Важни обществено-икономически и политически теми

В. Банкерь
√ Европарламентът одобри увеличение на финансирането на България с над 3 млрд. лева
Европарламентът подкрепи увеличение с над 3 милиарда лв. на финансирането за България от Европейския съюз след
2020 година.
Законодателният доклад, чийто вносител и съавтор е евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков, предвижда увеличение
на сегашните 14.6 млрд. лв. до 18 млрд. лв. за периода 2021-2027г.
Това е най-високият бюджет за регионално развитие, инфраструктура, околна среда и заетост от присъединяването на
България към Европейския съюз досега, съобщават от пресцентъра на ГЕРБ.
„Одобреното от ЕП е повече от задоволително и отговаря на амбициите както на ЕС, така и на България за по-бързо
развитие на регионите и повишаване на жизнения стандарт на хората. Това бе моята цел като преговарящ за правилата,
по които ще работят европейските фондове след по-малко от 2 години”, подчерта Новаков.
Той допълни, че така България застава сред първите три държави с най-високо увеличение на кохезионния бюджет и то
при средно намаление от 11% за ЕС.
„С решителното мнозинство днес ЕП дава мандат на мен и на колегата ми съдокладчик да започнем преговори със Съвета,
като първата среща е насрочена още за 19-ти февруари в Брюксел. Преговорите ще продължат до средата на март, след
което резултатите следва да бъдат одобрени в пленарна зала”, допълни още Новаков след приключилото гласуване.
Одобреният текст предвижда най-бедните региони да съфинансират само 15% от стойността на проектите, въпреки че
Европейската комисия предложи те да плащат 1/3 от нея. Друго важно предложение в законодателния доклад, което събра
подкрепа от евродепутатите е кохезионната политика да подпомогне борбата с демографската криза и бедността в найзасегнатите региони.
„Такова увеличение за България значи много. Това значи интензивно инвестиране там, където страната ни има най-много
нужда за по-скоростно наваксване на изоставените региони. Все още се вижда, че хората имат нужда от пътища, от
високоскоростни жп линии, от пристанища, от летища, така че да наваксаме – с водопроводите, с пречиствателните
станции. Дотук две от трите институции са „За“ такова увеличение – и комисията, и парламентът, което ме обнадеждава“,
коментира Новаков, цитиран от БНР.
БНТ
√ Бойко Борисов се срещна с Уесли Кларк
Премиерът Бойко Борисов се срещна с бившия главнокомандващ на силите на НАТО в Европа ген. Уесли Кларк, който сега
е представител на швейцарска компания за противодействие на контрабандата.
Борисов представи, резултатите от работата на българския Междуведомствен координационен център за
противодействие на контрабандата.
Кларк изрази готовност, от името на швейцарската организация, да увеличи капацитета на центъра в ГДБОП, като
предостави технологични и дигитални платформи.
Борисов подчерта пред госта си, че борбата със сивия сектор у нас е довела до увеличаване на приходите в държавния
бюджет.
√ Депутатите гласуват окончателно промените в Изборния кодекс
Депутатите ще гласуват окончателно промените в Изборния кодекс. След близо 10 часа заседание на правната комисия те
отхвърлиха предложението на БСП за избор на нова Централна избирателна комисия. Не беше приета и идеята във всяка
секция да има камери, които да предават онлайн изборния ден.
Номерата пред партиите и коалициите в бюлетината остават, но те ще се различават от тези на преференциите.
Депутатите отхвърлиха предложенията на ДПС - да отпадне т.нар. "изискване за уседналост" на местните избори. Така
право на глас ще имат само лицата, които са били в страната най- малко от 6 месеца.
Отпада и забраната за оповестяване на данни от социологически проучвания в деня за размисъл и в изборния ден.
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√ Оценката на Световната банка ще приключи до 2 седмици
Забавянето с два месеца на цялостната оценка как се харчат държавните пари у нас, предизвика спор между управляващи
и опозиция в парламента.
Въпреки това депутатите одобриха с 95 гласа "за" до две седмици да приключи цялостната оценка, извършвана от
Световната банка срещу милион и половина лева.
След като бъде предаден анализът, се очаква да бъде променена системата за възлагане на обществени поръчки у нас
като се гарантира, че няма да има повече злоупотреби с публични средства.
√ София е домакин на международна конференция по киберсигурност
Броят на свързаните устройства и лицата в интернет се увеличава на фона на все по-сложни и масирани кибератаки. Как
да се справим с проблема " киберсигурност" е темата на международна конференция, която ще се проведе в "София тех
парк". Българският комисар по цифрова икономика Мария Габриел ще открие форума, в който ще участва и директорът на
департамента по комуникации на НАТО Стивън Меринджър.
√ Изборни казуси - по какви правила ще гласуваме и ще се запази ли преференцията?
Забраната за публикуване на социологически проучвания и допитвания в изборния ден и деня за размисъл да отпадне.
Това решиха депутатите в правната комисия. В същото време, те отхвърлиха предложенията на БСП за публичен регистър
на избирателите и актуализация на избирателните списъци.
Как ще се променят изборните правила? Темата в Сутрешния блок на БНТ коментираха депутатите Мария Илиева – ГЕРБ,
Християн Митев – Обединени патриоти и Кръстина Таскова - от Воля.
На заседанието на правната комисия депутатите решиха преференциите да са валидни, ако броят на гласовете за един
кандидат е не по-малък от общинската избирателна квота за местни избори, например.
Мария Илиева – ГЕРБ: Един от основните мотиви за преференциалния вот беше, че се получава неравнопоставеност между
избраните. Но искам да напомня все пак, че това е гласувано на правна комисия, ще видим какво ще стане в пленарна
зала.
Християн Митев – Обединени патриоти: Преференциалният вот ще се определя на база национална или общинска
квота. Досега 7% беше преференциалния вот от всички гласове, подадени за кандидатската листа на съответната партия.
Предложението във всяка секция да има камери, които да предават онлайн през целия изборен ден беше отхвърлено.
Идеята камерите да се включват само при броене на бюлетините също не беше прието.
Кръстина Таскова, Воля: Видео наблюдение при отваряне на урните и преброяване би дало възможност всеки един
гласоподавател да проследи съставянето на протоколите. Според нас, някой се страхува от тези преференции, ние нямаме
никакви притеснения кой ще бъде изместен, защото във всяка една листа трябва да бъдат предложени достойни
кандидати.
√ Нов кръг от търговските преговори САЩ - Китай
Нов кръг от търговските преговори между САЩ и Китай се провежда на високо равнище в Пекин. Журналисти не са
допуснати да присъстват по време на същинските разговори. Вашингтон даде срок на Китай до 1 март за постигане на
споразумение по търговските разногласия. В противен случай ще бъдат увеличени от 10 на 25% митата за китайски внос на
стойност 200 милиарда долара. Американският президент Доналд Тръмп обаче намекна, че срокът може да бъде удължен.
Преговорите продължават и утре.
В. Moнитор
√ Сменят състава на ЦИК за местния вот
ГЕРБ предпочитат тази ЦИК да проведе предстоящия евровот, но ще се пристъпи към смяна преди местните избори, когато
ще има достатъчно време за това. Това стана ясни от коментара на шефа на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов в кулоарите на НС,
а поводът е искането на БСП да започне процедура за смяна на състава на ЦИК, което трябва да се гледа днес от правна
комисия.
"При спекулациите от БСП, по-добре сега работим с тяхната ЦИК", каза Цветанов и обясни, че те искат пълна гаранция
изборите да бъдат прозрачни и да няма опити за спекулации и манипулации от страна на БСП, които редовно използвали
фалшиви новини. „Искаме да гарантираме, че 1 месец преди изборите по-добре остане ЦИК, назначена от БСП и това е
достатъчна гаранция, че изборите ще бъдат прозрачни. Нямаме никакви съмнения, защото вярваме в ЦИК.”, каза Цветанов.
За местните избори има достатъчно време. Смятам, че когато приключи евровота нещата малко по-спокойни и тогава
можем да седнем и да разговаряме.
Действително трябва да се подходи , след изтичане на мандата на ЦИК, за нейната смяна.”, отговори той на въпроса дали
ще се смени ЦИК преди изборите за местна власт наесен. „Ако се направи тази процедура юни-юли месец, все пак има 34 месеца до провеждането на местните избори”, уточни той.
Относно упреците на БСП, че парламентът не работи, Цветанов обясни, че понякога няма достатъчно закони, но комисиите
са доста натоварени и даде пример с тази за контрол на службите, която да обсъди казуса „Гебрев”, за вътрешните рабити,
която да разгледа ветото за закона за личните данни, както и правната комисия с поправките в Изборния кодекс. В тази
връзка той припомни, че сегашната ЦИК е избрана по Изборния кодекс на Мая Манолова и когато мнозинство в НС има
именно БСП. През 2016-та пък ГЕРБ загубили изборите за президент, организирани от тази същата ЦИК, но не си позволили
да вменяват вина на комисията, че са манипулирали изборния процес.

2

„Всяка една спекулация, че някой може да манипулира изборния процес, може би е било в началните процеси на
демокрацията. В днешно време, при тази публичност, обективно и при ЦИК, назначена от БСП, да твърдиш подобни неща,
е бягане от отговорност за загубата, която може би ще понесеш”, каза Цветанов. По думите му БСП разбират, че няма как
да спечелят тези избори, а хората са достатъчно разумни и знаят ползите от днешното управление. България стои добре и
във външнополитически план, увери още Цветанов.
√ Спад на наетите в хотелиерството и стопанството
Отчетен спад има в наетите лица в хотелиерството, ресторантьорството, както и в селкото, горското и рибното стопанство,
показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. намалението
е съответно с 8.9% за първите и с 8.7% за вторите.
Статистиката показва, че общият брой на наетите също намалява през декември миналата година с 1.1% или 26.3 хил. души
спрямо септември. В сравнение с декември 2017 г. обаче числата бележат ръст от 0.6% или 14.6 хил. Най-голямо е
увеличението в „Строителство“ (6.8 хил.), „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения“ (4.4 хил.), и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (3.1 хил.), а най-голямо намаление - в
„Преработваща промишленост“ с 2.3 хил.
За периода септември-декември 2018 г. пък най-голямо увеличение има на наетите лица в дейностите „Създаване и
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Образование“ с по 0.7%. При
икономическите дейности най-голям е относителният дял на наетите в дейностите „Преработваща промишленост“ (22%)
и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ (17.2%).
Средната работна заплата за октомври е 1 157 лв., през следващия месец се е смъкнала с 6 лв., а за декември се е качила
на 1 205 лв. Най-голямо увеличение на заплатите има в сферата на образованието (13.7%), финансите, застрахователната
дейност (6.5%), добивната промишленост и други. За последното тримесечие на миналата година най-висока заплата са
взималите наетите в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ (2 788 лв.),
„Финансови и застрахователни дейности“ (1 933 лв.), както и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива“ (1 888 лв.). Най-нископлатените са били ресторантьорите и хотелиерите с едва 705 лв.,
строителите с 901 лв. и заетите в „Други дейности“ с 833 лв.
Investor.bg
√ МС одобри следваща стъпка за улесняване на инвестиции от Саудитска Арабия
Започват преговори за споразумение между правителствата
Министерският съвет одобри започването на преговори за Споразумение между правителствата на България и на
Саудитска Арабия за насърчаване и взаимна защита на инвестициите.
Документът ще допринесе за активизиране на двустранното сътрудничество, увеличаване на инвестиционните потоци и
ще е в интерес на съвместните проекти между България и Саудитска Арабия.
Ще бъде осигурена и правна основа за тяхното реализиране и защита, посочват от пресслужбата на кабинета.
През последните години бяха значително засилени отношенията между България и Саудитска Арабия чрез активна
размяна на официални и бизнес делегации, като се открои интереса на саудитската страна към сътрудничество в области
като туризъм, транспорт, информационни технологии и съобщенията, а също и привличане на български инженерингови
организации в изграждане на мащабни инфраструктурни обекти на саудитска територия.
С цел насърчаване на бизнес отношенията и инвестиционните инициативи бяха установени контакти със саудитския Фонд
за публични инвестиции и със Саудитско-арабската генерална служба за инвестиции.
Кралство Саудитска Арабия е най-голямата и най-богата страна в Близкия изток, водещ производител на петрол в световен
мащаб, който притежава 16% от доказаните към 2015 г. глобални резерви на петрол и заема лидерска позиция в ОПЕК.
√ Фирмите подават данни за платени доходи на физически лица до 15 март
Безработните дължат месечно по 22,40 лв. за здравни вноски, припомнят от приходната администрация
До 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2018 г. доходи на физически лица,
посочени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), са длъжни да представят в
Националната агенция за приходите (НАП) справка по образец за тези доходи. Това припомниха от пресцентъра на
приходната администрация.
Данъчните подчертават още, че доходите, които следва да се включат в справката, са изчерпателно описани в
номенклатурата за вид на дохода към утвърдения от министъра на финансите образец на документа. Информацията от
справките, които предприятията подават, позволява на приходната администрация да извърши съпоставка на
декларираните данни от платците и получателите на доходи. Санкциите за непредставяне на данни за изплатени суми на
физически лица, както и за посочване на неверни или непълни данни в справката, са в размер до 250 лева. Глобата се
налага за всяко физическо лице, за което не е подадена информация или подадената информация не е коректна.
От НАП припомнят още, че от 1 януари 2019 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например
трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са
регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 22,40 лева.
Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. от 1 януари 2019 г. е определен нов размер на
минималния месечен осигурителен доход - 560 лв. и на максималния месечен осигурителен доход - 3000 лв. Според
Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината
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от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. Тоест за тях
здравноосигурителната вноска се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 280 лв. и не повече от 3000 лв. месечно.
Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Здравната вноска за
месец януари 2019 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2019 г.
Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация
Образец 7. Тя се подава в офиса на агенцията по постоянен адрес в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за
който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. Тоест, ако от 1 януари 2019 г. трябва сами
да внасяте здравноосигурителни вноски, то следва да подадете декларация Образец 7 до 25 февруари. Санкцията за
неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лева.
Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече
от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца.
√ Подписан е първият договор с ВиК оператор по програма "Околна среда"
Проектът на Смолян е на стойност 91,3 млн. лв.
Договор за интегрирания воден проект на агломерация Смолян бе подписан от екоминистъра Нено Димов и управителя
на „ВиК“ ЕООД Смолян“ инж. Мариян Николов.
Това е първият проект с изпълнител ВиК оператор, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
(ОПОС), съобщи екоминистерството. Досега изпълнители на ВиК проектите бяха общините..
Дейностите включват рехабилитация на пречиствателната станция за отпадъчни води в Смолян. Ще бъде изградена и
реконструирана 14 км водопроводна и 19 км канализационна мрежа. Изпълнението на проекта ще подобри пречистването
на отпадъчните води във водните обекти и ще намали чувствително загубите във водопреносната мрежа.
Със завършването на проекта от подобрено пречистване на отпадъчните води ще се ползват допълнително 30 хил. жители.
Общият размер на инвестицията е 91,3 млн. лв. ОПОС 2014-2020 г. осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на
68,2 млн. лв. Срокът за изпълнение на дейностите е 48 месеца.
През програмен период 2014-2020 г. ОПОС финансира ВиК проекти чрез прилагане на регионалния подход една обособена
територия – един оператор – един проект.
Очаква се още 14 ВиК оператора да подадат своите проектни предложения.
Business.dir.bg
√ ДАНС проверява българска банка заради държавни пари от Венецуела
Все още се установява по какъв механизъм се е извършвало "пране на пари"
ДАНС проверява банката с транзакциите от Венецуела, съобщиха главният прокурор Сотир Цацаров и председателят на
ДАНС Димитър Георгиев след среща на посланика на САЩ Ерик Рубин при премиера Бойко Борисов в Министерски съвет
днес.
Цацаров потвърди, че от САЩ е получена информация за големи парични преводи, извършени от петролна компания във
Венецуела, в български банкови сметки. Установена е банката, името на титуляра, както и самите сметки, поясни Цацаров.
"Работи се изключително интензивно от органите на ДАНС. В банката се извършва пълен мониторинг. Когато имаме пълна
картина на преводите, ще бъдат предприети необходимите мерки", добави Цацаров и каза още, че са получили пълно
съдействие от БНБ. Установява се точно по какъв механизъм се е извършвало "пране на пари".
Шефът на ДАНС заяви, че сметката е една, към нея има много други свързани. "Откритата сметка, не е точно сметка в
пълния смисъл на думата. Лицето е открило сметка като адвокат. Използвана е формата на доверителна адвокатска сметка,
по която да пристигат сметка на клиенти и която не се използва пряко от адвоката, уточни още Цацаров. Лицето има
местожителство в различни държави и в момента не е в България.
Информацията за траншовете е дошла от САЩ и по оперативен и по дипломатически път. По думите на главния прокурор
парите след това са напускали България с основания като финансиране на спортна федерация или закупуване на храни.
Финансовата институция не е обект на подозрение, тъй като сметките са редовно открити. В момента остатъчните средства
по сметките се поставят под пълен контрол. Преводи няма да се допускат, заяви Цацаров.
Ще се извършва проверка не само на тази банка. Проверяват се и преводи от България навън. Ако целият механизъм стане
ясен, то ще може да се говори за целенасочен канал за парични преводи. Напълно е ясно, че говорим не конкретно, а
общо. Причина за това е не само началото на тези действия, но и пълното споразумение да бъде изнесен само този обем
от информация. Тази проверка тече и в момента, извършва я ДАНС", обясни главният прокурор.
По-рано бе съобщено, че българин с инициали Ц. Ц. е получил стотици милиони евро от Венецуела. Проверка на ДАНС в
българските банки е установила доверителна сметка в малка банка с български собственици. По нея продължава да има
движение.
В края на миналата седмица излезе информация, че настоящата власт във Венецуела е започнала да прехвърля пари от
държавни предприятия извън страната, като дестинация за преводите бе посочена България. Информацията бе
коментирана и от вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева, като тя съобщи, че е започнала
проверка и до няколко дни се очаква резултат.
"Работим с правителството на България и на други страни от ЕС, за да гарантираме, че богатството на венецуелския народ
няма да бъде ограбено и че то разполага с необходимата подкрепа, за да си осигури мирно и демократично бъдеще",
заяви посланикът на САЩ Ерик Рубин.
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Дискусията беше чудесна, обсъдихме нуждата да спрем нелегалния трансфер на парични средства за Венецуела, каза
Рубин. Той посочи, че има отлично сътрудничество между правителствата на България и на САЩ и между
правоохранителните органи на двете страни.
News.bg
√ Гърция одобри строежа на газовият интерконектор с България
Газовият интерконектор с Гърция получи разрешение за строеж в южната ни съседка, съобщиха от инвестиционното
дружество "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД, което ще реализира проекта съвместно с IGI Poseidon.
На 7 февруари, четвъртък, гръцкият министър на енергетиката и околната среда Йоргос Статакис предостави на
Междусистемната газова връзка Гърция-България инсталационно разрешение за започване на строителство на
територията на Република Гърция.
Предстои решението да бъде публикувано в гръцкия Държавен вестник в следващите няколко дни.
Ключовото разрешение представлява важен напредък, пишат от компанията.
Съответстващото разрешение за строеж на територията на България е от септември 2017 година.
Решението, както и придобиването на основните имоти в района на град Комотини, представляват предпоставка за
успешното начало на строителството на интерконектора.
Последната стъпка, свързана с получаване на разрешителни преди започване на строителните работи, е придобиване на
лиценз за независим оператор на газопреносна мрежа, който се очаква да бъде издаден от гръцкия енергиен регулатор
РАЕ във втората половина на настоящата 2019 година.
√ Близо 15 хиляди безработни по-малко в края на 2018 спрямо 2017 г.
В края на месец декември 2018 година в страната са регистрирани 14.6 хиляди безработни лица по-малко в сравнение с
края на предходната 2017 година. За същия период броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се
увеличават с 0.6%, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) за наетите лица и средната брутна работна
заплата през четвъртото тримесечие на миналата година.
На годишна база най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Строителство" - с 6.8 хил.
или 5.7%, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 4.4 хил. или 5.2%, и
"Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 3.1 хил. Най-голямо намаление е отчетено в "Преработваща
промишленост" - с 2.3 хиляди.
В сравнение с края на третото тримесечие на 2017 година обаче броят на наетите лице намалява с 26.3 хиляди, или с 1.1%.
Разликата идва заради сезонните работници - спрямо края на септември 2018 година в края на декември същата година
най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в дейностите "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 8.9%, "Селско,
горско и рибно стопанство" - с 8.7%, и в "Други дейности" - с 2.4%.

Източник: НСИ
НСИ отчита средна брутна месечна работна заплата за последните 3 месеца на 2018 година, както следва:
• Октомври 2018 г. - 1 157 лева;
• Ноември 2018 г. - 1 151 лева;
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• Декември - 1 205 лева.
Общо за трите месеца средното месечно работни възнаграждение е в размер на 1 171 лева. По този показател се отчита
ръст от 4.8% спрямо месеците юли, август и септември 2018 година. Икономическите дейности, в които е регистрирано
най-голямо увеличение, са "Образование" - с 13.7%, "Финансови и застрахователни дейности" - с 6.5%, и "Добивна
промишленост" и "Други дейности"- по 5.7%.

Източник: НСИ
През четвъртото тримесечие на 2018 година средната месечна работна заплата нараства с 6.9% спрямо четвъртото
тримесечие на 2017 година, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Създаване и разпространение
на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 13.9%, "Добивна промишленост" - с 10.1%, и "Преработваща
промишленост" - с 9.4%.
Спрямо същия период средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор
нараства със 7.4%, а в частния - с 6.8%.
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√ Теменужка Петкова: Добивът на природен газ в дълбоко Черно море ще ни съдейства за повече енергийна
независимост
Очаква се и по-добра ликвидност на борсата за търговия с природен газ
Местният добив в дълбоко Черно море е една от най-реалните форми на диверсификация на източниците на енергийни
ресурси – нещо, към което нашето правителство се стреми и работи активно. Местните ресурси ще ни съдействат за повече
енергийна независимост и по-добра ликвидност на борсата за търговия с природен газ.
Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на посещение на сондажния кораб Noble Globetrotter
II на компанията Shell International Exploration and Development Italia S.p.a. в Бургас. Енергийният министър и
вицепремиерът Томислав Дончев се запознаха на място с предстоящите дейности по провеждане на проучвателен сондаж
в блок "Хан Кубрат", съобщиха от Министерство на енергетиката.
По думите на вицепремиера Дончев, предварителните проучвания в блока дават основание да се направи и сондаж, което
е оптимистична перспектива.
Правителството вече четвърта поредна година концентрира усилията си за изграждане на липсващата инфраструктура и
за развитие на пазара на природен газ в страната, подчерта министър Петкова по време на посещението. Тя припомни, че
заедно с Европейската комисия е разработена концепция за изграждане на газоразпределителен център и един от
възможните източници за захранването му е местният добив.
Актуализираната в края на миналата година енергийна стратегия на страната очертава като една от основните перспективи
либерализацията на пазара на природен газ и създаването на борса за търговия с газ. В изпълнение на тази стратегия
„Булгартрансгаз“ ЕАД вече регистрира дъщерно дружество – "Газов хъб Балкан" ЕАД, което ще оперира платформи за
търговия за нуждите на пазарите в рамките на газовия хъб.
Петкова акцентира, че дългосрочната визия на правителството предвижда 49% от собствеността на това дружество да бъде
предоставена на частни инвеститори – индустриални консуматори, оператори на газопреносни и газоразпределителни
мрежи, лицензирани оператори на газови борси и други.
Дарик
√ Ще броят земеделските стопанства догодина
Земеделските стопанства в страната ще бъдат официално преброени през 2020 г. Това решиха депутати с приетия на първо
четене Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.
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Предвижда се анкетирането да се състои от 1 септември до 18 декември 2020 г. До 18 септември 2020 г. въвеждането на
информация ще може да се извършва по интернет от земеделските стопани, които ще попълват електронен въпросник с
помощта на уеб-базирано приложение. В оставащия период данните ще бъдат събирани чрез интервю на място от
анкетьорите, които ще попълват въпросника на хартиен носител или онлайн.
Организацията и ръководството на преброяването са възложени на министъра на земеделието, храните и горите,
съвместно с областните управители и кметовете на общините. Органи на преброяването са органът на статистиката в
Министерството на земеделието, храните и горите, областните дирекции "Земеделие", Централната комисия и областните
комисии по преброяването.
Предвидени са задължителни обучения на анкетьорите и контрольорите, с които ще се сключват граждански договори за
изпълнение на дейности по преброяването.
Контролът за изчерпателност и точност на информацията ще завърши три месеца след края на анкетирането.
Регламентирани са редът и начинът за обработване на получените данни, за осигуряване на тяхната поверителност и за
опазване на статистическата тайна, както и задължението за тяхното предоставяне на Евростат, придружени от доклад за
качеството. Резултатите от преброяването ще бъдат публични.
Manager.bg
√ Само месец до новото издание на Национални дни на кариерата, все още има места за регистрация на работодатели
Остава месец до най-очаквания и най-мащабен кариерен форум в страната – „Национални дни на кариерата – Добра
Кариера, Добър Живот“ 2019.
Събитията от серията се провеждат всяка година в 8 града в страната и събират на едно място близо 200 работодатели и
над 10 000 младежи в началото на кариерния си път.
Целта на изложенията е работодателите да открият точните попълнения за работните си позиции или стажантски
програми, а търсещите работа да стартират кариерата си в мечтаната компания.
Изложението дава възможност на работодателите да представят свободните си позиции пред заинтересовани и
амбициозни кандидати, да спестят пари и време от процеса по подбор и да утвърдят работодателския си имидж пред
навлизащите на пазара на труда млади хора.
Форумът се провежда за осемнадесета поредна година на ниво академичен град – в София, Варна, Бургас, Русе, Свищов,
Велико Търново, Габрово и Пловдив, от 12 март до 8 април 2019 г.
√ Българските програмисти четвърти в света по разнообразие на познанията и интересите в различните технологии
България е сред четирите държави в света, в които програмистите демонстрират най-голямо разнообразие от познания и
интереси в различните технологии, съобщава международната компания DataArt, като се позовава на статистика от
платформата Skillotron. Чрез тази платформа софтуерни специалисти от различни части на света могат да тестват своите
умения и знания.
В статистиките са включени над 15 000 участника от общо 74 държави, представители на които са били активни
потребители в игровата платформа Skillotron. Най-добри резултати по отношение на критерия "разнообразие от познания
и интерес към различни програмни технологии" демонстрират участниците от Украйна, следвани от Полша, Русия,
България, Аржентина и Армения.
Най-популярният програмен език сред българските участници е JavaScript (17,91 на сто от българските потребители в
Skillotron са решили тестове, свързани с него), следван от NET (17,47 на сто) и Java (9,43 на сто). Технологии като PHP, C++ и
Python също са използвани от програмистите у нас по време на тестовете, но по отношение на тях те показват по-слаб
интерес и по-малко познания, сочат данните, цитирани от DataArt.
За втора поредна година участниците в платформата от България демонстрират много добри резултати, като се изкачват с
позиция напред в сравнение с миналогодишното издание на класацията, когато България заема пето място по отношение
на разнообразие от познания в различни програмни езици и технологии.
Skillotron e платформа, чрез която ИТ специалисти могат да проверят своите умения, да задават въпроси, както и да
съпоставят своите резултати с останалите участници. В базата данни на Skillotron са налице над 2600 въпроса, изготвени от
софтуерни специалисти и допълвани ежедневно от самите участници.
√ Международният съд на ООН определи като допустим иска на Иран да си върне замразените в САЩ активи
Международният съд на ООН в Хага сметна за допустим иска на Техеран да си възстанови замразените в САЩ авоари от
милиарди долари, предаде Франс прес. С вчерашното решение съдиите отхвърлиха предварителните възражения на
американската страна срещу допустимостта на иска. Според Вашингтон "ръцете на Иран са омърсени" от предполагаемите
му връзки с тероризма, а Международният съд не притежава нужните за това дело компетенции, предава БТА.
Съдът ще има още заседания, за да реши дали Иран може на практика да си върне 2 милиарда долара, замразени през
2016 г. от Върховния съд на САЩ. "Съдът единодушно отхвърли предварителното възражение в некомпетентност,
подадено от Съединените щати. Съдът смята също, че има компетенциите да се произнесе по случая", заяви председателят
на съда Абдулкауи Ахмед Юсуф.
Ислямската република започна тази процедура срещу САЩ в Международния съд през юни 2016 г., за да бъдат
деблокирани средствата му. В жалбата си тогава Техеран изтъкна, че Вашингтон е нарушил двустранно споразумение,
подписано през 1955 г. от шаха на Иран и американското правителство и отнасящо се за икономическите връзки и таксите
за консулски услуги.
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Днешното решение на съда може да изостри напрежението между двете държави, които не поддържат дипломатически
отношения от 1980 г.
През април 2016 г. американският Върховен съд упълномощи конфискацията на близо 2 млрд. долара от замразени
ирански средства в Ню Йорк и равностойни на облигации, в които е инвестирала иранската централна банка. Американски
съдилища решиха, че тези суми трябва да бъдат блокирани за обезщетяване на американци, които са станали жертва на
терористични атаки, подготвени или подпомогнати от Иран - мярка която Техеран обяви за незаконна.
САЩ смятат решението на съда за своя победа, защото съдът отклони много неоснователни искове на иранската страна и
значително ограничи останалите, заяви ръководителят на пресслужбата на Държавния департамент, цитиран от ТАСС.
БНР
√ Реализирането на стратегията за цифровизация на земеделието в България ще струва 1 млрд. лева
Над 1 млрд. лева ще са нужни, за да се осъществи Стратегията за цифровизация на земеделието в България. Това съобщи
председателят на Института за агростратегии Светлана Боянова по време на представянето на Стратегията за
цифровизация, чието публично обсъждане вече започна. България е длъжна да има такава стратегия, тъй като тя е елемент
от еврорегламентите за следващия програмен период.
Министърът на земеделието Румен Порожанов призна, че не се чувства много сигурен на полето на цифровите технологии,
но е убеден, че те ще имат практическа полза за фермерите:
"Така че да може, както аз наблюдавам с моя смартуоч някой от моите служители, така вие да може да си наблюдавате и
вашата продукция".
Стратегията е разработена след проучване на целия европейски опит и с пълното съзнание, че цифровизацията не е цел, а
е път към по-високи доходи на фермерите и по-висока конкурентоспособност, обясни авторът ѝ Светлана Боянова, която
посочи, че с конкретни приложения стопаните ще преценяват прецизно например колко да торят и колко да поливат, за
да се щади околната среда, а доц. Божинов добави ползи, които цифровизацията ще донесе на потребителя:
"Когато се купува българско месо, то наистина да е българско. Знае се от кое прасе е, къде е отгледано, през коя месарница
е минало, как е преработено и е стигнало до щанда на съответния магазин. Това може да се направи".
Източниците на финансиране на стратегията са различни – държавни, европейски и частни.
√ Започва туристическото изложение „Ваканция и СПА Експо“
Министърът на туризма Николина Ангелкова ще открие най-голямото туристическо събитие у нас - международното
изложение „Ваканция и СПА Експо“.
През трите дни на изложението участват с представителни щандове 380 компании от 25 страни.
Хората, които от рано планират своя отдих, могат да направят резервации при специални изгодни условия.
Турция, Гърция, Испания, Хърватия и Тунис са сред най-предпочитаните дестинации за летните почивки на българите.
Европейски маршрути допълват предложенията на туроператори от Великобритания, Германия, Италия и Унгария.
Сред предложенията за пътувания до екзотични дестинации са фирми от Малдивските острови, Индия, Виетнам, Мексико,
Обединените арабски емирства.
В съпътстващата програма са включени над 50 събития, дискусии, презентации на фирми, дестинации, представяне на
нови технологии.
В специална зона на изложението е отделено място за центрове за балнеология и възстановяване, медицински центрове,
балнео- и СПА-хотели, клиники за естетични и оздравителни процедури.
Друга зона е посветена на региони за винен туризъм. Първият ден от борсата е предназначен само за професионалисти.
През втория и третия ден входът е свободен за посетители.
√ Арман Бабикян: Да изглеждаме толкова жалко пред който и да е посланик е унизително за България
„Поведението на властта, гузното гледане между краката, пред очите на всеки един от тези посланици е срам за страната
ни. Да изглеждаме толкова жалко пред който и да е посланик, особено на наши съюзници, е доста унизително за
България“. Това заяви пред БНР политическият анализатор Арман Бабикян в коментар за двата скандала от последните
дни – случаят „Гебрев“ и преводите на големи суми от Венецуела към българска банка.
„Не знам как е чиста банката. Не знам кой проверява произход над 30 хил. лв., след като скромна сума от 60 млн. евро е
останала, а другите очевидно вече са изнесени и изпрани. Но ние научаваме това от американския посланик, не от нашите
служби. Това, че някой е натровен в България преди 3 години, ние днес научаваме от британския посланик. Ние сме
незнаеща страна“, каза той в предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“.
Изглеждаме като Незнайко в страната на чудесата, каза Бабилян в предаването „Преди всички“ и добави, че има две
обяснения за това:
„Единият отговор е „Иванчо ти си тъп“ и не можеш да си адекватен нито като съюзник, нито като система за банкова
сигурност, нито като система за национална сигурност. Другият отговор обаче е по-лош – „Иванчо, ти си лош – ти знаеш за
всичко това, прикриваш всичко това, ти си гузен за всичко това, ти лично имаш общо с всичко това и затова си мълчал“.
Продължаваме да се държим като държавица, страхливо оглеждаща се между Изтока и Запада, констатира още Арман
Бабикян.
„Много неща научаваме за себе си отвън. Нашата държава има все по-малко общо с нас самите като граждани и
данъкоплатци. Ние не сме достатъчно взискателни като суверен, за да упражняваме контрол над хората, които сме
назначили на работа, за да изпълняват своите административни функции и услугите, които една държава предоставя на
гражданите“.
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√ Първите сериозни проблеми пред икономиката ни идват от Германия и Италия
Свиването на германското производство и рецесията в Италия ще доведат първите сериозни проблеми за българската
икономика, прогнозира в интервю за БНР икономистът Лъчезар Богданов.
„Това, което се случва в еврозоната, до голяма степен е движено от случващото се в Германия. В България това се случва с
известно забавяне във времето – около 3 до 6 месеца. Това също се вижда и по данните за българския експорт. Някои от
секторите вече забавиха ръста, след като в продължение на 7 години след кризата имаше изключително устойчив и бърз
растеж на почти всички индустриални сектори, от втората половина на 2018 г. виждаме такъв ефект. Няма как това да не
се отрази на България. Това е по скоро малката опасност. Големият проблем е – как ще се отрази Брекзит върху цялата
европейска икономика и второ – неразрешените проблеми на високия дълг на Италия. Тази или следващата година ще
има големи сътресения там. Ефектът е трудно предвидим“, обясни икономистът в интервю за предаването "Нещо повече".
Богданов подчерта, че ако страната ни предлага добри условия за инвестиции и българският бизнес е конкурентоспособен,
имат шанс, дори в криза, да засили пазарната си позиция.
Цяло поколение предприемачи и експерти ще трябва да се справят с напълно непозната ситуация в глобален план, а
именно - забавянето на китайската икономика, изказа мнение още Богданов. През последните 30 години тя растеше с
много над средното за света, включително и по време на финансовата криза, което смекчи донякъде нейния ефект,
допълни той.
√ Дипломати зоват Тереза Мей да отложи Брекзит
Над 40 бивши британски дипломати призоваха премиера Тереза Мей да отложи Брекзит, съобщава вестник „Таймс“.
Според тях е най-добре напускането на Европейския съюз да се отложи, за да се изяснят условията на бъдещите отношения
между Великобритания и ЕС или да бъде проведен втори референдум, предаде БТА.
Ако до 29 март британският парламент не одобри споразумението, постигнато между Брюксел и правителството в Лондон,
Мей ще трябва да избира между отлагане на Брекзит и напускане без споразумение, което ще хвърли икономиката в хаос,
отбелязва агенция Ройтерс.
Франс прес цитира председателя на Европейския съвет Доналд Туск, който коментира, че ЕС все още очаква конкретни и
реалистични предложения от Лондон, които да позволят избягването на Брекзит без споразумение.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Венецуелски пари. Венецуелски милиони в български сметки - каква е схемата
Изборни казуси. Как ще се променят изборните правила?
Машинно гласуване.Има ли шанс машинното гласуване - демонстрация на живо
Телефонни измами. Над 8 милиона лева са взели телефонните измамници за година - може ли да ги спре МВР
Градинката зад блока. Общината или гражданите - кой трябва да се грижи за междублоковото пространство
БТВ, "Тази сутрин"
Нова стратегия за детето - ще бъдат ли наказвани родителите за шамар вкъщи?
Кога ще бъдат увеличени новите пенсии? В студиото социалният министър Бисер Петков
На живо: Съвпадение ли идването на руски агент в българия с отравянето на Емилиян Гебрев? Коментар на Румен
Петков
Как милиони долари от Венецуела са били „изпрани" през българска банка? Гост Асен Агов;
Коя е „царицата на джебчийките" и как ги обучават още от деца?
Първи случаи на морбили в София - има ли опасност от епидемия? Гост проф. Мира Кожухарова.
Нова телевизия, „Здравей България"
След като българска банка се озова на прицела на ДАНСq заради пране на милиони от Венецуела, NOVA търси
отговор на въпроса "Кой стои зад мащабната афера?". Очаквайте разследване на Генка Шикерова.
Учител с дрога зад волана. Как полицията осуети опита му да вози деца за футболно състезание?
Бракониери стреляха по кола на природозащитници. На живо - има ли пострадали?
Два случая на морбили у нас. Кои са рисковите групи и има ли опасност от епидемия? Разговор с проф. Тодор
Кантарджиев.
40 дни зад волана, 4 дни почивка. Шофьорите от градския транспорт в София плашат с протест. Ще остане ли
столицата без трамваи и тролеи?
И още - човек с три стенда на сърцето и диабет остана без инвалидна пенсия. Абсурдите с ТЕЛК продължават...
Забраняват продажбата на храни с етикет "детски". Подвеждат ли търговците, че продуктите им са поздравословни? Проверка в "На твоя страна" с Георги Георгиев.
Ще се лее вино и ще празнуваме Трифон Зарезан.
Bloomberg TV
√ 33,7 млрд. евро са инвестирани в индустриални и логистични имоти в Европа
33,7 млрд. евро са инвестирани в индустриални и логистични имоти в Европа

10

Размерът на инвестиции в индустриални и логистични имоти в Европа са отчели ръст от 9% през второто полугодие на 2018
г. и са достигнали 18,7 млрд. евро, съобщава консултантската компания CBRE в свой доклад. Това пише Investor.bg.
Ръстът е малко по-бавен спрямо увеличението от 16% през първото полугодие на миналата година. За цялата година
инвестициите в индустриални и логистични имоти са достигнали 33,7 млрд. евро, което е почти два пъти повече спрямо
средното 10-годишно равнище.
През четвъртото тримесечие на 2018 г. най-добре са се представили Италия, която е отбелязала ръст на инвестициите от
87%, Франция (54%), Испания (29%) и Норвегия (91%). Силен ръст регистрират също Белгия, Финландия и Дания.
√ Европа ли е основна заплаха за световния икономически растеж
Обхватът и скоростта на икономическото отслабване показват, че то засяга пряко региона
Въпреки предизвиканите от търговската война политико-икономически катаклизми между САЩ и Китай и въздействието
им върху икономиките на съответните държави, Европа е тази, която все повече изглежда като най-голямата заплаха за
световния растеж. Това пише Investor.bg.
Забавянето на търсенето е забележимо сред 19-е членки на еврозоната, притиснати между вътрешните и международните
си проблеми. Това предизвиква риска растежът ѝ едва да превиши 1% тази година – рязко влошаване спрямо 2018 г., като
дори двигателят на континента Германия е застрашен, посочва Bloomberg в свой материал.
„Притесненията, които имам, в момента са фокусирани в Европа“, посочва Салман Ахмед, главен инвестиционен стратег
към Lombard Odier. „Очевидно е, че Китай преминава през забавяне, но също така налице са и голямо количество стимули.
В Европа обаче нещата се влошават наистина бързо“, допълва той.
Обхватът и скоростта на икономическото отслабване показват, че то засяга пряко региона. И докато Гърция беше сред
генераторите на предишните проблеми, този път германските перспективи са на прицел след продължителното
отслабване на производството. Ръстът на разходите на домакинствата също изчезва във Франция, окупирана от протестите
на „жълтите жилетки“.
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