си нива от 2016 г., 
докато акциите на банките бяха подложени на натиск. Еврото поевтиня до най-ниското си ниво от средата на 2017 г., което 
пък оскъпи считаните за валути убежища американски долар и японска йена. 
Следващото препятствие за инвеститорите ще бъдат данните за неселскостопанската заетост в САЩ, които се очакват по-
късно днес. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, достигна нов 
връх и за последно бе на ниво от 97.548. 
Еврото се търгуваше срещу 1.1194 долара, след като записа най-големия си еднодневен спад спрямо долара от юни 2018 
г., когато ЕЦБ за последно отложи плановете си за вдигане на лихвите. 
Еврото също така изгуби над 1% спрямо йената вчера и се търгуваше на ниво от 124.70 йени. Японската валута бе една от 
малкото, които запазиха позиции спрямо долара при ниво от 111.40. 
На суровинните пазари поскъпването на долара ограничи цената на златото до 1 287.19 долара за тройунция. 
Цените на петрола се понижиха, след като производството и износът на суровината от страна на САЩ нараснаха до 
рекордно високи нива, което неутрализира усилията на ОПЕК да затегне предлагането на пазара. 
Щатският лек суров петрол за последно се поевтиняваше с 35 цента, до 56.31 долара за барел, докато петролът от сорта 
брент губи 49 цента, до 65.81 долара за барел. 
 


