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БНТ
√ Премиерът Борисов разговаря в София с македонския си колега Зоран Заев
Премиерът Бойко Борисов се срещна с македонския си колега Зоран Заев в София. Акцент в разговорите между двамата
бяха предстоящото подписване на протокола за членство на Македония в НАТО, изпълнението на Договора ни за
добросъседство и съвместните инфраструктурни проекти. Министрите на културата на двете страни подписаха програма
за сътрудничество.
Приятелска - така двамата премиери определиха днешната среща. Бойко Борисов подчерта, че колкото и да не им харесва
на някои, българското европредседателство ще остане в историята с това, че България сложи на масата темата "Западни
Балкани" и вече всички държави отчитат, че усилията не са били напразни.
Бойко Борисов: Никой не вярваше, че може да се тръгне по този път, че за една година България и Македония ще се
разберат и Македония и Гърция ще се разберат.
Борисов благодари на Европейската комисия, на Европейския съвет и на европейските лидери за дадената европейска
перспектива на страните от Западните Балкани. Той каза, че има символика и във факта, че близо 3 десетилетия чакане
най-после на 6 февруари в централата на НАТО в Брюксел ще бъде подписан документът за присъединяване на Македония
към Алианса и именно България беше първата страна, ратифицирала протокола.
Зоран Заев заяви, че без българския народ и премиера Бойко Борисов, нищо от случващото се с Македония днес е нямало
да бъде възможно. Той определи българите като истински братя на македонците. Нарече исторически шанс предстоящото
подписване за членство в НАТО.
По-рано вчера културните министри на България и Македония се поклониха пред паметника на Гоце Делчев в Борисов
градина, по повод 147-ата годишнина от рождението на революционера.
√ ЕК: България се справя добре със съобщенията с реч на омраза в социалните мрежи
България се справя много добре с премахването на онлайн съобщения, в които се съдържа реч на омраза. Това показват
данни на Европейската комисия, представени вчера. Наблюдението обхваща платформите на Facebook, Twitter и YouTube,
Instagram и Google+ във всички държави-членки. През миналата година от българското интернет пространство са
премахнати 100 процента от съобщенията, съдържащи реч на омраза, за които е подаден сигнал.
През 2016 г. Европейската комисия и няколко големи ИТ дружества подписаха Кодекс за противодействие на незаконните
изказвания онлайн, които съдържат реч на омразата. Оттогава Брюксел извърша редовен мониторинг дали кодексът се
спазва и как се справят държавите-членки.
Последният доклад показва, че България, Кипър и Гърция са премахнали всички онлайн съобщения, за които е било
докладвано. Средно в целия ЕС се премахва над 70 процента от незаконното съдържание с реч на омразата.
Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете:
Поисках от платформите да реагират срещу изказвания, съдържани ксенофобия и расизъм. Те са незаконни във всички
държави-членки, както офлайн, така и он-лайн. Идеята ни е да направим тези платформи, които съдържат милиони
съобщения по-отговорни и да защитим жертвите на речта на омразата.
Според доклада на Брюксел най-голям е процентът онлайн на ксенофобските изказвания, включително антимигрантските.
Следват съобщенията, съдържащи реч на омраза срещу хората с различна ориентация, срещи ромите и евреите.
√ Община Варна с рекорден бюджет за 2019 година
Варна посрещна 2019 година с бюджет от почти 498 000 милиона лева. Той е рекорден в историята на града и е втори по
големина в страната след този на столицата. Варна ще разполага с близо 104 милиона лева повече спрямо 2018 година.
Ще има ли увеличение на местните данъци и такси и за какво ще се харчат средствата?
И през тази година сред основните приоритети на общината са образованието, утвърждаването на Варна като
целогодишна туристическа дестинация, както и привличането на повече средства по европейски програми. Двойно е
увеличен бюджетът за култура и спорт, като сумата е малко над 33 милиона лева. Допълнително финансиране ще бъде
заделено за спортни събития, както и за изграждането на нова спортна инфраструктура и то в годината, в която Варна носи
титлата Европейски град на спорта.
Иван Портних, кмет на Варна: Варна започва годината с добри новини. Рекорден бюджет от около 485 милиона лева,
същевременно рекордно ниско ниво на безработицата в града. Радвам се, че благодарение на активната ни работа по
линия на европейските проекти и програми, благодарение на подкрепата на правителството и благодарение на по-добрата

1

работа на администрацията, успяхме да осигурим такава макрорамка на бюджета, която не само да запази ударното темпо
на обновление на града, което наложихме, но съща и да ускорим това темпо, защото Варна няма време за губене и този
бюджет всъщност гарантира интензивното развитие на града ни в социално-икономическия живот. Естествено, и с ясни
приоритети, в случая през тази година това е образованието. Около 1/3 от средствата са насочени към тази функция,
защото вярваме, че младите образовани хора са истинският капитал на града ни и гаранция за доброто му развитие.
√ Спецсъдът заседава по делото за източването на КТБ
Специализирният наказателен съд заседава по делото за източването на Корпоративна търговска банка. Очаква се найпосле делото да започне по същество.
Според последните поправки в в Наказателно- процесуалния кодекс в съдебната зала няма да има нужда да бъде четен
обвинителният акт. Обобщен доклад ще посочва причините за образуване на делото и предявените искове. Промените в
НПК бяха предложени именно заради делото "КТБ", при което обвинителният акт е 11 хиляди страници. От май до този
момент са прочетени едва 2 хиляди от тях.
√ Доналд Тръмп ще произнесе втората си реч "За състоянието на съюза"
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще произнесе тази вечер втората си годишна реч "За състоянието на
съюза".
Тръмп ще говори пред двете камари на американския Конгрес. Планирано е речта да започне в 21 часа вашингтонско
време или 4:00 часа след полунощ, българско време. Първоначално събитието беше насрочено за 29 януари, но заради
частичната блокада на правителството председателката на Камарата на представителите Нанси Пелоси оттегли поканата
към Тръмп. Това бе първият случай, в който председател на Камарата оттегля покана към президента.
News.bg
√ Президентът наложи вето върху Закона за личните данни
Вето върху промените в Закона за личните данни наложи президентът Румен Радев, съобщиха от Администрацията на
държавния глава.
Радев възразява срещу установените с § 26 критерии при обработването на лични данни за журналистически цели и за
целите на академичното, художественото или литературното изразяване.
Припомняме, промените в Закона за личните данни бяха приети от 44-то Народно събрание на 24 януари 2019 г.
Според президента с промените в Закона поведението на журналиста, писателя и учения става твърде предвидимо и
очаквано вероятно съобразно закона, но не винаги в интерес на истината. Цялото общество ще бъде потърпевшо.
Неслучайно в своята практика Конституционният съд е откроил значението на правото свободно да се изразява мнение
като един от фундаменталните принципи, върху които се гради всяко демократично общество и като основно условие за
неговия напредък и за развитието на всеки човек (Решение № 7 от 1996 г.), пише Радев.
Президентът изтъква, че европейският регламент изисква държавите членки на ЕС чрез закон да постигат помиряване на
правото на защита на личните данни с правото на изразяване и информация. Едновременно с това обаче регламентът не
съдържа, нито препоръчва да има превес и надмощие в упражняването на едното право над другото, т.е. защитата на
личните данни да е за сметка на свободата на изразяване и информация.
"С формулираните 10 критерии, по които журналист, научен работник и писател следва да преценява и да доказва, че е
използвал правомерно лични данни, се създава ненужна свръхрегулация. Изискването да се изпълняват тези критерии,
дори и поотделно, представлява ограничение. То засяга същностното ядро на свободата на изразяване и информация като
основно право, признато още в епохата на Просвещението в Европа, изпразва го от съдържание и неговото упражняване
губи смисъл", пише в мотивите на държавния глава, с които иска парламентът да преразгледа приетите промени в Закона
за личните данни.
Под формата на критерии за съразмерност със защитата на личните данни се прикриват законови ограничения на основни
конституционни свободи, мотивира се президентът.
Той споделя основната цел на промените в Закона за личните данни - осигуряване на ефективното прилагане на новата
правна рамка на Европейския съюз в областта на защитата на личните данни.
Без съмнение, същото включва и мерки за прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета
от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните),
пише президентът.
Той уточнява, че Регламент (ЕС) 2016/679 в част от разпоредбите си притежава черти на директива и всяка от държавите
членки е длъжна да приеме нормативни промени за хармонизация със своето право. Според чл. 85, пар. 1 от Регламента
се предвижда съгласуване със закон правото на защита на личните данни с правото на свобода на изразяване и
информация, включително при обработването за журналистически цели и за целите на академичното, художественото
или литературното изразяване.
Подкрепям изцяло подхода в чл. 85 от Регламента, пише Румен Радев.
В същото време той изброява промените в българския Закон за защита на личните данни, които нарушават дейността на
журналистите.
"В ал. 2 на чл. 25з законодателят е приложил специфичен подход - подредил е в 10 точки критерии, по които журналист,
научен работник и писател в своята работа следва да преценява и евентуално да доказва дали и доколко е постигнат
балансът между свободата на изразяване и информация, от една страна, и защитата на личните данни, от друга.
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Ще се преценява естеството на личните данни и обстоятелствата, при които е добита информацията.
Ще се отчита въздействието върху личния живот на засегнатите хора, което поставя под въпрос функцията и
предназначението на разследващата журналистика. Ще се преценява и общественият интерес, както и дали данните са за
лица, заемащи висши публични длъжности, т.е. политици, магистрати и др. Ще се съобразява и дали информацията е за
лица, които "поради естеството на своята дейност" имат "по-занижена защита на личната си неприкосновеност или чиито
действия имат влияние върху обществото", без да се дава ясна дефиниция кой попада в този кръг", пише президентът.
Радев изтъква, че самият Регламент не съдържа такъв списък с критерии или нещо подобно.
Свръхрегулацията не допринася за постигане на желаното равновесие и парадоксално се явява прекомерна,
небалансирана мярка. Тя затиска и задушава основните права в разгръщането на техния потенциал. В случая
свръхрегулацията на хипотезите, в които ще има конкуренция или колизия на тези две права (правото на информираност
и правото на защита на личните данни - б.р.), силно накланя везните в полза на правото на защита на личните данни, като
"се жертва" свободата на изразяване и информация.
Търсеният баланс е убегнал на законодателя, тъй като стремежът да се даде готова абстрактна формула за балансирана
преценка не помирява, а генерира допълнително напрежение между конкуриращи се основни права, като несъразмерно
ограничава упражняването на свободата на изразяване и информация.
Вероятно с така въведените критерии се е целяло "улесняване" на надзорния орган, съдилищата и дори на лицата, които
обработват лични данни, като се създаде предвидимост и сигурност при преценката за законосъобразност на
обработването на данни. Опасенията ми обаче са, че под формата на критерии за съразмерност на защитата на личните
данни се прикриват законови ограничения на основни конституционни свободи, мотивира искането си за вето
президентът.
"Въз основа на изложените мотиви упражнявам правото си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България да
върна за ново обсъждане § 26 относно чл. 25з, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните
данни, приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2019 г.", пише президентът към депутатите.
В. Банкерь
√ Президентът награди талантливи творци
Президентът Румен Радев удостои с висши държавни отличия талантливите творци Михаил Белчев, Владимир Пенев, Бина
Харалампиева и уважавания учен акад. Минчо Хаджийски. „Вашите постижения са най-достойният пример за успех,
основан на талант, творчески ум, воля и всеотдайност“, заяви президентът на церемонията по награждаване в Гербовата
зала на „Дондуков“ 2.
В словото си Румен Радев посочи, че отличията отразяват благодарността на цялото ни общество към вдъхновяващия
пример на четиримата ни сънародници, които са постигнали и отстояват висок хоризонт на българското изкуство и култура,
наука и образование. Постиженията ви са достойни за подражание, заяви президентът и допълни, че отличените са
духовни водачи, които са вложили усилията си в просперитета на българската нация и държава.
Държавният глава награди с орден „Стара планина“ - първа степен уважавания български творец Михаил Белчев,
постигнал значим успех едновременно като естраден изпълнител, композитор, поет и режисьор. В забележителната си
кариера – 50 години на сцената, той е създал едни от най-обичаните български песни. Има издадени десетки албуми,
удостояван с множество награди от фестивали в страната и в чужбина, автор на няколко книги.
Актьорът с множество запомнящи се роли в театъра, киното и телевизията Владимир Пенев беше удостоен с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ - огърлие. Успешни са изявите му и като режисьор на театрални постановки. Владимир Пенев е носител
на многобройни награди за принос към театралното и киноизкуство. Бил е министър на културата в служебното
правителство от 13 март до 29 май 2013 г. Владимир Пенев има изявени обществени позиции, участва активно в
благотворителни инициативи, сред които и „Българската Коледа“.
Президентът отличи с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – първа степен театралния, оперен и телевизионен режисьор Бина
Харалампиева, която за 35-годишния си професионален опит е реализирала повече от 100 постановки. Нейни постановки
са награждавани на престижни театрални форуми и са играни в Република Македония, Чехия, Румъния, Израел, Австрия,
Германия, Великобритания, Босна и Херцеговина. Бина Харалампиева има над 25 години опит като директор на театрални
институции.
Акад. Минчо Хаджийски – един от най-уважаваните и авторитетни български учени и преподаватели, беше отличен с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ - първа степен. Той е автор на 25 нови учебни курса в областта на автоматизацията на корабни
машини, теория и управление на техническата кибернетика, автоматизация на химикотехнологични обекти. Негови 43
разработки са внедрени, за което е документиран икономически ефект от 2 100 000 лв. Създател e на седем учебни
лаборатории и на учебници. За 50 години има активна преподавателска и научна дейност в Техническия университет във
Варна и в Химикотехнологичния и металургичен университет, бил е гост-преподавател в университети в няколко
европейски страни.
„Всичко сме вършили за България“, заяви от името на наградените Михаил Белчев и благодари за признанието, отдадено
на четиримата отличени българи.
Manager.bg
√ Потребителите вече ще избират ремонт или замяна на дефектна стока
При покупка на дефектна стока потребителите вече ще могат да избират между безплатен ремонт или замяна. Към
настоящия момент това решение се взима от търговеца в зависимост от вида на дефекта и необходимите средства и усилия
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за поправката. Това съобщи Константин Райков, член на Комисията за защита на потребителите (КЗП), по Bloomberg TV
Bulgaria във връзка с предстоящите промени с оглед договорените от Европейския парламент нови правила при покупка
на дефектен продукт.
„Целта е унифициране на правилата по този въпрос във всички държави-членки, за да се постигне по-висока защита
правата на потребителите и едни и същи условия за икономическите оператори”, коментира Райков. Той обясни, че новите
правила са продиктувани от т.нар. REFIT на европейското законодателство. На всеки пет години се прави проверка на
приети вече директиви и регламенти и при установяване на проблеми с оглед прилагането им от различните национални
органи, се извършват промени в нормативната уредба.
Константин Райков посочи, че практика в България е търговците да удовлетворяват рекламациите преди всичко чрез
ремонт, тъй като това ги затруднява в най-малка степен. Но сега директивата предвижда изборът да е на потребителя. Той
уточни, че все пак ще има някои обективни ограничения при избора, които са свързани с правилото за пропорционалност.
Към момента българското законодателство предвижда рекламациите да бъдат решавани чрез отбив от цената на стоката
или разваляне на договора като крайна мярка и според Райков така е логично да бъде. „Трябва потреблението от самата
държава да бъде подкрепено, т.е. бизнесът трябва са върви, естествено като бъдат защитени правата на потребителите.
Представете си ситуацията, ако всеки можеше като първа възможност, вместо да поиска ремонт на стоката, да получи
разваляне на договора. Тогава ще се получи една правна несигурност и самият пазар няма да понесе тази нередност”,
разясни той. Затова до развалянето на договор се стига, когато стоката продължава да е неизправна след три извършени
ремонта. Райков уточни, че според настоящото законодателство в областта на потребителската защита в България правата
при закупуването на дефектна стока са унифицирани в офлайн и онлайн търговията, докато за някои държави това тепърва
предстои.
√ България в топ 10 на страните от ЕС по продължителност на живот в добро здраве
Броят на годините, в които се очаква човек у нас да живее в добро здраве се изчислява на 64 г. за мъжете и 67,5 г. за
жените, показват данни от анализ на Евростат за здравословното състояние на жителите на ЕС-28.
Средният показател за добро здраве в ЕС се изчислява на 64,2 г. за жените и 63,5 г. за мъжете. Това представлява
приблизително съответно 77 процента и 81 процента от общата продължителност на живота на жените и мъжете в
Евросъюза, като анализът отчита данни от 2016 г. и изчислява очакваните "здрави години" живот на човек в ЕС, а не
неговото моментно състояние.
Според данни на НСИ за самооценката на
българите относно техния здравен статус сумарно близо 88 на сто от българите
оценяват здравето си като "задоволително
или добро", както и "много добро".
Около 10 на сто от българите оценяват
здравето си като "лошо", а 2 процента - като
"много лошо".
Мъжете у нас оценяват здравето си повече в
позитивна посока - 90 процента, като само 10
на сто от представителите на силния пол
дават негативна оценка на здравето си.
Обратно - около 20 процента от жените
оценяват негативно здравето си, а 80 на сто позитивно.
Огромно значение има и възрастта на
анкетираните - около 70 на сто от българите
до 24 г. дават позитивна оценка на здравето
си, докато при българите над 65 години процентът за "добро здраве" е едва 1,5.
Обратно - всеки трети българин на възраст 65
плюс години, или близо 30 процента, дават
лоша оценка на здравето си.
Около 56 процента от българите декларират,
че нямат продължителен или хроничен
здравословен проблем, докато 44 на сто
съобщават, че боледуват продължително. Най-малко декларират някакво хронично заболяване младите българи до 24 г.
- едва 9 на сто, а най-много българите на възраст 65 плюс години - близо 86 на сто от тях имат някакво хронично заболяване.
Най-много здрави години отчитат в Швеция. Страната от ЕС с най-висок дял "здрави години" на живот за жените и мъжете
е била Швеция - 73,3 години за жените и 73 за мъжете.
На обратния полюс е Латвия, където хората са имали най-малък брой години на здравословен живот: съответно - 55 за
жените и 52 за мъжете .
Според Евростат най-висока самооценка на здравето си в позитивна посока дават жителите на Ирландия - по 83 процента
за жените и мъжете.
Обратно - най-ниска самооценка за здравето си дават отново жителите на Латвия - съответно 50 на сто от мъжете и 40 на
сто от жените там определят здравния си статус в негативна посока.
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Ситуацията при съседите ни, които дават позитивна оценка на здравето си, е както следва: в Гърция и Румъния - по 76
процента слагат знак "плюс" на здравния си статус, в Македония - 77 процента, в Сърбия - 60 процента. Липсват данни за
Турция.
В ЕС-28 като цяло 67 на сто от населението на 16 и повече години възприемат здравето си като много добро или добро, 23
на сто го възприемат като задоволително и 10 на сто като "лошо или много лошо".
Според анализа на Евростат доброто здраве не е самоцел, а е основен определящ фактор за качеството на живота,
благосъстоянието и социалното участие на всеки отделен индивид в ЕС и допринася за общия социален и икономически
растеж. Много фактори влияят на здравословното състояние на населението в ЕС и те могат да бъдат разрешени чрез
здравни и други политики на регионално, национално или европейско равнище, отчита европейската статистика.
√ 26 европейски града се състезават за домакин на българския Webit.Festival
Лондон, Париж, Мадрид, Тел Авив, Будапеща, Брюксел, Амстердам, Валенсия, Виена са само част от градовете, които са
подали документи да бъдат домакин на Европейското събитие за иновации и технологии и най-значим форум за бъдещето.
На над 60 милиона евро се изчислява ефекта на Webit върху икономиката на страната домакин. В това число се включват
както приходите от туристически услуги, така и преки и непреки инвестиции в компании, създаване на нови работни места
и маркетинг на дестинацията като място за иновации, и като локация за световен събитиен туризъм.
“Подобни събития са много малко в света и се превърнаха в най-силния инструмент за реклама на една държава и за
привличане на инвестиции и таланти. България трябва да се гордее, че такъв световен феномен е бил създаден в страната
и до сега Webit се случва именно в София”, казва глобалния иновационен директор на Филипс, Анош Такар.
“Това е изключително световно признание за Webit и България! Голяма е гордостта на екипа ни от факта, че идеята и
мечтата, която започнахме да осъществяваме преди 11 години в София – днес е нещо, за което най-големите Европейски
градове се състезават”, коментира д-р Пламен Русев, изпълнителен председател на Webit.Foundation.
“Когато създадохме Webit много хора от нашата индустрия не знаеха къде се намира София. След като си правеха труда
да потърсят, откриваха, че е столицата на най-бедната държава в ЕС и ни казваха, че нямат никакъв интерес нито към
България, нито към региона. Съветите от експерти бяха, че за да има успех, подобно събитие трябва да бъде на голям пазар
като Англия, Франция, Испания... но за Пламен не беше важен успехът на събитието, а успехът на идеята Webit – да
наложим марката България, да свържем екосистемите, да създадем нови възможности, да задържим талантите си в
страната и да привличаме нови. И за наша радост и гордост явно сме на правилния път, щом днес именно от най-големите
европейски пазари – градове и държави символ на иновациите в Европа са в състезание за домакин на Webit 2020.” , казва
Аниела Русева, директор на световните събития Webit.
Благодарение на Webit световните медии започнаха да наричат София – Дигитална Столица. Webit.Festival Europe 2019 ще
се проведе на 13-15 Май в София (www.webit.bg).
√ Италия блокира обща позиция на ЕС за признаването на Гуайдо
Италия е блокирала изработването на единна позиция на ЕС за признаването на Хуан Гуайдо за и.д. президент на
Венецуела, предаде Ройтерс, като се позова на дипломатически източници, съобщи БТА.
През последните няколко дни страните от съюза обсъждат каква позиция да заемат относно венецуелската криза. Десет
държави от ЕС вече признаха опозиционния лидер за законен държавен глава, след като изтече поставения от някои от тях
срок на Николас Мадуро да обяви нови свободни и честни избори, отбелязва Ройтерс.
Но някои страни членки на ЕС са обезпокоени от създаването на прецедент самообявил се лидер да бъде признат за
легитимен. А Италия е блокирала приемането на проект за изявление на ЕС по венецуелската криза, като е заявила ясно,
че признаването е в правомощията на националните правителства, посочи Ройтерс.
Проектоизявлението е гласяло: "Отделните страни членки на ЕС ще признаят председателя на Националното събрание
Хуан Гуайдо за временноизпълняващ длъжността президент на Венецуела". В документа се призовава за "свободни,
честни и демократични президентски избори".
Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни потвърди пред италианското "РАИ Радио 1", че Италия е
блокирала приемането на документа за колективно признаване на Гуайдо, допълни ТАСС.
Италия не е единствената, която се противопоставя на обща позиция на ЕС по въпроса. Запитан дали Ирландия ще признае
Гуайдо за временен президент на Венецуела, ирландският външен министър Саймън Ковини каза пред репортери в
Брюксел: "Не, нашата позиция е ясна. Искаме свободни и честни избори за хората, за да вземат демократично решение
във Венецуела", предаде Ройтерс.
АФП допълва, че Гърция също е изразила резерви към приемането на съвместната декларация. Досега подкрепа за Хуан
Гуайдо са изразили 14 страни членки на ЕС: Австрия, Великобритания, Дания, Естония, Испания, Латвия, Литва,
Люксембург, Португалия, Финландия, Франция, Холандия, Чехия и Швеция, според агенцията.
Според ТАСС подкрепа за Николас Мадуро като законен президент на Венецуела са изказали Беларус, Боливия, Иран,
Китай, Куба, Никарагуа, Русия, Салвадор и Турция.
√ Животът в Турция продължава да поскъпва неудържимо
Цените на потребителските стоки в Турция са скочили с 20,35% на годишна база през януари, показват данни на Турския
статистически институт, цитирани от в. "Дейли сабах".
Годишната инфлация е нараснала с 0,05 процентни пункта спрямо декември, когато регистрираната годишна инфлация е
била 20,30%.
Най-голямо през януари е било поскъпването на цените при храните и безалкохолните напитки - 30,97 на сто.
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Миналата седмица проучване на Анадолската агенция показа, че група от 16 икономисти прогнозират средно годишно
покачване от 20,59% на цените на потребителските стоки, припомня БТА
БНР
√ Петър Ганев: Земеделието не може само да дърпа цели области
Най-бедните български региони са тези, в които земеделието формира над 10 процента от разпределяната между
населението добавена стойност от икономиката. Това заяви в интервю за „Хоризонт“ Петър Ганев от Института по пазарна
икономика. Той коментира изнесените от Националния статистически институт данни от 2017 година за структурата на
икономиката по региони.
От тях става ясно, че за цялата страна 67 процента представлява секторът на услугите, 28 процента е индустрията, а 5
процента е в селското стопанство.
„Тези данни си стоят доста устойчиво. Видимо, предвид инвестиции в някои индустриални паркове, в страната се покачи
индустрията, но в рамките на 1-процентен пункт. Част от големите инвестиции се случват в услугите, като подемът на
аутсорсинга в IT индустрията. Въпросът е и в каква степен тези 28 процента индустрия е високотехнологична, с много
вложено знание и висока добавена стойност, и до каква степен е по-опростена. Макар да има развитие в тази посока, все
още изоставаме от Централна и Източна Европа“, каза Ганев в предаването „12+3“.
„Индустриалните области са традиционно наложени. Това е Стара Загора, която е с най-висок дял на индустрията в
икономиката – почти 2/3. Това е обособено от енергийните паркове в Раднево, Гълъбово – големи производства с висока
добавена стойност и големи заплати. Широката област около столицата също е такава – 60 процента индустрия. Тук влиза
не само индустриалния парк „Божурище“, но и добивните предприятия около Челопеч и Пирдоп. Враца също, заради АЕЦ
„Козлудуй“. Габрово е четвъртата област, в която индустрията има над 50 процентов дял от икономиката, като там няма
голям играч в енергетиката или добивната промишленост, но българският Манчестър си остава област с доста индустрия.
Знаем за инвестициите в Севлиево“, каза още икономистът.
Той допълни, че най-бедните области, Видин и Силистра, са и тези, в които добавената стойност на глава от населението
от земеделие, изпреварва тази от индустрията.
„Добавената стойност в земеделието може да достигне 1300 лева на човек, но не може да стигне до 10 000 лева, което
може да се види в индустрията и услугите. Например, добавената стойност от услугите е 23 000 лева на човек в София.
Областите, в които земеделието представлява над 10 процента, са най-бедни, с ниски заплати и висока безработица.
Проблемът не е в земеделието, то е решение, но не може само да направи една област богата“, смята Петър Ганев.
√ Рязко забавяне на производствената инфлация в края на 2018 година
Производствените цени в еврозоната се понижиха през декември 2018-а година по-рязко от очакваното в резултат на
силен спад на енергийните цени, показват данни на официалната европейска статистика Евростат.
Индексът PPI, измерващ цените на производител, се понижи през декември с 0,8% спрямо ноември, когато се сви с 0,3%,
докато осредните очаквания на финансовите пазари bяха за по-скромно понижение с 0,5 сто. Това представлява
отслабване на производствени цени за втори пореден месец и се дължи до голяма степен на спад на енергийните цени
през декември с 2,6% след тяхно понижение с 1,0% през ноември.
На годишна база растежът на производствените цени в еврозоната се забави през декември до 3,0% от 4,0% месец по-рано
при средна прогноза за повишение с 3,1 на сто. И тук основна причина за по-ниската производствената инфлация е
отслабването на растежа на енергийните цени до 7,7% от 10,9% през ноември.
Слабият растеж на производствените цени през декември е предпоставка за по-нататъшно отслабване и на инфлационния
натиск в еврозоната. Това беше потвърдено от Евростат през предходната седмица, когато европейската статистика отчете
нарастване на индекса на потребителските цени (CPI) през януари с едва 1,4% (11-месечно дъно) след повишение с 1,6%
през ноември. По този начин инфлацията в еврозоната се върна доста под целевото ниво на ЕЦБ за инфлация от малко под
2 на сто.
Индексът на производствените цени в рамките на целия ЕС също се понижи през декември с 0,8% на месечна база, като
на годишна база производствената инфлация се забави до 3,1% от 4,2% през ноември.
През декември индексът PPI отбеляза най-солиден растеж на годишна база в Естония (повишение с 9,2%), следвана от
Латвия (със 7,3%), Белгия (със 7,1%) и Дания (със 7,1%), като производствените цени се понижиха единствено в Ирландия
(с 0,4%) и в Гърция (с 0,1%).
Данните на Евростат за България показват малко по-сдържано понижение на производствените цени през декември с 0,5%
на месечна база след повишение с 0,1% през ноември и отслабване на производствената инфлация на годишна база до
2,9% от 3,5% през предходния месец.
√ Мишел Барние: Брюксел няма намерение да предоговаря сделката за Брекзит
Брюксел няма намерение да предоговаря сделката за Брекзит. Това потвърди главният преговарящ на ЕС Мишел Барние
след разговори с холандския премиер Марк Рюте. Според Барние, всички все още спорни въпроси могат да се решат след
като Лондон напусне Общността. Това важи и за границата с Ирландия, допълни Барние.
Европейският съюз е склонен да поднови преговорите с Лондон за Брекзит, но остава непреклонен по въпроса за
предпазния механизъм за Ирландия. Това твърдят британски депутати, които са разговаряли с представители на ЕС.
Брюксел сигнализира, че ще склони да подпише протокол към споразумението, който ще обвърже правно обещанията на
председателя на Европейския съвет Доналд Туск и председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в писмото им
до британския премиер Тереза Мей. ЕС обаче не е готов да поеме ангажимент за ограничаване на предпазния механизъм.
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Очаква се днес британският премиер Тереза Мей да произнесе реч за Брекзит в Северна Ирландия, до границата с
Република Ирландия. Официално Великобритания трябва да напусне ЕС на 29 март, но това изглежда все по-трудно.
√ Световните продажби на процесори нараснаха през 2018 година до рекордните 468,8 млрд. долара
Продадените микропроцесори надминаха за пръв път 1 трилион броя
Продажбите на полупроводникова техника в световен мащаб достигнаха през 2018 година рекордни нива, а борят на
продадените микропроцесори надхвърли за пръв път 1 трилион, въпреки че растежът намаля през втората половина на
годината, показват данни на Асоциацията на полупроводниковата индустрия (SIA).
Продажбите на микрочипове нараснаха през миналата година с 13,7% до 468,8 млрд. долара в сравнение с 2017-а година.
"Глобалното търсене на полупроводници достигна нов връх през 2018-а година, а общият брой на доставените
микрочипове надвиши за пръв път 1 трилион", посочи Джон Нейфър, президент и главен изпълнителен директор на SIA.
"Ръстът на пазара се забави през втората половина на миналата година, но дългосрочната перспектива остава силна",
допълни той.
Най-много продажби в размер на 158 млрд. долара отчете категорията на чипове с памет, като това е и най-силното
растящата категория с ръст от 27,4%. От тези продажби на памет, продажбите на DRAM се увеличиха с 36,4%, докато
продажбите на флаш продукти на NAND са се увеличили с 14,8%. DRAM, или динамична памет с произволен достъп, е типът
памет, обичайно използвана в компютри и сървъри, докато чиповете NAND са чипове с флаш памет, използвани в USB
устройства и по-малки устройства като цифрови фотоапарати.
През декември Micron Technology Inc. - най-големият производител на чипове в САЩ, обаче прогнозира тримесечни
приходи, които бяха с близо един милиард долара по-малко от оценката на Уолстрийт, тъй като тази индустрията изпитва
проблеми със свръхпредлагането.
Дарик
√ Българският бизнес проявява интерес към проекти в Саудитска Арабия
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева разговаря в Брюксел с Адел Ал-Джубейр, държавен
министър на външните работи на Кралство Саудитска Арабия, съобщи пресслужбата на външно министерство.
„Двустранният политически диалог между Република България и Кралство Саудитска Арабия се развива все по-динамично.
Точно преди година имах удоволствието да Ви посрещна в София и нашата среща даде импулс за множество разменени
визити между представители на различни министерства, агенции и стопански субекти“, посочи Захариева.
Вицепремиерът даде положителна оценка на плановете за икономическа диверсификация на Кралство Саудитска Арабия.
Тя отбеляза, че българските фирми са заинтересовани да участват в изпълнението на нови инженерни и строителни
проекти в страната. Съществуват и възможности за сътрудничество в сферите на сигурността, енергетиката и селското
стопанство.
„Смятаме, че новото посолство на България, което скоро трябва да бъде открито в Рияд, ще допринесе значително за
развитието на двустранното сътрудничество в областите от общ интерес“, подчерта министър Екатерина Захариева. В Рияд
вече работят първите български дипломати, а до дни се очаква да отпътува и първият ни извънреден и пълномощен
посланик в Кралството Димитър Абаджиев.
Процесът на структурни реформи в Саудитска Арабия дава вече своите резултати, констатираха двамата министри.
Паралелно с подобряването на икономическите показатели, се работи и за предоставянето на повече права на жените,
включително чрез осигуряването на повече възможности за професионална реализация.
Двамата първи дипломати обсъдиха още ситуацията в Близкия изток, като се обединиха около мнението, че насърчаването
на политическия диалог и разбирателството в региона са от първостепенно значение за постигането на дългосрочна
стабилност.
Външните министри на България и Саудитска Арабия дискутираха и подготовката на предстоящата в края на месеца първа
среща на върха ЕС - Лига на арабските държави, която ще се проведе в Египет.
Това е четвърта среща между Захариева и Ал-Джубейр - първата бе в Ню Йорк в рамките на сесията на Общото събрание
на ООН през 2017 г., втората - в Рияд в рамките на първото официално посещение на български министър-председател в
Саудитска Арабия, и третата - София.
Впоследствие бяха осъществени редица посещения на представители на саудитски министерства и агенции Министерството на околната среда, водите и селското стопанство, Саудитския фонд за публични инвестиции, Агенцията за
инвестиции в селското стопанство и животновъдството.
За първи път България взе участие в Международното изложение "Saudi Agro Food 2018" в Рияд през октомври 2018 г.
Двете страни работят за създаването на смесена компания, която ще реализира проекти в производството на фуражи и
износа на месо от България за Саудитска Арабия. Източник: БТА България бизнес Саудитска Арабия
Investor.bg
√ Жилищното строителство в големите градове бележи силен ръст през 2018 г.
Миналата година в София са издадени разрешителни за строеж на 1045 жилищни сгради и е започнало
строителството на 643, сочат данни на НСИ
Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в София през 2018 г. са се увеличили с 26,3%, сочат изчисления
на Investor.bg на база историческите данни на Националния статистически институт (НСИ).
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През миналата година в столицата са издадени разрешения за строеж на 1045 жилищни сгради с 14 761 жилища в тях и
разгъната застроена площ (РЗП) от 1 802 121 кв. м, показват данните на националната статистика. За сравнение, през 2017
г. в София е разрешено строителството на 849 жилищни сгради с почти три пъти по-малко жилища, отколкото миналата
година – 5337, и около три пъти по-малка обща разгъната застроена площ от 664 785 кв. м.
През 2018 г. ръст е отчетен и при започнатите нови жилищни сгради – 643 със 7989 жилища в тях и РЗП от 967 001 кв. м. За
сравнение, година по-рано новозапочнатите жилищни сгради в София са били 544, или ръст от 18,2%, с 4897 жилища в тях
и РЗП от 608 015 кв. м.
Само през четвъртото тримесечие в София са издадени разрешителни за строеж на 328 жилищни сгради и е започнало
строителството на 151 нови жилищни сгради.
Ръст на жилищното строителство и в другите големи градове
На второ място по жилищно строителство в България е Пловдив, като през 2018 г. са издадени разрешителни за строеж на
849 сгради спрямо 757 през 2017 г., или ръст от 12,1%. Планираните жилища в тях са 5337 спрямо 5022 година по-рано и
РЗП от 664 783 кв. м спрямо 643 762 кв. м през 2017 г.
През 2018 г. в Пловдив е започнало строителството на 637 жилищни сгради с 1846 жилища в тях и РЗП от 242 712 кв. м.
Новозапочнатите сгради в Града под тепетата нарастват с 8,5%, а жилищата в тях – с 39,5%. Общата им разгъната застроена
площ също расте с 31,6%, сочат данните на НСИ.
Във Варна издадените разрешителни за строеж през 2018 г. се увеличават с 8,2% спрямо година по-рано – 549 спрямо 507.
Жилищата в тях нарастват почти двойно – 4237 спрямо 2624. Почти двоен ръст е отчетен и при разгънатата им застроена
площ – 597 735 кв. м спрямо 368 082 кв. м. през 2017 г.
През 2018 г. в Морската столица е започнало строителството на 437 жилищни сгради спрямо 390 през 2017 г. Жилищата в
тях и разгънатата им застроена площ се увеличават съответно с 54,4% и 37%.
В Бургас миналата година са издадени разрешителни за строеж на 504 жилищни сгради с 3231 жилища с тях и РЗП от 348
797 кв. м. Разрешеното строителство на нови жилищни сгради в града се увеличава с 50,8% спрямо 2017 г. Жилищата в тях
и общата им РЗП нарастват съответно с 80,6% и 44,1%.
Новозапочнатите жилищни сгради в Бургас през 2018 г. са 368 спрямо 334 година по-рано. Броят на жилищата в тях е
нараснал над два пъти, а разгънатата им застроена площ – с 52,3%.
Строителството на офиси – концентрирано в София
През 2018 г. в София са издадени разрешителни за строеж на 38 административни и офис сгади, което е ръст с 58,3% спрямо
24 през 2017 г. В същото време общата им разгъната застроена площ се увеличава с цели 177% - 434 053 кв. м през 2018 г.
спрямо 156 327 кв. м година по-рано.
През 2018 г. в столицата е започнало строителството на 30 административни и офис сгради с обща площ от 106 038 кв. м.
За сравнение, през 2017 г. е започнало строителството на 10 офис сгради с обща площ от 36 531 кв. м.
Столицата далеч изпреварва другите големи градове. В Пловдив издадените разрешителни за строеж на административни
и офис сгради миналата година са били само седем, както и три във Варна и четири в Бургас. В Пловдив миналата година
няма започнато строителство на офиси, а в двата морски града новозапочнатите офис сгради са съответно шест и три.
Пловдив – лидер в строителството на индустриални сгради
Миналата година в Пловдив са издадени 579 разрешителни за строеж на други сгради, в които влизат индустриалните и
логистични площи, като общата им площ достига 549 774. Градът остава лидер в този сегмент макар одобреното
строителство на други сгради да намалява с 13,2% на годишна основа. На второ място е Варна с одобрено строителство на
274 други сгради с обща площ от 247 975 кв. м. На трето място е Бургас с 269 разрешителни за строеж на нови сгради и
обща РЗП от 246 594 кв. м, а София остава далеч назад с едва 183 разрешения с обща площ от 319 299 кв. м.
Новозапочнатите други сгради в Пловдив миналата година са 301, като намаляват 22,4% на годишна основа, но за сметка
на това площта им нараства с близо 24%. На второ място е Бургас със 174 новозапочнати нови сгради с РЗП от 236 346 кв.
м. Следва Варна със 133 новозапочнати други сгради и обща площ от 165 149 кв. м., а София е на четвърто място със
започнато строителство на 104 други сгради с РЗП от 126 129 кв.
√ Българи създадоха най-малкия касов апарат в света
Хитовият модел Compact S на фирма Daisy Tech тежи само 300 грама
Българска фирма създаде най-малкият касов апарат в света. Устройството Daisy Compact S вече е истински хит сред
бизнесмени, производители, дистрибутори и търговци от всякакъв калибър.
Уникалният касов апарат, който се побира в джоба, е дело на инженерния екип на лидера на пазара за касови апарати
Daisy Tech. Размерите на най-предпочитаното от бизнеса устройство са едва 84x167x60 мм и тежи само 300 грама!
Но, както коментират по форумите доволни потребители, „Малък апарат – голяма работа!”.
Всички те са изключително впечатлени от функционалността, удобството и иновациите, които предлага Daisy Compact S.
Той е съобразен с последните задължителни изисквания на Наредба Н-18 на Министерство на финансите, които трябва да
бъдат приложени до 31 март от всички регистрирани по ДДС и до края на юни – от останалите бизнесмени и търговци.
Най-малкият касов апарат в света е предпочитан заради множеството си предимства, сред които голям светещ
операторски дисплей, клиентски дисплей, подсветка на клавиатурата, линеен термален принтер и вградена батерия, която
го прави независим от ток и контакти.
Daisy Compact S има и възможност за връзка по Bluetooth и WiFi и е най-подходящият избор за разносна търговия,
куриерски услуги, офиси, магазини, барове и дискотеки. На него могат да се зареждат данни за артикули и клиенти, което
го прави истински „джобен офис”, твърдят впечатлени и доволни потребители.
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√ Отчетоха голяма промяна за осигуровките и приходите в хазната
Най-голям ръст на приходите в държавния бюджет има при осигуровките. През 2018 г. от осигуровки са събрани 9,458
млрд. лв., което е увеличение с близо 13%, или с над 1 млрд. лв., сочат окончателните данни на Министерството на
финансите.
До голяма степен това се дължи на вдигането на минималната заплата от 460 лв. на 510 лв. през миналата година, както
на повишаването на вноската за пенсия с 1% до 19,8%. Освен това средната заплата нарасна.
Приходите в хазната от акциз върху алкохола през 2018 г. са 310,5 млн. лв., което е ръст с 3,4%, или с над 10 млн. лв.
Увеличението се дължи на излизане на част от сивия сектор на светло, тъй като през 2018 г. нямаше промени в акциза за
спиртните напитки. Приходите от акциз върху цигарите нарастват със 7% и достигат 2,536 млрд. лв., което е резултат както
от намаляване на контрабандата, така и от повишаването на акциза за тютюневите изделия. При приходите от акциз върху
горивата също има ръст – с 1,9% до 2,315 млрд. лв. Бизнесът плати с 6,7% повече корпоративни данъци през 2018 г., сочат
още данните. Увеличението на приходите от данък печалба е много добра новина за страната и показва раздвижване на
икономиката и излизане на сивия сектор на светло.
Dnevnik.bg
√ Румен Радев: България да се въздържи от подкрепа на европейската позиция за Гуайдо
Президентът Румен Радев счита, че България не трябва да подкрепи предложената европейска позиция за Венецуела.
По-рано вчера стана известно, че поне 12 държави в Европейския съюз признаха председателя на венецуелския парламент
Хуан Гуайдо за временен президент на страната, България все още не е взела позиция. Кои държави по света признаха
Гуайдо за президент на Венецуела и кои поддържат Мадуро, четете тук.
Позицията си президентът публикува в страницата си в социалната мрежа "Фейсбук". "Събитията във Венецуела будят
тревога и безпокойство. Съществува реален риск от ескалация и насилие. В тези условия критично важно е да се съхрани
диалогът между управляващите и опозицията в името на политически процес, който да доведе до мирно решение за
бъдещето на страната. Политическата криза може да се реши единствено с организирането на прозрачни избори според
конституцията на страната и с международно наблюдение", пише Радев.
Той продължава с констатацията, че "направеното предложение за обща европейска позиция не води до подобно
решение" и подчертава, че не критиката му не е "подкрепа за една или друга страна в конфликта".
"Става дума за върховенство на международното право и за твърдото убеждение, че неговото нарушаване няма как да
доведе до позитивни резултати. В политически план трябваше да научим урока, че ултиматумите винаги прекъсват
каналите за комуникация и блокират възможностите за преговори. Както в много случаи с други държави през последните
десетилетия, нараства рискът да бъде провокирано насилие и вътрешен конфликт, които задълго да дестабилизират
държавата и региона и да донесат страдания на народа на Венецуела", пише президентът в позицията си.
"Считам, че България трябва да се въздържи от подкрепа на предложената европейска позиция", завършва Радев.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Как ще бъде променен Трудовият кодекс? Говори министър Бисер Петков
Пробив в телефона. Половината българи рискуват личните си данни през телефона. Как да се опазим?
Геополитически игри и схеми за сигурност - коментар на Бойко Ноев
Матури и дипломи. Ще знаят ли повече българските ученици след националното външно оценяване в 10 клас?
Китайската Нова година - радост, изненади и какво още ни чака през годината на Прасето
БТВ, "Тази сутрин"
Топи ли се разликата между ГЕРБ и БСП? В студиото социологът Кольо Колев
Бедствено положение в община Садово. На живо: Има ли риск от наводнение?
Броени дни до Брекзит. Как ще се отрази излизането на Великобритания от Европейския съюз на българите?
Гостува посланик Ема Хопкинс
Куриози на пътя в Перник
Колко шофьори останаха без книжки и ще намалеят ли катастрофите с новия закон? В студиото началникът на
Пътна полиция комисар Росен Рапчев
След срещата на Заев и Борисов в София, има ли напредък в прочита на общата ни история с Македония? Гостува
професор Ангел Димитров
Орден "Стара планина" за големия Михаил Белчев. За наградите и обичта на публиката след половин век на
сцената
Уникален събор на българската гайда. Къде ще звучи гласът на Родопите?
Нова телевизия, „Здравей България"
Как огромен строеж се руши в района на Царево, а водещите ще потърсят отговор на въпроса "Каква е историята
зад мегакомплекса, познат като "Kоста дел кроко"?"
Шеметна скорост: Да вдигнеш 280 км в час и още - мъж засне поредица от катастрофи край работното си място.
За първи път след забележителното си класиране: скиорът Алберт Попов гостува на "Здравей, България" .
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Къде отиват средствата, събрани от продажбата на електронни винетки и продължават ли проблемите на
шофьорите със системата?
Жена падна в изкоп за водопровод. Защо мястото е било необезопасено и ще се стигне ли до съд?
На живо: Поредно насилие срещу екип на Спешна помощ. Медици бяха нападнати и удряни в Петрич.
Кой изкопа дигата на река Чая край Катуница и ще бъде ли обявено бедствено положение заради това?
Ще останат ли без мост жителите на емблематичното казанлъшко село Розово?
Да живееш с врага си: Историята на млада жена, жертва на домашно насилие разказваме, след като беше
публикувана първата интерактивна карта на насилието над жени в България.
Защо село Долно Уйно пресъхна? Румен Бахов по следите на изчезналата вода.

√ Събития в страната на 5 февруари
София.
От 14.00 часа в хотел „Рамада", бул. „Мария Луиза" №131, зала Рубин, Министерството на околната среда и водите
ще проведе обществено обсъждане с представители на заинтересованите страни на проект за изменение и
допълнение на Закона за биологичното разнообразие.
От 09.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет ще се проведе заседание на Съдийската
колегия.
От 10.00 часа в Детския научен център „Музейко" Националният център за безопасен интернет ще отбележи 16ия международен Ден за безопасен интернет в България.
От 11.00 часа в сградата на дирекция „Аварийна помощ и превенция на ул. „Деспот Слав" 19 кметът на София
Йорданка Фандъкова ще провери готовността на дирекция „Аварийна помощ и превенция" и дирекция „Околна
среда" за предприемане на превантивни мерки и организация за реакция при повишаване нивата на реките и
язовирите при топенето на снеговете.
От 11.00 часа в централата на АБВ Изпълнителното бюро на ПП АБВ ще проведе разширено заседание на
Националния съвет на партията, с участие на кметове и общински съветници. В 15.00 часа ще бъде дадена
пресконференция във връзка с предстоящата кампания на партията за избор на нов Европейски парламент.
Участие ще вземат председателят на ПП АБВ Румен Петков, зам.- председателят на ПП АБВ Любомира Ганчева,
Ивайло Калфин - член на НС на ПП АБВ, и Пламена Заячка - председател на АБВ - Младежи.
В 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще бъде представена Национална асоциация „поход за семейството"
и нейните цели и приоритети.
В 17.00 часа в Изложбена зала „Архиви" (ул. „Московска" 5) ще бъде представен документалният сборник от
поредицата „Архивите говорят" - Политическа история на съвременна България. Том III (1953-1956).
От 19.00 часа в зала „България" с тържествен концерт на Софийската филхармония ще бъде поставено началото
на честванията, посветени на 140-ата годишнина от Учредителното събрание и приемането на Търновската
конституция.
***
Варна.
От 10.30 часа студенти магистри от специалност „Инженерна екология", към катедра „Екология и опазване на
околната среда", в Техническия университет-Варна ще посетят Басейнова дирекция „Черноморски район" по
повод Световния ден на влажните зони.
От 14.00 до 16.00 ч. в офиса на партия ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски" №1 Милена Димова, председател на
комисията „Структури и общинска администрация" към ОбС, ще приема граждани.
От 14.00 часа на бул. „Втори юни" срещу входа за автомобили на МБАЛ „Христо Ботев" ще се проведе брифинг, на
който служител на „Пътна полиция" ще обясни и покаже реални условия правата и задълженията на пешеходците.
***
Добрич.
От 13.00 часа в Дискусионна зала на парк-хотел „Изида" председателят на Парламентарната комисия по
земеделието и храните Десислава Танева ще се срещне с председатели и представители на ръководствата на
земеделски кооперации от област Добрич. От 15.00 часа в Дискусионна зала на парк-хотел „Изида" председателят
на Парламентарната комисия по земеделието и храните ще коментира със земеделски производители от
областта, както и всички заинтересовани, проектозакона за ползване на земеделските земи.
***
Кюстендил.
От 10.30 часа в офиса на обществения посредник за Община Кюстендил Васил Иванов ще се проведе
пресконференция.
***
Панагюрище.
От 12.35 часа в сградата на Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в
Панагюрище министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще направи изявление за медиите след
работно посещение в учебното заведение.
***
Русе.
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От 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация ще се проведе семинар на тема „Представяне на основни
положения от съдържанието на разработена интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност на ниво
трансграничен регион Русе - Гюргево".

***
Стара Загора.
От 14.00 часа във Военния клуб зам.-началникът на отбраната Димитър Илиев ще даде пресконференция по повод
началото за 2019 г. на информационната кампания на Министерството на отбраната „Бъди войник"
Bulgaria On Air
√ Здрави хора източват системата на ТЕЛК. Болните - ощетени или не съвсем?
Коментар по темата на д-р Станимир Хасърджиев и доц. Спас Спасков
Пациенти обжалваха в съда промените в ТЕЛК, тъй като според тях ги ощетяват и оставят без социални добавки. Хора с
увреждания и техни близки пък протестираха пред Министерството на здравеопазването заради силно орязаните оценки
на решенията на ТЕЛК.
"Пациентите са много ощетени. През последните месеци оплакванията от страна на пациенти са страшно много. Да спрем
злоупотребите е различно от това да спрем харча за хората с увреждания. Тези злоупотреби са причина за мизерстването
на хората, които наистина имат нужда държавата да им помогне. Новите промени ощетиха точно тези хора", коментира
председателят на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев.
По думите му комисиите по незнаен критерий избират едно водещо заболяване и всички останали заболявания нямат
значение или то е минимално. Това е в противоречие с новите тенденции в медицината, смята той.
"Ако държавата си вършеше както трябва работата, за да не се допуска здрави хора да точат системата, тогава няма да се
говори за намаляване на разходите, а за намаляване на злоупотребите и увеличаване на ползите за пациентите", настоя
той пред Bulgaria ON AIR.
Бившият директор на "Пирогов" доц. Спас Спасков също коментира темата в предаването "Денят ON AIR". Неговото мнение
обаче не съвпада изцяло с това на д-р Хасърджиев.
"Непрекъснато говорехме, че трябва да се ограничат някои плащания по системата на ТЕЛК. Сега сме уплашени, че са
ограничени. Ние не знаем какво искаме. Механизмът е точен и ясен като разписване, но той е неизгоден за определени
категории хора и те винаги ще бъдат недоволни. Задачата беше да се ограничат разходите в тази система, винаги ще има
потърпевши", посочи доц. Спасков.
Според бившия шеф на "Пирогов" от Министерството на здравеопазването трябва да кажат "Тук се сбърка, ще
предприемем следните мерки". Да се посъветват, да се обърнат към различни организации, да вземат мнение от тях и да
се постигне съгласие по този тип документ, обясни той.
"Концепцията за това как се извършва експертизата не е достатъчно добра, категоричен бе д-р Хасърджиев.
Bloomberg TV
√ Отново: Дни на медийната грамотност за учащите
Способността за разпознаване на фалшиви новини е акцент в тазгодишната кампания
Тази година основен акцент на Дните на медийната грамотност е способността за разпознаване на фалшивите новини,
съобщават от СБЖ.
Както и предходната година, кампанията ще продължи да подкрепя въвеждането на медийната грамотност в
образователните програми. Целта е да се гарантира сигурността на децата, както и развитието на критичното им мислене
и творческите им заложби в дигитално-медийния свят. Дни на медийната грамотност 2019 ще популяризират различни
проекти на членове на коалицията и ще добавят и обучения за тийнейджъри за разпознаване на фалшиви новини. В
рамките на Дните младежите ще бъдат заредени със знания и възможност за изява - за създаването на видеа и кампании
срещу фалшивите новини.
Дните на медийната грамотност са отворени към всички, които вярват в каузата. Организаторите са подготвили пакети за
училищата, които искат да станат част от кампанията. От пакетите учителите могат да изберат готови идеи за прилагане в
час по медийна грамотност. Сред тях са различни методики с план за урок, готови видеа със съвети за учениците, игри за
разпознаване на фалшивата информция.
Всички, които не са предвидили собствено събитие в тези дни - от 4 февруари до 10 март - могат да се включат чрез
информационна подкрепа.
В рамките на кампанията, Коалицията за медийна грамотност търси и спонсори, които да подкрепят с подаръци
тийнейджърския видео конкурс за разпознаване на фалшиви новини “Don’t fake with me”, съобщават от СБЖ.
√ По сигнал на "Лидл" глобиха "Метро"
Санкцията се равнява на 2% от общия оборот на дружеството за 2017 г.
Санкция от 14,9 млн. лв. е наложена на „Метро Кеш eнд Кери България“ ЕООД за неразрешена сравнителна реклама от
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), посочва сайтът Investor.bg.
Глобата достига 2% от общия оборот на търговската верига за 2017 година, съобщи антимонополната комисия. Преписката
е образувана по искане на „Лидл България ЕООД енд КО“ КД.
Комисията постановява прекратяване на нарушението и разпорежда в едноседмичен срок „Метро“ да го огласи за своя
сметка в два национални ежедневника. При проучването КЗК установява, че от 5 март до 25 юни 2018 г. „Метро“ провежда
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имиджова рекламна кампания, която включва телевизионна, радио, интернет и външна реклама, като част от рекламните
послания (видеоклипове и текстове) и към настоящия момент са налични на Facebook страницата и Youtube канала на
дружеството.
√ Наближава ли военната намеса на САЩ във Венецуела?
Според американския президент Доналд Тръмп подобни мерки са опция
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че военната намеса във Венецуела е „опция“ на фона на засилващия се
натиск от западните държави срещу президента Николас Мадуро.
„Със сигурност… е опция“, заяви президентът, като допълни, че венецуелският му колега Николас Мадуро е поискал среща
с него още преди месеци. „Отказах я, защото сме много далеч в този процес", добави той.
Миналата седмица администрацията на САЩ наложи и строги санкции срещу венецуелската държавна петролна компания
PDVSA – ключов източник на средства за страната, изпаднала от години в тежка икономическа криза.
САЩ, Канада и няколко държави от Латинска Америка отхвърлят властта на Мадуро след оспорваното му преизбиране
миналата година и признават за пълноправен лидер самообявилия се за президент Хуан Гуайдо. Русия от своя страна,
която е един от основните поддръжници на Мадуро, вече предупреди за риск от „разрушителна намеса“ на други страни.
√ Свободната търговия на ЕС, Brexit и събитията във Венецуела са в развитие през седмицата
Бойчо Попов, главен редактор на Investor.bg, В развитие, 04.02.2019
Събитията във Венецуела, Brexit, споразумението за свободна търговия на ЕС и Япония, както и двудневното посещение
на канцлера Ангела Меркел в Япония, са част от събитията от изминалата седмица, чието развитие продължава и в тази,
те са сред акцентите, посочени в събитийния обзор на Бойчо Попов, главен редактор на Investor.bg, в предаването "В
развитие" с водещ Делян Петришки.
"Споразумението за свободна търговия между страните от ЕС и Япония, на което медиите обърнаха малко внимание, е
една от важните теми, чието развитие продължава и през тази седмица. По данни на еврокомисаря Сесилия Малстрьом,
12 хил. германски фирми имат бизнес отношения с Япония, а 75 % от тях са малки и средни. Споразумението премахва
редица бариери пред тях (мита и други търговски пречки) за износа им на стоки за Япония", коментира Попов.
Той съобщи за двудневното посещение на германския канцлер Ангела Меркел в Япония, а след срещата й с Шиндзо Абе
се очаква и двамата да заявят подкрепата си за разширяване на свободната търговия. Другата мисия на Меркел в Япония
е в подкрепа на решаването на казуса с Brexit, посочи Попов.
"Страните от ЕС, които дадоха ултиматум на венецуелския президент Николас Мадуро за обявяването на предсрочни
избори, направиха официални изявления, в които заявиха, че признават водача на опозицията Гуайдо за временен
президент на страната, с правото да организира предсрочните избори. Така Испания, Франция, Полша и Австрия реагираха,
след като в полунощ изтече срокът на ултиматума, отправен към венецуелския президент Мадуро. Той от своя страна
отхвърли категорично ултиматума, каза, че следващите избори ще се проведат през 2024 година, в изявлението му се
споменава за евентуална гражданска война, пояснявайки, че всичко зависи от "степента на лудост на Империята на Севера
(както той нарича САЩ) и западните им съюзници", но също така може да се каже, че всичко зависи от степента на лудост
на неговите приятелски държави - Китай, Русия, Турция", съобщи главният редактор.
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