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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
В. Дума 
 
√ Глад за кадри пречи на развитието на икономиката  
Недостигът на работници вече пречи на развитието на икономиката, предупреждават работодатели. Според анализатори 
въпреки липсата на търсените служители, ръстът на заплатите у нас се забавя, предаде БТВ. Заради емиграцията и 
застаряващото население работодателите изчисляват, че всяка година икономически активните българи намаляват с по 50 
000 души. Така през 2018 г. работещите у нас са се увеличили едва с 2000 души.  Без работа са били 173 000 българи между 
15 и 64 години. Така, от една страна, статистиката отчита рекордна заетост, а от друга - бизнесът се оплаква от сериозен 
недостиг на служители. 
"Вече се вижда, че недостигът на кадри не е достатъчен, за да предизвиква такъв голям ръст на заплатите, какъвто видяхме 
през 2016-2017 г. Освен това не трябва да забравяме, че инфлацията се върна в родната икономика", коментира 
икономистът Явор Алексиев. "С едни и същи човешки ресурси ще произвеждаме повече и ще генерираме ръст. Това 
съответно ще доведе и до увеличаване на заплатите на работници и служителите", обясни Добрин Иванов от Асоциацията 
на индустриалния капитал. Все пак според бизнеса до края на годината заплатите у нас ще се увеличат средно с 8,5%. 
 
НОВА ТВ 
 
√ НОВИТЕ ПЕНСИИ: Как формулата за изчисление ще повлияе на размера на пенсиите?  
„При пенсиите, които всеки от нас получава, трябва да има обвързване на правата и приноса на даден човек. Това е стъпка 
в тази посока. Оттук нататък какъв ще е резултатът – никой не може да каже”. Това коментира президентът на КТ 
„Подкрепа” Димитър Манолов относно промените в изчисляването на пенсиите. 
Решението е било взето през 2015 г. и сега влиза в сила. „Това за което става дума, касае връзката между приноса и правата 
на хората – това, с което си участвал в системата, да има пряко отношение към това, което ще получиш от нея. Преди 1997 
г. надеждни данни за това кой как участва в системата няма. От друга страна, в България съществува организирана 
„индустрия” за фабрикуване на фалшиви права”, каза още Манолов в студиото на „Плюс-Минус. Коментарът след 
новините”. 
„В България какъвто и период за влизане на нещо да има, обществото винаги се сеща в последния момент. Естествено е 
да очакваме такава реакция от хората, на които част от трудовия стаж е преди 2000 г.”, коментира директорът на 
„Индустриални политики” в АИКБ Теодор Дечев. 
„Това, което ще се случи, е, че тези 1-2 лв. разлика ще бъдат компенсирани от вътрешния бюджет на НОИ. Става дума за 9 
млн. лв. Бюджетът на НОИ е 10 млрд. лв. Т.е. това може да бъде покрито от НОИ. Истинска драма няма, играе се със 
страховете на хората”, заяви Манолов. 
Според Теодор Дечев има неяснота и неувереност в хората. „Не е точно несправедливост, има елемент на промяна на 
правилата по време на мача. Аз мисля, че с днешната среща при министър-председателя целият шум ще бъде овладян”, 
каза още той. 
На въпрос дали има вариант пенсиите да се изчисляват по две различни формули, Димитър Манолов отговори: 
"Практически ще стане точно това, но голяма разлика в парите няма да има. Разликите не могат да бъдат драстични". 
Директорът на „Индустриални политики” в АИКБ Теодор Дечев пък посъветва хората или да изчакат на опашка в НОИ и да 
направят там безплатна консултация, или да наемат частен съветник, който да им разясни каква пенсия ще получават. 
Още по темата гледайте във видеото. 
 
Dnes.bg 
 
√ Нов сезон, стар проблем. Дефицит на готвачи, бармани, камериерки... 
На прага на летния сезон бизнесът у нас отново се изправя пред стар проблем - липсата на кадри. Хотелиерите са пуснали 
още през януари обяви за набиране на персонал за морето. Притиснати от дефицит на готвачи, бармани, сервитьори и 
камериерки, те обещават и по-високи заплати. 
Анелия Крушкова, която е бивш председател на Агенцията по туризъм, каза в ефира на Bulgaria ON AIR, че за поредна 
година се говори за липса на кадри в българския туризъм. 
По думите ѝ няма как сезонът да мине без чужди работници по черноморските ни курорти. С това се съгласи и Теодор 
Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Той даде пример с Полша, която по думите му е взела 2 
милиона украинци и там вече не се говори за проблем на пазара на труда. 

https://nova.bg/news/view/2019/03/19/244194/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://nova.bg/news/view/2019/03/19/244194/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5
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"Голямата драма на нашите хотелиери и всички, които участват в туристическата атракция, е обучението, образование, 
квалификацията", каза Анелия Крушкова в студиото на "България сутрин". Според нея бизнесът не търси кадри на 
правилните места и няма воля да ги обучава, защото след това подготвените кадри си намират работа в чужбина. 
Теодор Дечев се съгласи и подчерта, че една препоръка от 5-звезден хотел върши за работника много повече работа от 
диплома. Той допълни още, че навсякъде по света в туристическия бранш има проблеми с намирането на кадри и винаги 
това се решава с внасянето на хора. 
"Всеки трябва да си прави сметката и когато може да си позволи по-голямо възнаграждение, добре е да го дава, защото 
както се казва - най-добрата мотивационна книга се печата в печатницата на БНБ. Човек трябва да си дава сметка, че 
възнаграждението е най-проверената мотивация за работа", посъветва още Дечев. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Novini.bg 
 
√ Мария Габриел: Медийната грамотност е ключ за критично мислене и борба с дезинформацията 
Пред повече от 400 участника от цяла Европа – институции, медийни регулатори, експерти, журналисти, граждани, 
българският еврокомисар за цифровата икономика и общество Мария Габриел даде началото на първата Европейска 
седмица на медийната грамотност. Основната цел на тази нова инициатива на Европейската комисия, която се реализира 
по предложение на българският еврокомисар, е да даде на гражданите умения за критично мислене и разграничаване на 
вярна от невярна информация, за създаване на съдържание. 
,,Медийната грамотност не означава само борба с разпространението на дезинформация. Високото ниво на медийна 
грамотност е от съществено значение, за да могат гражданите да взимат информирани решения. Това е още по-важно в 
контекста на предстоящите европейски избори. Както каза президентът на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, в тези 
избори трябва да покажем, че Европа може да преодолее различията между север и юг, изток и Запад.  Добрата медийна 
грамотност е предпоставка за една жизнена и модерна демокрация, увеличаваща устойчивостта на гражданите на 
дезинформация и способността им да четат критично в огромния информационен поток'', подчерта Мария Габриел. 
Българският еврокомисар открои няколко основни фактора за постигане на резултати в областта на медийната грамотност. 
На първо място тя подчерта необходимостта от мобилизиране на местно равнище на всички участници, занимаващи се с 
медийно образование. За целта Европейската комисия създаде интерактивна карта на събитията, на която до момента има 
отбелязани над 230 инициативи. Новата Директива за аудиовизуалните медийни услуги също включва разпоредба към 
държавите членки да повишат нивото на медийна грамотност. 
На следващ ред комисарят отбеляза нуждата от нови действия. Такова би могло да бъде общ европейски център за 
споделяне на ресурси, което би спомогнало за общото разбиране на въпроса от държавите членки. Такъв център може да 
служи като съвместен корпус от знания за медийна грамотност, които да се включат във всеки етап на обучението в 
европейските училища. 
,,Понякога на гражданите им е трудно да разграничат вярната от невярната информация. Наша отговорност е да им дадем 
инструменти, с които да им помогнем да направят своя информиран избор, основан на качествена и разнообразна 
информация. Вярвам, че заедно можем да защитим медийната грамотност, за да имаме плурализъм на мненията и защита 
на нашите ценности'', заяви още комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел. 
В рамките на форума тя връчи и първите Европейски награди за медийна грамотност на най-добрите образователни 
проекти, които бяха избрани сред 130-те участници в надпреварата. 
 
Investor.bg 
 
√ Доверието в НАТО у нас е по-ниско спрямо това в ЕС 
Северноатлантическата организация предизвиква по-скоро полярни реакции 
Доверието на в НАТО към нас е по-ниско спрямо това в Европейския съюз (ЕС). Това каза директорът на "Галъп 
интернешънъл" Първан Симеонов, който представи социологически данни на дискусията "Готова ли е България за новите 
предизвикателства пред сигурността" в София, предаде БТА. 
Симеонов посочи, че Северноатлантическата организация предизвиква по-скоро полярни реакции, в България има и 
носталгични настроения, произточни сантименти. Положителните и отрицателните стойности в данните са сходни – 41% 
са казали "не", 38 - "да".  
В изследването е зададен провокативният въпрос дали България да напусне НАТО. Повечето хора в страната не са съгласни 
- около 45%, 26% я подкрепят, а останалите се колебаят. В последните години има известно покачване на доверието в 
Българската армия, показват още данните. 
НАТО не се възприема еднозначно, но няма драматизъм, коментира Първан Симеонов. 
Заради сложната международна среда вицепрезидентът на Асоциацията на Атлантическия договор Елена Поптодорова е 
скептична за готовността ни за новите предизвикателства. Тя смята, че съперничеството между държавите отнема и ще 
отнема ресурси и политически усилия, почти наравно с терористичната заплаха. 
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Китай полага сериозни усилия да измести Запада и най-вече САЩ в световния пазар, при Русия задачата е по-сложна, там 
трябва да се обезсилят 70-годишният съюз НАТО и ЕС чрез примамване на по-уязвимите членове на организациите, 
коментира Поптодорова. По думите й всичко това създава за България една сложна и нееднозначна формула. 
Възприятието за НАТО премина през много етапи - от абсолютно враждебна организация до момента, в който България 
заяви желанието си да стане неин член, коментира председателят на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов. 
Той добави, че дезинформацията, свързана с НАТО, има няколко цели - да се поставят под съмнение трансатлантическата 
връзка и лоялността на отделните държави към организацията, да се противопоставят ЕС и НАТО. 
Има опити да се внуши, че НАТО технологично и военно е по-слаба от други противници. Ако не информираме обществото, 
ще дадем възможност на тези фактори, които имат интерес от разединение и отделяне на България, да доминират, смята 
Божилов. 
Форумът е организиран от Института по социология "Иван Хаджийски", заедно с "Галъп интернешънъл" по повод на 15-а 
годишнина от присъединяването на България към НАТО. 
 
БНР 
 
√ Бюджетната комисия изслушва единствения кандидат за подуправител на БНБ  
Единственият кандидат за поста подуправител на БНБ Радослав Миленков ще бъде изслушан в парламентарната комисия 
по бюджет и финанси. Ако кандидатурата му бъде приета, Миленков ще поеме ръководство на банковия надзор.  
В момента Миленков оглавява Фонда за гарантиране на влоговете, което означава, че ще остави вакантен друг ключов 
пост в държавата.  
До рокадата се стигна, след като досегашния подуправител Димитър Костов подаде оставка по лични причини. 
 
√ Расте броят на командированите у нас чуждестранни граждани  
Расте броят на чуждестранните граждани, командировани у нас от своите работодатели. Те вече ще могат да подават 
заявления за командированите си служители онлайн през единен национален уебпортал, разработен от Инспекцията по 
труда.  
Порталът е създаден в изпълнение на Европейската директива за командироването на работници в рамките на 
предоставяне на услуги в общността. Чрез него командированите у нас чужденци могат да получават актуална информация 
за българското законодателство и административните процедури, които са длъжни да спазват в страната ни. Чрез портала 
заявленията за командироване на чужденци у нас се подават по електронен път. Порталът вече работи, а от 1 април 
заявленията ще се подават само по електронен път, уточни ръководителят на проекта Атанас Черноев: 
"Електронният регистър винаги е по-удачен от всеки друг, когато говорим за изграждане на регистър на командированите 
лица в България. Спестява усилия на тези, които подават заявления, за да бъдат регистрирани". 
Миналата година у нас са пребивавали 1039 командировани чужденци, над два пъти повече от предходната година. 2/3 
са от страни от ЕС, а най-много работници и служители у нас изпращат Швейцария, Румъния и Германия. Извън общността 
най-много са командированите у нас турски граждани. 
 
√ Веселин Тодоров: Първа задача на новата ЦИК трябва да е поръчката за машинното гласуване 
Първа задача на новата ЦИК трябва да е поръчката за машинното гласуване, иначе може да няма такова. Това предупреди 
пред БНР Веселин Тодоров – директор на фирмата, осигурявала до момента машинното гласуване у нас.   
„Има един основен проблем, който винаги е съществувал и ние винаги сме афиширали – това са сроковете. Абсурдни 
срокове. Преди 2 години имаше избори, на които не се получи машинно гласуване единствено и само, защото търгът беше 
обявен 1 месец преди изборите за 12 хил. машини тогава. Сега машините са по-малко и месеците все още са 2. Но ако 
новият състав на ЦИК не направи като първо свое действие обявяването на поръчката с някаква адекватна спецификация, 
отново ще се получи същото и вината в никакъв случай не е във фирмите-изпълнители“, обясни Тодоров в предаването 
„Преди всички“. Той е категоричен, че такива поръчки трябва да се пускат поне 6 месеца преди изборите.  
„Ако поръчката бъде обявена 2 месеца преди изборите – горе долу в понеделник, и е за 3000 машини, тогава ние е почти 
сигурно, че ще участваме“, каза Тодоров и обясни: 
„За да може човек да участва в такава поръчка, трябва на свой риск, без гаранции, че ще получи 1 лев, да изхарчи 6-7 млн. 
лв. Това е за да произведе машините, да ги достави в България със самолети, да наеме складове, да наеме около 1000 
души персонал за около 1 месец – това са квалифицирани IT кадри. Всичко това трябва да направи, очаквайки, че 
евентуално ще спечели поръчката и че евентуално ще я изпълни по перфектен начин, за да си получи парите. Винаги 
поръчките са така, че се плаща, ако няма никакви проблеми в процеса на изборите“. 
Веселин Тодоров посочи и друг проблем – търговете се правят за машини под наем: 
„Нормално би било тези машини да се купуват – може на партиди, може да има някаква смесена система между наем и 
изкупуване. Това засилва сигурността и надеждността – когато държавата е собственик, има възможност да контролира 
съхраняването, експлоатирането и т.н. … Еднократно отдаване под наем на такава машина би трябвало да е съпоставимо 
с купуването й, защото вероятността да можеш да я дадеш отново под наем е много малка“. 
 
√ Рязко забавяне на растежа на заплатите в България през последното тримесечие на 2018-а  
През четвъртото тримесечие на 2018-а темпото на растеж на заплатите в еврозоната стабилизира на нивото от предходното 
тримесечие, докато в рамките на целия Европейски съюз отбеляза известно ускорение, но при рязко забавяне на растежа 
в нашата страна, показват данни на Евростат. 
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Заплащането на труда в еврозоната се увеличи на годишна база през периода октомври - декември 2018-а с 2,3% за второ 
поредно тримесечие (най-солидно повишаване на заплатите от първите три месеца на 2015 година). В рамките на целия 
ЕС растежът на заплатите през четвъртото тримесечие се ускори до 3,0% от 2,7% през трите месеца до края на юни. 
В същото време часовите разходи за труд (включващи данъци, заплати и други разноски) в еврозоната нараснаха през 
последното тримесечие на предходната година с 2,3% след повишение с 2,5% през предходното тримесечие, докато за 
целия ЕС растежът се ускори до 2,8% от 2,6%. 
Днешните данни за еврозоната сякаш оправдават надеждите на ЕЦБ, че намаляващата безработица в региона ще доведе 
до по-силен растеж на заплащането на труда и до по-солидно крайно потребление, допринасяйки по този начин за 
увеличаване и на инфлацията и за общата икономическа експанзия. 
Аналогичното проучване на Евростат за България обаче показва рязко забавяне на растеж на заплатите през четвъртото 
тримесечие на 2018-а година до едва 4,8% спрямо година по-рано след повишение с 8,6% през трето тримесечие и с цели 
13,0% в края на 2017-а година. Девет страни-членки на ЕС отчитат по-добър растеж на заплатите през последното 
тримесечие на отминалата година, като сред тях са и всичките останали страни от бившия източен блок. 
Общите часови разходи за труд в нашата страна също нараснаха доста по-слабо с 5,1% в края на 2018-а година след 
повишение с 8,9% през третото тримесечие и с цели 13,7% година по-рано (през последното тримесечие на 2107-а година). 
По този показател България е изпреварена от 8 от останалите 28 членки на Европейския съюз. 
Данните на Евростат показват, че най-солидно повишение на заплатите в България през периода октомври - декември 
2018-а година е отчетен в индустриалния сектор (повишение със 7,3% на годишна база), следван от сферата на услугите 
(повишение с 3,4%) и строителството (повишение с едва 1,6%). 
Общите часови разходи за труд също регистрират най-солиден скок в индустрията (повишение със 7,7% на годишна база), 
следвана от сферата на услугите (с 3,6%) и строителството (повишение с едва 2,2%). 
 
√ Мей официално ще поиска от ЕС краткосрочно отлагане на Брекзит  
Британският премиер Тереза Мей ще поиска краткосрочно отлагане на Брекзит в официалното й запитване към ЕС, 
съобщиха Би Би Си и Скай нюз.  
От Даунинг стрийт обявиха тази сутрин, че "премиерът споделя общественото разочарование от неуспеха на парламента 
да вземе решение". В серия от гласувания депутатите отхвърлиха най-напред сделката на Мей за Брекзит за втори път с 
мнозинство от 149 гласа, след това гласуваха против излизане без сделка и накрая поискаха отлагане на Брекзит. Опитът 
на Тереза Мей да внесе сделката  за гласуване за трети път беше осуетен от председателя на Камарата на общините Джон 
Бъркоу, който постанови, че това не може да стане, ако тя не бъде променена.  
Все още няма яснота до кога точно ще бъде поискано отлагане, но се предполага, че датата е 30 юни, за да се избегне 
участието на страната в европейските избори. Тереза Мей утре ще бъде в Брюксел за срещата на върха на ЕС. Ако всички 
страни-членки на Евросъюза се съгласят Брекзит да бъде отложен, британският парламент ще се заеме с приемане на 
необходимото за това законодателство. Мей обаче е изправена пред потенциална криза в кабинета заради 
задълбочаващите се разногласия между министрите. 
Днес Мей трябва да изпрати писмо до Европейския съюз с официално искане Брекзит да бъде отложен, като до момента 
се спекулираше, че поисканото допълнително време може да достигне 2 години.  Каквото и да е отлагане трябва да бъде 
одобрено от страните от Европейския съюз, като към момента излизането на Великобритания трябва да се случи 
следващия петък.  
След като депутатите отхвърлиха сделката на Тереза Мей за втори път,  гласуваха да не се излиза без сделка и след това за 
отлагане на Брекзит, а председателят на Камарата на общините Джон Бъркоу постанови, че премиерът не може да внесе 
за трето гласуване нейната сделка, ако не е променена, Тереза Мей обяви, че макар и да се надява да прокара своите 
планове в парламента, Великобритания все едно ще се нуждае от някакво отлагане, за да се приеме необходимото 
законодателство.  
Правителственият източник е посочил, че плановете са да се поиска отлагане на Брекзит до 30 юни, но остава и опцията за 
по-дълго време. Мей предупреди брекзитиърите, че по-дълго отлагане ще е нужно, ако не бъде одобрена сделката й. 
Лидерът на парламентарното мнозинство Андреа Ледсъм бе цитирана да казва, че "този кабинет е бил кабинет за 
изпълнението на Брекзит, но сега вече не изглежда такъв".  
Говорител на Тереза Мей отказа да съобщи какви мотиви ще бъдат посочени за отлагането. Той обаче не отрече 
тиражирани съобщения, че Тереза Мей смята, че страната е в криза. Каквото и да е отлагане трябва да бъде одобрено от 
всички страни-членки на Евросъюза. Мей пътува за Брюксел в четвъртък за обсъждане на вариантите с европейските си 
колеги на срещата на върха на ЕС. 
 
БНТ 
 
√ Народното събрание избира ръководство на ЦИК 
Депутатите избират днес председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия. 
Кандидатите, излъчени от партиите, вече бяха изслушани от народните представители. Окончателният състав на органа ще 
стане ясен след попълване на президентската квота в него.  
Първоначално управляващите отказваха да изберат нова комисия, но след намесата на премиера Борисов, промениха 
позицията си. 
 
√ Европейският регламент за преводите в евро стана закон 
Европейският регламент за таксите при еврови преводи вече има статут на закон. Той ще влезе в сила в средата на 
декември и ще позволи на българите да изпращат и получават банкови преводи в евро десетократно по-евтино. 
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Ева Майдел, евродепутат ГЕРБ/ЕНП: Отпадна официално един истински двоен стандарт между живеещите в страни от 
Еврозоната и извън нея. Българските граждани и бизнеси ще спестяват над 60 млн. лв. годишно от регламента за таксите 
за презгранични преводи. Премахването на тези финансови бариери ще облагодетелства 36 000 малки и средни 
предприятия у нас, които внасят от ЕС, и 15 000, които изнасят. Ще намалеят разходите и на българите, особено на тези, 
пътуващи в чужбина, които харчат около 1.6 млрд. евро годишно зад граница, тъй като регламентът включва текстове за 
повече прозрачност при плащане с карта или теглене от банкомат в други страни от ЕС. 
 
√ Тръмп обмисля да предложи Бразилия за член на НАТО  
Американският президент Доналд Тръмп повдигна възможността за това Бразилия да стане член на НАТО, след като 
приветства крайнодесния президент на страната Жаир Болсанаро за разговори относно сигурността в Белия дом. 
Американският президент Доналд Тръмп повдигна възможността за това Бразилия да стане член на НАТО, след като 
приветства крайнодесния президент на страната Жаир Болсанаро за разговори относно сигурността в Белия дом. 
„Аз… смятам да предложа Бразилия за основен съюзник на НАТО или дори възможно, ако започнете за мислите за това, 
дори член на НАТО“, заяви Тръмп пред репортери. 
„Имам да разговарям с много хора, но може би член на НАТО, което ще даде сериозен напредък на сигурността и 
сътрудничеството между нашите страни“, каза американският президент. 
По-рано Тръмп заяви, че до сега не САЩ и Бразилия не са имали толкова близки взаимоотношения, колкото сега. 
"Бразилия и САЩ никога не са били толкова близки, колкото сега", каза американският президент в Овалния кабинет. 
 
√  Казахстанският президент подаде оставка 
Президентът на Казахстан Нурсултан Назарбаев неочаквано подаде оставка след 30 години начело на богатата на петрол 
бивша съветска република с размерите на Западна Европа. В записано телевизионно изявление той заяви, че по 
Конституция мандатът му ще бъде довършен от председателя на Сената Касим Жомарт Токаев. 
Преди по-малко от месец 78- годишният Назарбаев уволни правителството за несправяне с икономиката, а сред това 
обеща социални мерки на стойност няколко милиарда евро. Той си запазва широки правомощия, има и статут "Баща на 
нацията", който му гарантира съдебен имунитет.  
Нурсултан Назарбаев - президент на Казахстан: Оставам председател на Съвета за сигурност, който по закон има 
значителни правомощия във вътрешната и външната политика на страната. Оставам и председател на партия "Нур Отан"и 
член на Конституционния съвет.  
Лидерът на Казахстан е имал телефонен разговор с неизвестно съдържание с руския си колега Владимир Путин, съобщи 
говорител на Кремъл.  
Назарбаев е бивш първи секретар на Компартията на Казахстан, а след независимостта беше преизбиран многократно за 
държавен глава - за последен път през 2015 г. с 98%.  
При управлението му значителни инвестиции в петролния сектор доведоха до бърз икономически растеж, но липсваха 
стъпки за демократизиране на политическата система, отбелязват наблюдатели. 
 
Publics.bg 
 
√ Нено Димов подписа първия договор за подобряване качеството на въздуха по ОПОС с Монтана 
Размерът на инвестицията е 10,7 млн. лв., а срокът за изпълнение на дейностите е 54 месеца 
Министърът на околна среда и водите Нено Димов и кметът на Монтана Златко Живков подписаха договор за подобряване 
качеството на атмосферния въздух в общината, съобщава Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Това е 
първият проект по ОП „Околна среда" (ОПОС) за същински инвестиционни мерки, адресиращи основния източник на 
замърсяване на въздуха – битовото отопление. 
С изпълнението на проекта ще се стимулират домакинствата да преминат към по-екологични форми на битово отопление, 
в резултат на което ще се намали количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди на територията 
на община Монтана. Дейностите предвиждат подмяна на отоплителните устройства на домакинствата, които използват 
уреди с твърди горива, с алтернативни форми за отопление. 
Размерът на инвестицията е 10,7 млн. лв., осигурени изцяло от ОП „Околна среда 2014-2020 г.". Срокът за изпълнение на 
дейностите е 54 месеца. 
Вчера министър Димов и кметовете на Плевен и Смолян – Георг Спартански и Николай Мелемов, подписаха договори за 
програми за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) в двете общини. Проектите предвиждат планиране на 
подходящи към местните условия и ефективни мерки за повишаване чистотата на въздуха и ограничаване вредните 
въздействия върху здравето на хората и околната среда. Целта е постигане и поддържане на определените в европейското 
и националното законодателство норми за КАВ. Инвестицията по двата договора е общо 533 390 лв., осигурени от ОП 
„Околна среда". Срокът за изпълнение на дейностите е 18 месеца. 
 
Money.bg 
 
√ Hoв тpeти ĸaндидaт e гoтoв дa yчacтвa в cдeлĸaтa зa бългapcĸия бизнec нa ЧEЗ 
Hoв тpeти ĸyпyвaч мoжe дa влeзe в нaддaвaнeтo зa cдeлĸaтa зa бългapcĸия бизнec нa eнepгийнoтo дpyжecтвo ЧEЗ. 
Koмпaниятa мaйĸa вeчe вoди пpeгoвopи c пpoявилaтa интepec ĸoмпaния в Πpaгa, cтaвa яcнo oт инфopмaция, пoтвъpдeнa 
пpeд "24 чaca". 
Зa тoвa пишe и мecтнoтo издaниe "Лидoвe нoвини", цитиpaйĸи вицeпpeзидeнтът нa ĸoмпaниятa Toмaш Πлecĸaч. 
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"B aĸтyaлния мoмeнт имaмe eдин пoдпиcaн дoгoвop и двaмa ĸaндидaти. Щe paзбepeм ĸaĸвo ни чaĸa в близĸитe ceдмици 
и мeceци. Toгaвa щe мoжeм дa oцeним и дpyгитe двe oфepти, ĸoитo, пpeдпoлaгaм, щe пoлyчим", пocoчвa тoй. 
"Cпopeд тoвa, ĸoeтo пишe в тяx, щe взeмeм peшeниe или щe пpoдължим c eдин oт тeзи двaмa ĸaндидaти в eĸcĸлyзивнa 
фaзa ĸъм пoдпиcвaнe нa нoв дoгoвop. Toвa би oзнaчaвaлo дa изĸлючим cтapитe ĸaндидaти", ĸaзвa oщe Πлecĸaч. 
Bce пaĸ тoй aĸцeнтиpa въpxy тoвa, чe бългapcĸaтa "Инepĸoм" вce oщe e нa днeвeн peд, нo ĸoмпaниятa щe тpябвa дa ce 
cпpaви c oтĸaзa нa KЗK зa пpидoбивaнeтo. Дeлoтo пpeдcтoи дa бъдe paзглeдaнo пpeз мaй. 
Зaceгa нe e яcнo ĸoй e ĸaндидaтът, ĸoйтo e гoтoв дa ce вĸлючи в cдeлĸaтa. Πpeдcтoи пpeз cлeдвaщия мeceц тoй дa пpeдлoжи 
cвoятa oфepтa зaeднo c дpyгия ĸaндидaт "Индия пayъp". 
 
Informo.bg 
 
√ Йорданка Фандъкова: Няма по-добра възможност за развитието на София от инвестицията в младите хора 
„Няма по-добра възможност за развитието на града от инвестицията в младите хора“, каза кметът на София Йорданка 
Фандъкова, която участва в срещата видеоконференция по проект „София и Европа за младите – 3D, демокрация, диалог 
и дебат“.  
„Днес сме в навечерието на важни решения за развитие на ЕС, за бъдещето на Европа. Няма как да се говори за бъдещето 
на Европа без вашата позиция, без вашето мнение, защото вие сте хората, които ще реализират тези политики, за които 
днес се говори. За мен най-важните срещи са срещите с младите хора, тогава, когато говорим за бъдещето на Европа, 
България и града“, обърна се кметът към присъстващите в залата ученици.  
„Поздравявам кмета на район „Възраждане“ Савина Савова, че с нейния екип са изключително активни в диалога си с  
училищата и техните екипи. Няма по-добра възможност за развитието на града от инвестиция в младите хора. Няма как 
ние да не организираме и да не ръководим процеса на диалог, защото вашето мнение е важно“, обясни тя. Фандъкова 
даде за пример 16-годишното момиче Грета Тунберг, която в последните дни поведе хиляди ученици в борба с 
климатичните промени. „Това е изключително важно, защото показва, че младите хора се интересуват в какъв свят ще 
живеят“, отбеляза кметът на София.  
Според нея единственият начин да се справим с проблемите, свързани с климатичните промени, е като се обединим. 
„Щастлива съм, че Столична община създаде програма „Европа“, която дава възможност граждански организации да 
получат подкрепа да реализира проекти като този. Ние сме длъжни да осигурим платформата, средата и финансовия 
ресурс, за да се провеждат такива диалози“, допълни Фандъкова.  
„Програма „Европа“ финансира вече над 70 проекта, които са насочени към диалог с младите хора“, каза кметът на София. 
„Благодаря на нашите млади специалисти, които разработиха двете стратегии, които движат нашия град. Това са стратегия 
за младите хора и стратегията за интелигентна специализация. За всички нас е много важно да имате перспектива, след 
като завършите своето образование, да постигате сериозно кариерно развитие в нашия град“, обясни тя. Според нея е 
трудно да се каже, какви ще бъдат професиите след 5 или 10 години, затова е важно каква подготовка ще получат децата, 
за да бъдат готови за новите предизвикателства.  
„За всички ни е ясно, че вие трябва да имате много добра езикова подготовка, която в нашия град се получава отдавна в 
много от училищата. Да имате дигитална култура и образование и да вярвате, че ще продължите да се развивате през 
целия си живот“, каза още Фандъкова. „В София и България може да има висококачествено образование, което по нищо 
да не отстъпва на най-добрите примери. Стига наистина да работим усилено, да работим заедно и най-вече да 
разговаряме, и да се чуваме“, поясни Йорданка Фандъкова.  
„Младите българи имат своята роля в оформянето на бъдещето на Европа“, каза от своя страна еврокомисарят по цифрова 
икономика и общество Мария Габриел. „Срещите с младите хора за мен са изпълнени с най-много енергия, защото 
критичното мислене, различният поглед през призмата на младите за мен са изключително ценни“, обясни тя. „Ние днес 
имаме възможност, освен да погледнем към бъдещето на Европа, но и ясно да заявим, че младите българи и България 
имат своята роля в неговото оформяне тук и сега“, отбеляза еврокомисарят. Според нея на първо време младите хора 
трябва да се научат да различават ясно фалшивите новини и критично да оценяват информацията, която е около нас.  
„Цифровизацията е навсякъде около нас, тя променя начина, по който учим, по който пътуваме, дори по който общуваме 
помежду си. Въпросите, свързани с цифрови умения, трябва да бъдат в дневния ред“, коментира още Габриел. По думите 
ѝ е важно да има обучение в цифрови умения за младите хора и за учителите, за да могат да индивидуализират наученото 
спрямо способностите на всеки един ученик, за да бъде ефикасността на обучението по-голяма. „Никога машините и 
роботите няма да заместят това, което ние като хора имаме. Това е нашата способност да създаваме съдържание, да 
иновираме, чисто емоционални и социални отношения“, поясни тя. Според нея обаче не трябва да свързваме 
цифровизацията само с положителни тенденции. „Тя има една тъмна страна, проявяват се нови форми на насилие, 
говорим за това нашите ценности офлайн, да бъдат и ценности онлайн“, обобщи Габриел.  
 
News.bg 
 
√ Проект "Умения" дава глътка въздух и на малките предприятия 
В момента Министерство на труда и социалната политика провежда информационни дни за представяне на процедурата 
"Умения" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. За програмата и възможностите за бизнеса 
със заместник-министър Зорница Русинова разговаря репортера на news.bg Надежда Динева. 
Предвиденият бюджет по проект "Умения" е 30 млн. лева. Колко души ще могат да се включат в проекта? 
Програмата е насочена към всички български работодатели, като целта ни е да подпомогнем българския бизнес при едно 
от най-големите предизвикателства на пазара на труда. Това са липсата на хора, недостатъчнияj брой подготвени хора да 
заемат работните места, които се разкриват вследствие икономическия подем на страната. В България отдавна вече не 
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говорим за безработица, говорим наистина за липса на достатъчен брой хора и липса на добре подготвени хора. Голямото 
предизвикателство е, че много често хората, които завършват средно или висше образование не са достатъчно подготвени, 
както и с разширяването на производства и напредването на новите технологии е необходимо и персоналът в 
предприятията и фирмите непрекъснато да се обучава. Идеята ни е с тези 30 милиона да обхванем минимум 5000 човека, 
като насочеността ни е да обхванем и малки, и големи, и средни предприятия. 
За първи път даваме възможност с много нисък праг на финансиране от 15 000 лв да се разработят проекти, като по този 
начин ще стимулираме дори микро предприятията от 10 души, за да обучат своя персонал. При големите предприятия 
бюджетът може да стигне до 4 млн. лева в зависимост от броя хора, които ще обучат и с по-голям процент съфинансиране. 
В кои професионални направления се очакват кандидати? Съществуват ли ограничения? 
Няма ограничение от гледна точка на секторите в бизнеса, единственото ограничение е свързано с разграничаването 
между отделните инструменти, които подкрепят бизнеса в селското стопанство като първична преработка на зеленчуци. 
Другата важна новост на тази програма е, че за пръв път ще дадем възможност на бизнеса да съчетава няколко типа 
обучение. Част от професиите предполагат надграждащо обучение, за да се постигне различна степен на професията, или 
определен тип умения, основно езикови или ИТ умения - това, което сме финансирали традиционно до този момент. Това, 
което виждаме през годините за бизнеса е, че с напредването на новите технологии някои от високотехнологичните 
предприятия имат нужда да подготвят персонала си или нов персонал, който влиза в тези фирми, по програми, които са 
специфични за даден сектор или за дадено предприятие вследствие на самата дейност на фирмата. Затова сме дали 
възможност за специфичните обучения, като например в софтуерни фирми, във фармация или технологични производства. 
Вярвам, че по този начин българският бизнес ще усети облекчение от гледна точка на инвестициите, които трябва да отдели 
иначе, за да подготвя персонал. 
За пръв път позволяваме освен персонала на фирмата да се обучават и хора, регистрирани в бюрото по труда, тоест 
безработни или неактивни хора. По този начин мислим, че ще можем да задоволим и другата потребност на фирмите от 
запълване на работни места - да обучат хора, които впоследствие ще започнат работа. Тук сме поставили изискването 
минимум 50% от хората, обучени през програмите на предприятието, поне три месеца след приключване на проекта да 
останат на работа. 
При осигуряване на гъвкаво работно време и ротация на работното място са възможности една фирма по-добре да 
организира работата си, както и да даде възможност на самите работници по-добре да съвместяват личния и семейния 
живот. Тогава даваме като допълнителен бонус 100 лева за човека, ако има ротация на работното място, както и поемаме 
осигуровките от гледна точка на работодателя. 
Крайният срок за подаване на документите е 3 май и се надяваме наистина да има активни фирми, които да подават своите 
проекти. 
Правим разяснителни кампании, могат да се задават пояснителни въпроси отново до 3 май. След крайния срок в рамките 
на два месеца ще оценим тези проекти, ще се пристъпи към сключване на договори и през есента се надяваме да започнем 
реално изпълнението на дейностите. 
Наетите хора ще получават ли възнаграждение? 
Не. Това са хора, които работят във фирмите. За нас е важно да подкрепим работодателите с допълнително финансиране 
да обичат персонала си. Това особено за по-малките фирми представлява глътка въздух, защото ги освобождава от 
оперативни разходи и могат да се повишат възнагражденията. Това е стимул и за хората, защото колкото по-квалифициран 
е един човек, добавената стойност от неговата производителност е много по-висока и съответно, се очаква, че по този 
начин той ще получи по-висока заплата. 
 
√ Ангелкова иска местната власт да определи типа туризъм в националните курорти 
Местната власт да определи типа туризъм в националните курорти. "Министерство на туризма готви пълен мониторинг на 
цялата подзаконова нормативна уредба", отчете министърът на туризма Николина Ангелкова пред журналисти. 
Основните законодателни промени, свързани с работата на Министерство на туризма, са свързани със статута на 
националните курорти. "Намерена е балансираната формула, защото националните курорти са имиджът на българския 
туризъм и е много важно те да бъдат моторът и двигателят на съответния регион", категорична е Ангелкова. 
Тя допълни, че това са основните теми, които ще бъдат представени и на вниманието на Министерски съвет. 
Според Ангелкова, местната власт трябва да бъде тази, която да определи какъв тип туризъм да се развива на 
националните курорти. Тя все пак очаква основният спор да се оформи около двата големи курорта - "Слънчев бряг" и 
"Златни пясъци", като споровете да бъдат "за" или "против" парти/семейния туризъм. 
Туристическия министър даде да се разбере, че националните курорти не са селищни образования, а са курорти, които 
имат за цел да привличат туристи с интерес към нашата страна. 
Другите законотелни промени са свързани с промени в Закона за устройство на черноморското крайбрежие, Закона за 
концесиите, чрез който от 1 януари 2019 г. плажовете вече се дават по общия ред. 
Плажовете нито са взимани, нито ще бъдат взимани от Министерство на туризма, за да ги дава някой друг, увери 
Ангелкова. Министерство на туризма иска промени, тъй като по Закона за концесиите не се отчитат спецификите на 
морските плажове. 
Останалите законодателни промени се предвиждат в Наредбата за категоризация и прекатегоризация на местата за 
настаняване и хранене, промени в Наредбата за сертифициране на балнео и спа центровете и пълен мониторинг на цялата 
подзаконова нормативна уредба. 
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Fermer.bg 
 
√ Правилата за биопроизводството в ЕС – път към успеха 
Според Европа трябва да имаме строги изисквания, за да бъдем конкурентни 
В Европейския съюз (ЕС) влезе в сила нов регламент на Европейския парламент и на Съвета относно биологичното 
производство и етикетирането на биологични продукти. Той ще се прилага от 01 януари 2021 г., като с него се установяват 
принципите и правилата за биологичното производство, свързаното с него сертифициране и използването на обозначения, 
отнасящи се за биологичното производство при етикетиране и реклама, както и правилата за контрол. 
Етикетирането на биологичните продукти е сериозна основа за развитието на биосектора. Все повече европейски 
потребители, включително и български, търсят означенията за биологичен произход върху етикетите на различни продукти 
на пазара. Според изследванията, пазарът на биологични продукти нараства с много бързи темпове, като само за 
последните 10 години ръстът е 135 процента. Екологичното производство не се свежда само до производство без 
пестициди - а до чистотата на продукцията, произхода и съдържанието й.  
Новият регламент ще хармонизира правилата за производство, ще се гарантира еднаквото им прилагане. Никой няма да 
може да си избира, така както е днес, между над 60 стандарта за биологично производство, подчертава еврокомисарят по 
земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган, цитиран от euranetplus.  
„Действащите правила са приети преди повече от 20 години. Промените в биологичния сектор са много големи през 
годините и правилата трябва да се променят - и то в един сектор, който има огромен потенциал. В миналото той беше една 
малка ниша, а днес генерира 27 милиарда евро приходи годишно. Това е повече от 100 процента от размера му само преди 
няколко години.  
В споразумението се предвиждат условия за ускоряване на развитието на биологичното производство, така че то да 
продължи уверено по пътя си от малко нишово към мащабно устойчиво производство със собствена биологична марка и 
биологично лого. Всичко това трябва да бъде придружено от лоялна конкуренция, от равнопоставеност между 
производителите и защита на потребителите чрез знака на Европейския съюз, който ще гарантира биостандартите на 
производство", посочи еврокомисарят.   
Европейската комисия заложи мерки за контрол върху вноса на биопродукти от трети страни, които държат 30 %-тен 
пазарен дял, а конкуренцията не е на равноправна основа, особено при пазара на семената и посадъчния материал. 
Според регламента се контролират всички  етапи на производството, обработката и разпространението. Тези, които искат 
да изнасят биологични продукти на европейския пазар, трябва да спазват правилата на ЕС за биологично производство - 
това означава равнопоставеност на производителите в и извън ЕС, нещо повече, новият регламент предвижда опростяване 
на условията за земеделските стопани. 
Дребните фермери сега могат да се обединят за групово сертифициране, което ще намали разходите им  по 
сертифицирането и ще облекчи достъпа им до схемите за подпомагане на биологичното производство. Ще се открият нови 
пазари за органично произведени семена и други растителни  материали с голямо генотипно разнообразие. Така ще се 
засили устойчивостта на културите, на вредители и болести, което е особено важно при неблагоприятни природни  
условия. Има и някои нови продукти, които се включват в регламента - като корка, някои масла, което разширява 
развитието на сектора, увеличава търсенето и дава нови възможности на производителите на биопродукти.  
 „Биопроизводството определено е бъдещето, но то трябва да бъде съпътствано и със схемите за географските 
обозначения на произход, защото това е и нашият шанс да се появим на световните пазари", изтъква евродепутатът Иван 
Яковчич. 
 
Economy.bg 
 
√ Радев насрочи за 26 май европейските избори  
България ще избере 17 евродепутати. 
Със свой указ президентът Румен Радев насрочи за 26 май 2019 изборите за членове на Европейския парламент от 
България. 
Броят на членовете на ЕП след излизането на Обединеното кралство от ЕС и след изборите през 2019 ще бъде намален от 
751 на 705 евродепутати. Страната ни ще избере 17 евродепутати. 
Ако Великобритания поиска да удължи срока за напускане на ЕС, то страната ще трябва да проведе европейски избори 
през май. Това коментираха представители на британското правителство и Европейската комисия.  
на 7 март Европейският парламент публикува вторите прогнози за състава на следващия Европейски парламент, основани 
на поредица от национални анкети. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Пенсионната формула и размерът на пенсиите. Колко ще получат в крайна сметка пенсионерите? 
- Защо кметът на София отказа да приеме ремонта на градината до Софийския университет? 
- Предизборен пъзел - коментар на Румен Петков 
- Пролетта и сърцето - за какво да внимаваме? Рецептата на д-р Сотир Марчев 
- Във влака от Перник до София - едно пътуване с писателката Здравка Евтимова. 

БТВ, "Тази сутрин" 
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- Обрат в Министерския съвет - колко ще получават новите пенсионери? Гостува бившият социален министър 
Ивайло Калфин. 

- Разтърваване с юмруци след агресията между ученички - каква е версията на възпитателя? 
- Скандал в столично училище - спиран ли е достъпът на родители до информация за децата им?  
- Серия нагли кражби от магазини в столичен подлез. На живо - как ще бъдат защитени търговците? 
- На косъм от трагедия - ефрейторът Никола Върбанов за бързата реакция, спасила от удавяне 10-годишно дете край 

карловски водопад. 
- Голям астероид наближава Земята - за какво ни предупреждават от НАСА? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Поредна жертва на домашно насилие - на живо от Ботевград 
- Как ще бъдат изчислявани пенсиите, за да не бъдат ощетени хората, след срещата при премиера - говори 

социалният министър Бисер Петков и председателят на Надзорния съвет на НОИ Ася Бонева 
- Некачествен ремонт - на живо - защо кметът на София върна ермонта на градинка 
- „Като две капки вода" 

 
√ Предстоящи събития в страната на 20 март 
София. 

- От 9.00 часа започва редовното заседание на Народното събрание 
- От 10.00 часа ще започне седмичното заседание на Министерския съвет. 
- В 17.00 часа пред Паметника на войнишкия лъв - част от Мемориала на Първи и Шести пехотен полк, в градината 

при Националния дворец на културата министър Красимир Каракачанов ще открие фотоизложбата „15 години 
България в НАТО". 

- От 9.00 часа в зала № 32 в Националния институт на правосъдието ще се проведе писменият изпит за 
първоначално назначаване на длъжност „прокурор". 

- В 10.30 часа в зала „Изток" заместник-председателят на Народното събрание Явор Нотев ще разговаря с 
делегацията на Комисията по европейска интеграция на Народната скупщина на Сърбия. В 11.30 часа гостите ще 
се срещнат и с народните представители от Групата за приятелство България - Сърбия. 

- От 10.30 в сградата на Направление архитектура и градоустройство главният архитект на София арх. Здравко 
Здравков ще обяви победителите в конкурса за изготвяне на инвестиционен проект за нова детска градина в кв. 
„Горна баня". На събитието ще присъстват зам.-кметът по образование и култура доц. д-р Тодор Чобанов и кметът 
на район „Овча купел" Христина Семерджиева. 

- От 10.30 часа в Централна поща (ул. „Гурко" № 6) главният изпълнителен директор на „Български пощи" ЕАД Деян 
Дънешки ще пусне в употреба издание на тема: „140 години от рождението на Алберт Айнщайн" - една пощенска 
марка и специален пощенски печат. 

- От 11.00 часа посланичката на Куба у нас Н. Пр. Каридад Ямира Куето Милиан ще даде пресконференция в Клуб 
„Журналист" на СБЖ. 

*** 
Благоевград. 

- От 10.00 часа в общината ще се проведе заключителна пресконференция за проекта "Обновяване на 
многофамилни жилищни сгради". 

- От 16.00 часа в зала 101 в административната сграда на общината ще се проведе лекция в Информационната 
кампания „Акушерките близо до майките". 

*** 
Варна. 

- От 14.00 часа в офиса на ГЕРБ (ул. „Георги Бенковски" №1) Славчо Славов, председател на ПК „Наука и 
образование" към ОбС ще приема граждани. 

*** 
Враца. 

- От 10.00 часа в Заседателната зала на общината ще бъдат отворени оферти в процедура чрез публично състезание 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на обекти от общинската инфраструктура на 
територията на община Враца", открита с Решение № 791/19.02.2019 година, публикувана в Регистъра на 
обществените поръчки на 19.02.2019 година с уникален номер: 00814-2019-0007. 

*** 
Златоград. 

- От 15.00 часа в залата на Общинския съвет Областната дирекция на Държавен Фонд „Земеделие" - Смолян ще 
проведе информационна среща с жители. 

*** 
Златоград/с. Старцево. 

- От 13.00 часа в малката зала на Народно читалище „Прогрес" Областната дирекция на Държавен Фонд 
„Земеделие" - Смолян ще проведе информационна среща с жители. 

*** 
Карлово. 

- От 11.00 часа ще се състои церемония по полагане на първа копка на обект „Кръгово кръстовище при км 254+257 
на път I-6 София - Бургас и подходи към два броя локални платна". 

*** 
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Пловдив. 
- От 14.00 часа в „Парк и Спа Хотел Марково" ще се проведе информационен семинар-дискусия, организиран от 

Българка Хотелиерска и Ресторантьорска Асоциация. 
*** 
Рудозем. 

- От 10.00 часа в Общинска служба по земеделие Областната дирекция на Държавен Фонд „Земеделие" - Смолян 
ще проведе информационна среща с жители. 

*** 
Рудозем./с. Елховец. 

- От 11.30 часа в Кметството Областната дирекция на Държавен Фонд „Земеделие" - Смолян ще проведе 
информационна среща с жители. 

*** 
Рудозем./с. Чепинци. 

- От 14.00 часа в Читалище „Нов живот - 1948" Областната дирекция на Държавен Фонд „Земеделие" - Смолян ще 
проведе информационна среща с жители. 

*** 
Смолян. 

- От 15.00 часа ще се проведе пресконференция във връзка с отчитане дейността на Окръжна прокуратура - Смолян 
през изминалата 2018 г. 

- От 17.00 часа в Информационния център Областната дирекция на Държавен Фонд „Земеделие" - Смолян ще 
проведе информационна среща с жители. 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА - Стара Загора ще се проведе пресконференция на ГЕРБ- Стара Загора. 
- От 19.00 часа в Оперен театър ще се проведе премиерата на „Космическа приказка" - Мюзикъл за деца. 

 
Дневник  
 
√ Съдбовен ден за Орбан, Вебер и ЕНП - днес се решава изключването на "Фидес" 
Европейската народна партия (ЕНП) днес ще гласува изключването на партията на Виктор Орбан "Фидес" или 
замразяването на нейното членство в групата. Решението може да се вземе с обикновено мнозинство от 260-те делегати, 
които ще присъстват, отбелязва "Ройтерс". 
На изхода, който ще намери ЕНП, са заложени съдбата на партията на евроизборите и в бъдещия Европейски парламент, 
репутацията на водещия ѝ кандидат Манфред Вебер да постига компромис (или да демонстрира твърдост), както и дали 
Орбан ще бъде тласнат към съюз с популистите в Италия и Полша. 
Повод за конфликта между унгарския премиер и няколко от партиите - членки на ЕНП, бяха правителствени билбордове 
срещу председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и финансиста Джордж Сорос. В тях се изброяват 
предполагаеми действия на ЕС за улесняване на имиграцията, например по-лесен достъп до визи или отпускане на пари 
за имигранти. Според Еврокомисията тези твърдения са "конспиративна теория". Брюксел направи опит да опровергае 
кампанията. 
Междувременно, макар да отправи молба към всички 13 партии, които се обединиха около искането за изключването на 
"Фидес", да преосмислят предложението си, той отказа да промени политическите си позиции и дори постави условията, 
при които "Фидес" ще остане член на ЕНП. Повече за тях четете тук. 
Правителството в крайна сметка замени плакатите с послания срещу Брюксел с други, представящи плановете на Орбан за 
насърчаване на раждаемостта. 
Изключването на "Фидес" би струвало на ЕНП 12 места на евродепутати в бъдещия парламент. Десницата вероятно ще 
изгуби част от сегашните 217 депутати в Европарламента и макар да остане най-голямата парламентарна група, 
изгонването на унгарците допълнително ще затрудни плановете на лидера на групата Манфред Вебер да оглави новата 
Европейска комисия. 
Опасенията на десницата са, че Орбан веднага ще се съюзи с популистите от Лигата на италианския вътрешен министър 
Матео Салвини. В интервю от неделя унгарският премиер нарече призоваващите за отстраняването му от ЕНП "полезните 
идиоти" на левицата. Повече за опциите на Орбан четете тук. 
Проблемите 
Според устава на ЕНП решението за изключване на дадена партия се взима от Политическата асамблея на групата. Тя се 
състои от определени делегати от страните, където има партии - членки на ЕНП, асоциирани партии, асоциирани членове 
и други свързани групи. Българските партии, които членуват в ЕНП, са ГЕРБ, ДСБ, СДС и "Движение България на 
гражданите". 
В началото на март "Демократи за силна България", която е част от "Демократична България", настоя за изключването на 
"Фидес". Според ДСБ през последните години Орбан се е превърнал в лидер на политическа тенденция, обединяваща 
популисти и авторитарни националисти от различни европейски държави, пряко насочена срещу единството на Европа и 
общите европейски политики. 
Също в началото на март изпълнителният съвет на Движение "България на гражданите" реши да предложи на ЕНП да 
отстрани Орбан и "Фидес" "заради противопоставянето на крайно националистическото правителство на Орбан на общата 
европейска политика спрямо мигрантите". 
Мотивите на поискалите изключването 
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"Дневник" потърси за коментар партиите, които с писмата си до президента на ЕНП Жозеф Дол задействаха процедурата 
срещу "Фидес". 
В отговора на Хуманистичен демократичен център (cdH) от Белгия се посочва, че в основата на искането му са серията от 
изявление, решения и позиции на "Фидес", които не са съвместими с основните идеологически принципи, програмата и 
позициите на ЕНП. "В продължение на много години унгарският премиер Виктор Орбан действа в удивително 
противоречие с това, което ние заедно с ЕНП смятаме и защитаваме като изключително важно в светлината на нашето 
християндемократическо виждане за човека и обществото и нашите убеждения и амбиции, свързани с обединението на 
Европа. Семейството на ЕНП не може да включва членове, които не зачитат напълно основните принципи на либералната 
демокрация", се казва още в позицията на партията. "Дълго време мислехме и се надявахме, че действията на премиера 
Орбан могат да бъдат променени посредством диалог и предупреждения. Последните случаи показват повече от ясно, че 
пътят на диалога и предупрежденията не води доникъде." 
Християндемократи (Kristdemokraterna) от Швеция отбелязват, че от дълго време са били критични към развитието в 
Унгария, но две неща са накарали партията да поиска изключване на "Фидес" от ЕНП. На първо място, докладът на 
"Фрийдъм хаус" и определението в него на Унгария като "частично свободна" (категория, в която никоя друга страна от ЕС 
не е била). На второ място, фактът, че в момента има задействана процедура по чл. 7 срещу Унгария и че "Фидес" не приема 
това сериозно. Затова Kristdemokraterna е направила оценката, че "Фидес" няма да подобри позицията си към по-добро и 
че не принадлежи към семейството на ЕНП. 
Християндемократическа и фламандска партия (CD&V) от Белгия смята, че политическите изявления на Орбан и неговата 
политическа партия вече не съответстват на християндемократическата гледна точка на CD&V за хората и обществото. 
Останалите партии не бяха намерени за коментар. 
Решителна за изхода е позицията на германските християндемократи и на баварските им партньори от Християн-
социалния съюз. Доскорошното ръководство на ХСС демонстрираше симпатии към Орбан, но Манфред Вебер, който също 
е баварец, опитва да демонстрира различна идентичност - тази на емропейски лидер. 
Няма усещане и за някаква промяна на настроенията в Будапеща. Напротив, проравителствените медии призовават 
"Фидес" да напусне ЕНП, вместо да се подлага на "унижението да преговаря". 
Андрейс Ник от ХДС, който в Бундестага отговаря за връзките с Унгария, коментира за "Ройтерс", че "всички сигнали, 
идващи от Будапеща, сочат, че те работят да напускане - те сякаш молят да бъдат изритани". Той описа среща с 
представител на "Фидес", който го попитал да не би и той "да взима пари от Джордж Сорос", след като изразява подкрепа 
за Централноевропейския университет. "Изгоних го", допълва Ник. 
 
Мanager.bg 
 
√ Уолстрийт се връща по пътя на растежа 
Борсовите индекси по света отчетоха седмица на покачване, водени от доброто представяне в Азия. Покупките на акции 
се дължаха на позитивните очаквания за търговската сделка между САЩ и Китай след информацията за конкретен 
напредък в преговорите.  
Инвеститорите отдават изключително голямо значение на постигането на споразумение между двете най-големи 
икономики като фактор за връщане на растежа. Причината за това е, че инвеститорите възприемат митата на Тръмп като 
причина за забавянето на глобалната икономика. Това е заблуда, тъй като проблемите в Китай започнаха преди 
увеличаването на митата и се дължат на все по-малкия принос за растежа от увеличаването на дълговете.  
Затова и централната банка на Китай първа започна със стимулите за финансовата система, към които в последствие се 
присъединиха Федералния резерв с пауза в покачването на лихвите и ЕЦБ с планове да увеличава кредитирането.  
Фондовият пазар разчита и на финансовите стимули за добро представяне през тази година. Капиталовите потоци към 
акциите отново се увеличават, най-вече след решението на Фед. Това е основната причина за преодоляването на 
ключовото равнище от 2800 пункта на щатския индекс S&P 500 през изминалата седмица въпреки слабите икономически 
новини. Почти без внимание останаха данни като спада на инфлацията и индустрията в САЩ, както и постепенното 
нарастване на заявленията за помощи от безработни, която продължава вече няколко седмици.  
Волатилността на индексите намаля, тоест дневните изменения на цените се успокояват. Това прави изгодни инвестициите 
със заемни средства и води до покачване на цените. Ръстът на петролния и технологичния сектори бяха в основата на 
поскъпването на Уолстрийт, като добре се представиха и книжата от здравеопазването, заедно с другите нециклични 
акции. Щатският S&P се покачи с близо 1.5% за седмицата, като с подобни темпове се увеличаваха и индексите в Европа и 
Азия. 


