Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ Започна срещата на четири очи между Борисов и Столтенберг
Започна срещата на четири очи между министър-председателя Бойко Борисов и генералния секретар на НАТО Йенс
Столтенберг, който е на посещение у нас по покана на българския премиер.
След като приключат разговорите между двамата, ще стартира разширена среща между двете делегации, в която ще
участват вицепремиерите Красимир Каракачанов и Екатерина Захариева, помощник генералният секретар по планирането
и политиката на отбрана Патрик Търнър и първият заместник-директор на кабинета на генералния секретар Лоренц МайерМинеман.
√ Без повишение на цената на парното и топлата вода до следващия отоплителен сезон
До този момент от „Булгаргаз“ не са поискали поскъпване на синьото гориво през второто тримесечие на годината, съобщи
председателят на КЕВР.
Иван Иванов, председател на КЕВР: По този повод, мога да кажа, макар и с голяма доза вероятност, че след 1 април няма
да има промяна на топлинната енергия в т.ч. и на топлата вода.
До 31 март ЧЕЗ, ЕВН и „Енерго про“ трябва да подадат в КЕВР предложение за нови цени на тока за бита от 1 юли.Очаква
се и трите енергодружества да поискат поскъпване, което се аргументира със стойността на електричеството, което купуват
от борсата, разходите за ремонти на мрежите и размера на инфлацията.
Няма да се повишава цената на парното и топлата вода до началото на новия отоплителен сезон, заяви за „По света и у
нас“ председателят на КЕВР Иван Иванов. Не се очаква и драстично повишение на тока за бита след 1 юли. Шефът на
регулатора предупреди трите ЕРП-та, че ако не изпълнят планираните годишни ремонти на мрежите ще им намали цените
на електроенергията.
До този момент от „Булгаргаз“ не са поискали поскъпване на синьото гориво през второто тримесечие на годината, съобщи
председателят на КЕВР.
Иван Иванов, председател на КЕВР: По този повод, мога да кажа, макар и с голяма доза вероятност, че след 1 април няма
да има промяна на топлинната енергия в т.ч. и на топлата вода.
До 31 март ЧЕЗ, ЕВН и „Енерго про“ трябва да подадат в КЕВР предложение за нови цени на тока за бита от 1 юли.Очаква
се и трите енергодружества да поискат поскъпване, което се аргументира със стойността на електричеството, което купуват
от борсата, разходите за ремонти на мрежите и размера на инфлацията.
От КЕВР имат друго мнение по въпроса.
Иван Иванов, председател на КЕВР: В тримесечен срок, експертите на комисията, разглеждат и се произнасят по тези
заявления. Макар че наистина е рано за прогнози, искам да уверя както битовите, така и нестопанските потребители, които
са на регулиран пазар, че няма да има драстично увеличение на сметките, които те ще плащат през новия регулаторен
период. Ако има увеличение, то ще бъде в рамките на годишната инфлация.
КЕВР ще проверява как са модернизирали електропреносните мрежи трите ЕРП-та така, както са заложили в своите
инвестиционни планове.
Председателят на регулатора предупреди ЧЕЗ, ЕВН и „Енерго про“, че ще ореже цените им, ако не са изпълнили
предписанията за годишните ремонти.
Иван Иванов, председател на КЕВР: Следва коригиране на техните заявления за цени в посока намаляване.
Регулаторът ще провери и изпълнението на ремонтните програми в държавните НЕК и ЕСО.
√ Ева Майдел: Еврозоната ни изстрелва в сърцето на Европа
Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел заяви в студиото на „Още от деня“, че членството в еврозоната е най-добрият
бързият начин за развиване на икономиката. Тя коментира и регламента, който влиза в сила през декември 2019 г., с който
се намаляват в пъти таксите при парични преводи в евро.
Регламентът предвижда необоснавано високите такси за в евро да се приравнят към таксите за вътрешни преводи, обясни
евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел.
Ева Майдел, евродепутат ГЕРБ/ЕНП: Ако искаме да направим превод от 10 евро, може да ни се наложи да платим такса
от 15 евро. Таксите в България в момента варират между 30 и 60 лв.
Регламентът, който се справя с този проблем, ще влезе в сила през декември тази година, обясни тя.
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След приемането му, таксите в евро за българите ще намалеят с грубо казано десет пъти. По думите ѝ банките са изправени
пред свършен факт.
България върви по план към еврозоната, потвърди Ева Майдел. В пътната карта са разписани мерки как де се намали
разликата между бедни и богати, допълни тя.
Ева Майдел, евродепутат ГЕРБ/ЕНП: Еврозоната ни изстрелва в сърцето на Европа и това е най-бързата скорост на
развитие на държавите от ЕС.
Еврозоната е мястото, където се взимат важните решения за ЕС, допълни тя. Няма държава, която да е член на еврозоната,
която да е заживяла по-зле или да има по-висока инфлация, заяви Майдел и допълни, че членството в еврозоната
гарантира и по-добър контрол над банките и по-високо ниво на сигурност на финансите ни.
Дневник
√ Проучване: Времето за пътуване в големите градове нараства, 60% ползват колите си
Времето за пътуване в големите градове се увеличава, но жителите им продължават да предпочитат колата си пред
градския транспорт въпреки неудобствата с паркирането и по-високата му цена. Несигурността, неудобството и многото
хора в обществения транспорт отблъскват най-много потребителите, но те биха го използвали в по-голяма степен, ако
плащането за услугата е по-лесно.
Това показват резултатите от световно проучване на Visa в сътрудничество със Станфордския университет "Бъдещето на
транспорта: мобилността в епохата на мегаградовете". То отразява мнението на 19 000 потребители от по два големи града
в 19 държави (без България), се казва в прессъобщение на международната компания за разплащания.
46% от жителите на големите градове по света твърдят, че губят все повече време за пътуване с обществен и частен
транспорт, а 37% очакват, че това ще продължи и занапред, сочат резултатите. Половината (52%) са разочаровани от
обществения транспорт, а 60% използват собствената си кола, за да ходят на работа и за лични пътувания. Обществен
транспорт за ходене на работа, в училище и в университета използват 44% от участвалите в проучването, а 54% прибягват
до него, когато отиват на място за развлечения.
Колкото е по-възрастен пътуващият, толкова по-важно е за него транспортът да е удобен, сигурен и да не е претъпкан. С
намаляването на възрастта значението на тези фактори отслабва, показват отговорите на анкетираните.
Когато ползват личната си кола, две трети от анкетираните се притесняват къде ще намерят място за паркиране, а за над
40% най-неприятно е да бъдат глобени, ако превишат времето за престой, или да платят повече, отколкото са планирали.
Според Visa нарастващ брой градове преминават към безконтактни разплащания в обществения транспорт, цифрови
разплащания за паркиране и отдаване под наем на велосипеди и скутери. Изследването потвърждава, че ако плащането
на услугите в обществения транспорт стане по-лесно, броят на клиентите му ще се увеличи с 27%.
47% от пътуващите заявяват, че за тях е проблем нуждата от различни билети за различни видове пътувания,
за 44% - че не знаят колко да платят, а за 41% - че се изисква плащане само в брой. Според анкетираните тези затруднения
правят все по-малко вероятно те да използват обществен транспорт и е по-вероятно да ползват собствената си кола.
Близо половината от предпочитащите да пътуват с кола пък биха искали нововъведения, чрез които да разбират къде да
намерят най-евтиното гориво, а 35% биха искали приложение, което разпознава къде се опитват да заредят и да приема
плащането.
Според ООН до 2050 г. 68% от населението на света ще живее в градските центрове, а броят на мегаградовете с население
над 10 милиона души ще се увеличи до 51 от 43 в наши дни. Затова компанията препоръчва на общинските власти да
инвестират в нови технологични решения.
Проучването е проведено онлайн сред 19 384 потребители, които живеят в един от двата най-големи града в 19 страни. В
проучването са включени: Аржентина (Буенос Айрес, Кордоба), Австралия (Сидни, Мелбърн), Бразилия (Рио де Жанейро,
Сао Пауло), Великобритания (Лондон, Бирмингам), Германия (Берлин, Хамбург), Египет (Кайро, Александрия), Индия
(Мумбай, Делхи), Канада (Торонто, Монреал), Китай (Шанхай, Пекин), Мексико (Мексико, Гуадалахара), ОАЕ (Дубай, Абу
Даби), Полша (Варшава, Краков), Русия (Москва, Санкт Петербург), САЩ (Ню Йорк, Лос Анджелис), Франция (Париж,
Марсилия), Швеция (Стокхолм, Гьотеборг), Южна Африка (Кейптаун, Йоханесбург), Южна Корея (Сеул, Пусан), Япония
(Токио, Осака).
Шестдесет и пет процента от респондентите живеят във вътрешността на града / градския център, а 35% - в новите модерни
квартали в покрайнините и в предградията. Повече от половината (55%) работят на пълно работно време.
√ Путин и Нетаняху планират нова "работна група" за Сирия
Огнищата на тероризъм в Сирия ще бъдат окончателно унищожени и това ще стане в най-близко време, каза пред
журналисти в Москва руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС и БТА.
"Ситуацията се стабилизира, остават само отделни огнища на съпротива на терористите, но сега те се потушават и мисля,
че това ще стане окончателно в най-близко време", каза той. Путин отбеляза, че остават зоната в Идлиб и нестабилната
територия на десния бряг на река Ефрат. "Върху това трябва да се работи, вчера говорихме за това с премиера (на Израел
Бенямин Нетаняху)", добави руският президент.
Според него работна група за Сирия с участието на Русия, Израел и други държави, и на всички въвлечени в конфликта, и
преди всичко на Сирийската арабска република, може да се заеме с въпросите на нормализацията на положението в
страната след окончателния разгром на тероризма там.
Малко по-рано високопоставен израелски правителствен източник съобщи пред журналисти, коментирайки вчерашното
посещение на Нетаняху в Москва, че Русия и Израел са решили да създадат работна група с участието на редица страни
"за проучване на въпроса за извеждането на чуждестранните сили от Сирия".
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Според Путин създаването на такава работна група напълно съответства на руската позиция за Сирия и този въпрос е бил
обсъден на срещата му с Нетаняху.
Не е известно с какво точно ще се занимава групата, но ако бъде създадена, тя ще е поредната многостранна инициатива,
търсеща решение за Сирия, след формата от Женева (под егидата на ООН и подкрепян от повечето западни държави, Русия
и арабски страни), паралелна група на европейски сили, САЩ и няколко държави от Залива заедно с Йордания, и формата
от Астана на Русия, Турция и Иран.
БНР
√ НСИ: Стабилизация на стопанската конюнктура в България през февруари
През февруари стопанската конюнктура в нашата страна стабилизира на нивото от предходния месец, като се наблюдава
подобрение на бизнес климата в сферата на услугите, строителството и търговията на дребно при влошаване в
промишления сектор, показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт (НСИ).
Общият показател на бизнес климата в нашата страна остана през февруари на нивото от предходния месец, след като
през януари нарасна 1,9 пункта. Индексът обаче остава далеч под неговия многогодишен връх от миналия месец май,
когато съответният показател достигна най-високо ниво от 2008 година.
Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, се понижава с 2,3 пункта, компенсирайки част от добрия ръст с
4,1% в началото на годината. Влошаването е в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на промишлените
предприемачи за бизнес състоянието на техните предприятия. Анкетата на НСИ също така регистрира известно влошаване
на осигуреността на промишленото производство с поръчки, което е съпроводено и с понижени очаквания на
мениджърите за дейността през следващите три месеца.
Основните пречки, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа
среда и с недостига на работна сила, посочени съответно от 35,3% и от 33,9% от анкетирани мениджъри в промишлената
сфера.
По отношение на продажните цени в промишлеността, очакванията на мениджъри са за запазване на тяхното равнище без
промяна през следващите три месеца.
Графика на индекса за бизнес климата

През февруари 2019 година показателят "бизнес климат в строителството" се повишава с 1,3 пункта след негов растеж с
1,2% през януари в резултат на по-благоприятни очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на
предприятията през следващите шест месеца. През настоящия месец се отчита и увеличение на получените нови поръчки,
като прогнозите на строителните мениджъри за дейността през следващите три месеца са оптимистични.
И през настоящия месец несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията в бранша остават
най-сериозните пречки за дейността на строителните предприятия.
По отношение на продажните цени в строителството, очакванията на мениджърите в сектора са за запазване на тяхното
равнище през следващите три месеца.
Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" пък запазва приблизително нивото си от януари, когато се
понижи с 1,7 пункта, като прогнозите на търговците на дребно за развитието на техния бизнес през следващите шест
месеца са по-благоприятни. В същото време очакванията им за обема на продажбите и поръчките към доставчици през
следващите три месеца също остават оптимистични, отчита НСИ.
Основната пречка, затрудняваща развитието на този отрасъл, остава конкуренцията в бранша, следвана от несигурната
икономическа среда и недостатъчното търсене.
По отношение на продажните цени в отрасъла, търговците на дребно предвиждат известно увеличение, макар че
преобладаващите мнения са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.
В същото време съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства през февруари с цели 3,4 пункта след
повишение с 1,2 пункта през януари в резултат на благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес
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състоянието на техните предприятия. Продължават да се подобряват и прогнозите им за търсенето на услуги през
следващите три месеца, което според тях ще доведе до допълнително наемане на персонал.
Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда остават като основни пречки, затрудняващи в най-голяма
степен бизнеса в сферата на услугите, отчита НСИ.
Относно продажните цени, очакванията на мениджърите в сектора на услугите са те да останат без промяна в рамките на
следващите три месеца.
Като цяло проучването на НСИ продължава да отчита стабилно представяне на общия бизнес климат в страната за началото
на новата година, като той продължава да се задържа трайно над неговото дългосрочно осреднено ниво.
Резултатите от последното проучване на НСИ обаче изглежда в противоречие с оповестените в сряда резултати от
аналогично проучване на Европейската комисия, които показаха влошаване на общото икономическо доверие в България
до най-ниско ниво от май 2016-а година насам в резултат на спад в инвеститорските нагласи в промишлената сфера и в
строителството при известен отскок на бизнес доверието в сектора на услугите.
√ Поредно понижение на производствените цени в България през януари
Производствените цени в България се понижават през януари 2019 година за шести от последните седем месеца, докато
растежът има на годишна база продължи да отстъпва рязко от върховете, достигнати през миналия юни, показват данни
на Националния статистически институт, които са предпоставка за отслабване на потребителската инфлация в страната.
Общият индекс на цените на производител в България (PPI индекс) се понижи през януари с 0,4% спрямо декември, когато
се понижиха с 0,7 на сто. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - понижение с 0,9%, докато
цените в добивната промишленост се повишават с 0,2%, а при производството и разпределението на електрическа енергия
- с 0,9 на сто.
На годишна база общият индекс на производствените цени в страната се повишава през януари с 1,4% след растеж с 2,7%
в края на 2018-а година и след силен скок с цели 6,8% през миналия юни (най-солиден растеж на производствените цени
от есента на 2012-а година насам). Това представлява повишение на цените на производител на годишна база за двадесет
и шести пореден месец (непрекъснат техен растеж от декември 2016 година), макар и със сериозно отстъпление от тяхното
много силно покачване в началото на лято на 2018-а година.
По-съществено увеличение на цените с 5,3% спрямо година по-рано е отчетено при производството и разпределението на
електрическа енергия, топлоенергия и газ, а в преработващата промишленост - с едва 0,5%, докато цените в добивната
промишленост се понижават с 3,6 на сто.
Индексът на цените на производител само на вътрешния пазар в България през първия месец на настоящата година се
повиши с 0,1% и регистрира растеж с 2,1% на годишна база (спрямо януари 2018-а).
Индексът на цените на производител на международния пазар пък се понижи с 1,3% на месечна и нарасна с 0,5% спрямо
януари 2018-а година.
По-рано този месец НСИ оповести доклад, отчитащ първо повишаване на потребителските цени през януари от четири
месеца насам и известно ускоряване на инфлацията на годишна база до 3,0% от 2,7% през декември 2018-а година (найслаба инфлация в нашата страна от месец май 2018-а). Днешните ниски данни за производствените цени обаче изглеждат
като предпоставка за ново отслабване на потребителската инфлация през следващите месеци.
√ БНБ: Външният дълг на сектор Държавно управление се сви в края на 2018-а с близо 180 млн. евро
Общият брутен външен дълг на България намалява с 681,8 млн. евро
В края на декември 2018 г. брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 32,7155 млрд. евро (59,3%
от прогнозния БВП), като се понижава с 681,8 млн. евро (спад с 2,0%) спрямо края на 2017 година, когато брутният външен
дълг беше в размер на 33,3973 млрд. евро.
Дългосрочните задължения през декември са в размер на 24,831 млрд. евро (45% от БВП и 75,9% от брутния външен дълг),
като намаляват със 764,3 млн. евро (с 3%) спрямо края на предходната година.
В същото време краткосрочните задължения на България възлизат на 7,8845 млрд. евро (14,3% от БВП и 24,1% от брутния
външен дълг), нараствайки с 82,5 млн. евро (с 1,1%) спрямо края на 2017 г.
Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на декември 2018-а е в размер на 5,5403 млрд. евро (10%
от БВП), намалявайки спрямо края на предишната година със 178,9 млн. евро (спад с 3,1%).
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През декември външните задължения на банките в нашата страна възлизат на 4,6029 млрд. евро (8,3% от БВП), като се
повишават с 324,1 млн. евро (със 7,6%) спрямо края на 2017-а година.
През дванадесетте месеца на изминалата година са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг за
6,129 млрд. евро (11,1% от БВП) спрямо плащания за 6,4623 млрд. евро (12,5% от БВП) за периода януари – декември 2017
година, отчита БНБ.
Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на
декември 2018-а е отрицателен и в размер на 5,0485 млрд. евро, като намалява с 3,9817 млрд. евро спрямо края на
предходната година. Това понижение на нетния външен дълг се дължи както на увеличение на брутните външни активи (с
3,2999 млрд. евро, или с 9,6%), така и на намаляване на брутния външен дълг (с 681,8 млн. евро, или с 2%). Трябва да се
има предвид, че брутните външни активи включват резервните активи на БНБ, активите на банките в чужбина и депозитите
на нефинансовия сектор зад граница.
√ Румен Радев: Не можем да допуснем друг да решава бъдещето на българските енергийни проекти
Президентът Румен Радев е на работно посещение в словашкия град Кошице за участие в срещата на високо равнище във
формат Б9, съобщи прессекретариатът на президента. В рамките на международния форум България, Естония, Латвия,
Литва, Румъния, Словакия, Унгария, Чехия и Полша обсъждат въпроси на сигурността в рамките на колективния подход на
НАТО.
"Не можем да допуснем друг да решава бъдещето на българските енергийни проекти. Трябва да материализираме
интересите си, а не да ставаме заложник на чужди интереси", подчерта държавният глава преди срещата на високо
равнище на страните от Б9 в Кошице.
„Тук съм, за да не допусна друг да решава бъдещето на българските енергийни проекти. При подготовката на срещата
установих, че определени текстове на предварително изготвената декларация застрашават реализацията на важни
инфраструктурни проекти от наш национален интерес и направих необходимото проблемните текстове да бъдат извадени
от декларацията“. Това заяви днес президентът Румен Радев в отговор на журналистически въпрос за позицията, която ще
отстоява на срещата на високо равнище във формат Б9, която се провежда в словашкия град Кошице.
В рамките на международния форум България, Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия, Унгария, Чехия и Полша ще
обсъдят въпроси на сигурността в рамките на колективния подход на НАТО.
Държавният глава подчерта, че очаква българското правителство да „материализира визитата на руския премиер Дмитрий
Медведев в България, а не да ставаме заложник на чужди интереси“. По думите на Румен Радев НАТО има достатъчно
механизми за изработване на единна политика, докато регионалният формат изостря риториката, което не кореспондира
с политиката на сдържане и диалог, възприета от Алианса. Президентът добави, че за съжаление неформалната
инициатива Б9 се е отдалечила от замисъла си и дори създава рискове за интересите на деветте държави-членки, отивайки
отвъд приети от всички 29 съюзници подходи.
Списание "Enterprise"
√ Бюджетният излишък достига 1,5 млрд. лева през февруари
Министерството на финансите очаква бюджетният излишък през февруари да достигне почти 1,5 млрд. лева, съобщават
от пресслужбата на ведомството.
Приходите и помощите надвишават 7,2 млрд. лева към края на втория месец на годината, като се увеличават с малко над
1 млрд. лева. На база на изготвените оценки данъчните приходи отчитат ръст в размер на 212,1 млн. лв., неданъчните
приходи – 388,2 млн. лв., а приходите от помощи и дарения – 424,4 млн. лв.
Разходите към края на февруари са 5,738 млрд.лева. Вноската в бюджета на ЕС е 371,8 млн. лева.
Окончателните данни на финансовото министерство за януари показват, че бюджетният излишък е в размер на 1 млрд.лева
на касова основа. То се формира от излишък по националния бюджет в размер на 944,1 млн. лв. и излишък по европейските
средства в размер на 61,7 млн. лева.
Постъпилите приходи и помощи през първия месец на годината възлизат на над 3,7 млрд.лева, от които данъчните
постъпления са малко над 3 млрд.лева. Приходите от преки данъци са в размер на 405 млн.лева, а от косвени – 1,789
млрд.лева. Постъпленията от ДДС възлизат на 1,354 млрд.лева, от акцизи са в размер на 408,5 млн.лева, а от мита – 19,9
млн.лева.
Разходите по бюджета през януари са в размер на 2,712 млрд.лева. Вноската в бюджета на ЕС е 149 млн.лева. Фискалният
резерв е 10,5 млрд.лева.
√ Дребният бизнес в ЕС ще може по-лесно да емитира ценни книжа на финансовите пазари в блока
Като част от съюза на капиталовите пазари Европейският съюз (ЕС) предприема стъпки да подкрепи достъпа на малките и
средните предприятия (МСП) до нови източници на финансиране.
Постоянните представители на държавите членки в ЕС одобриха позицията на Съвета относно предложение за
предоставяне на по-лесен достъп на МСП, които се опитват да регистрират и емитират ценни книжа на финансовите
пазари, като същевременно се запазва защитата на инвеститорите и интегритетът на пазара.
Инициативата се отнася по-специално до „пазари за растеж на МСП“ — наскоро въведена категория места за търговия,
предназначени за малки емитенти. Въз основа на този текст председателството ще започне преговори с Европейския
парламент на 6 март, съобщават от пресслужбата на Съвета на ЕС.
“МСП имат най-голям принос за създаването на работни места и растеж в Европа. Те обаче зависят до голяма степен от
банкови заеми за своето финансиране. Ето защо е от решаващо значение да се помага активно на МСП да разнообразят
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своите източници на финансиране и да им се предостави по-опростен и по-лесен достъп до капиталовите пазари”,
коментира Еужен Теодоровичи, министър на финансите на Румъния, която председателства Съвета през първата половина
на тази година.
От 20-те милиона МСП в Европа само 3000 са регистрирани за борсова търговия към момента. Това се дължи отчасти на
високите разходи за привеждане в съответствие, от една страна, и на недостатъчната ликвидност, от друга. Предложените
правила имат за цел да се намали административната тежест и да се премахнат бюрократичните пречки, пред които са
изправени по-малките дружества.
Предложението съдържа изменения на регламентите относно пазарната злоупотреба и относно проспектите, с които да
се направят задълженията, налагани на емитентите на пазарите за растеж на МСП, по-пропорционални, като
същевременно се запази интегритетът на пазара, и по-специално:
- по-рационализирана административна тежест, която да поддържа интегритета на пазара и информираността на
инвеститорите, в частност що се отнася до задълженията за докладване за лица, които имат достъп до
чувствителна по отношение на цените информация (списъци на лицата с достъп до вътрешна информация);
- олекотен проспект, които съответства в по-голяма степен на МСП, чиито ценни книжа вече са допуснати до
търговия на регулиран пазар за растеж на МСП.
Следващи стъпки
На 7 декември 2018 г. Парламентът гласува позицията си относно регистрирането на МСП за борсова търговия. Поради
това преговорите между Съвета и Парламента могат вече да започнат.
В допълнение ЕС подкрепя кредитирането, като предоставя по-лесен достъп до ипотечни заеми и заеми в публичния
сектор.
Румънското председателство и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение по хармонизирана
нормативна рамка за покритите облигации. Тя ще дава общо определение за знака на ЕС за покрити облигации, как се
получава той и как да се ползва преференциално капиталово третиране. Предстои споразумението да бъде представено
на посланиците към ЕС за одобрение.
Покритите облигации са финансови инструменти, които се обезпечават от отделна група активи – обикновено ипотеки или
публичен дълг, и към които инвеститорите имат преференциално право на вземане в случай на несъстоятелност на
емитента. Покритите облигации са ефикасен източник на финансиране на икономиката, който осигурява високо ниво на
сигурност за инвеститорите.
“Покритите облигации са важен инструмент за финансиране в някои държави членки, но в други се използват твърде
ограничено. Благодарение на постигнатото днес споразумение ЕС ще разполага с действаща нормативна рамка, която ще
предлага стимули за ползването на тези продукти в цяла Европа и активно ще допринася за развитието на съюза на
капиталовите пазари”, посочва Теодоровичи.
Пазарите на покрити облигации са особено развити в Германия, Дания, Испания, Италия, Люксембург, Франция и Швеция,
тъй като тези страни имат дългогодишни действащи национални режими. През декември 2015 г. неизплатената сума от
покрити облигации, емитирани от базирани в ЕС институции, достигна 2,1 трилиона евро и представляваше 84% от общия
обем на световно равнище.
Целта на предложението на Комисията от март 2018 г. за нормативна рамка (състояща се от директива и регламент) е да
се установи минимум от изисквания за хармонизация, на които да отговарят всички покрити облигации, предлагани в ЕС.
Това ще повиши сигурността за инвеститорите и ще създаде нови възможности, по-специално за по-слабо развитите
пазари.
Предложението за рамка:
- предвижда общо определение за покритите облигации;
- определя структурните характеристики на инструмента;
- определя задачите и отговорностите за надзора на покритите облигации;
- определя правилата за използване на знака за европейски покрити облигации;
- подобрява условията за предоставяне на преференциално пруденциално третиране на покритите облигации в
съответствие с Регламента за капиталовите изисквания.
Следващи стъпки
Предстои политическото споразумение за покритите облигации да бъде представено на посланиците към ЕС за одобрение.
След това текстът ще бъде редактиран от юрист-лингвистите. Парламентът и Съветът ще бъдат приканени да приемат
предложенията за регламент и директива на първо четене.
News.bg
√ Подновяват търга за строежа на българския участък от "Турски поток"
От "Булгартрансгаз" ЕАД съобщават, че удължават срока за подаване на оферти по откритата процедура "Доставка на
необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в
експлоатация на обект: "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния
(магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", етап: "Линейна част".
Припомняме, в средата на февруари процедурата беше спряна заради подадена жалба от "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД.
От Комисията за защита на конкуренцията обаче са оставили жалбата без разглеждане.
"Булгартрансгаз" ЕАД информира, че новият срок за подаване на оферти е до 17.00 часа на 6 март, а новата дата за
публичното заседание за отваряне на оферти е 7 март.
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√ Приеха единодушно законопроекта за преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.
Депутатите от Комисията по земеделието и храните приеха на второ четене Законопроекта за преброяване на
земеделските стопанства в Република България през 2020 г.
В аргументите си председателят на ресорната комисия Десислава Танева предложи на законотворците законопроектът да
бъде гласуван анблок.
Народните представители приеха единодушно предложението на шефката на ресорната комисия и приеха законопроекта
за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.
Припомняме, Законопроектът за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. има за цел
да продължи поредицата от европейски изследвания на структурата на земеделските стопанства, свързана с проследяване
на тенденциите в развитието на земеделските структури.
Ще бъдат осигурени статистически данни за земеделските стопанства, надеждна основа за бъдещата Обща
селскостопанска политика в страната и в Европейският съюз.
Анкетирането на земеделските стопанства ще започне на 1 септември 2020 г. и ще приключи на 18 декември 2020 г. До 18
септември 2020 г. се предвижда преброяването да се извършва по интернет чрез предоставяне на данни от земеделския
стопанин с помощта на уеб базирано приложение и попълване на електронен въпросник.
В оставащия период данните ще бъдат събирани от анкетьор чрез интервю със стопанина. С провеждането на преброяване
в страната ще се получи обобщена и изчерпателна информация за броя, типа и размера на земеделските стопанства,
използването на земеделската земя и отглежданите селскостопански животни.
√ ГИТ откри 25 нарушения в производството на опасни вещества в Търговище
Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ) установи 25 нарушения в предприятия в област Търговище,
информира БНР.
Инспекторите на ГИТ са извършили проверки в 5 от най-големите предприятия в региона. Проверени са фирми, които се
занимават с производството на мебели, акумулатори и посадъчен материал.
В хода на инспекциите проверяващите са констатирали 25 нарушения, свързани с производството на опасни химически
вещества.
По думите на Галина Градинарова от ГИТ предприятията нямат собствени инструкции за работа с опасни химически
вещества.
√ Русия и Китай блокираха резолюция срещу Венецуела в ООН
Очаквано, Русия и Китай блокираха внесената от САЩ резолюция относно ситуацията във Венецуела.
Мотивът на двете държави с право на вето е, че с тази резолюция се прави опит за намеса във вътрешните дела на страната.
Както е известно, и двете са съюзници на властите в Каракас.
Китайският представител заяви, че венецуелците трябва да решават проблемите си.
Снощи се проведе заседанието на Съвета за сигурност, на което бе обсъждан документът.
В резолюцията се призовават властите да не блокират доставките на хуманитарна помощ за народа на Венецуела.
Освен това се отправя и призив за организирането на "свободни, справедливи и заслужаващи доверие избори" в страната,
на които да присъстват международни наблюдатели.
САЩ предлагат в процеса да участва генералният секретар на ООН, чийто авторитет би го превърнал в гарант за
организирането на честни избори.
Междувременно Русия внесе свой проект на резолюция, в който предлага да се отстояват "независимостта и суверенитетът
на страната". Тя обаче също бе отхвърлена.
Darik News
√ МРРБ е инвестирало над 75 млн. лв. във ВиК инфраструктура за 4 години
Министерството на регионалното развитие и благоустройството е инвестирало над 75 млн. лв. във ВиК инфраструктурата
през последните 4 години. За същия период над 332 млн. лв. са реинвестираните от самите ВиК оператори средства,
събрани от техните абонати и вложени обратно за подобряване на системите. Данните за обема на инвестициите по
отделните региони в страната за периода 2015 г. - 2018 г. бяха предоставени на народни представители в отговор на техни
въпроси към министър Петя Аврамова.
До края на 2020 г. предстои в сектора да бъдат инвестирани нови 1,3 млрд. лв. през оперативна програма “Околна среда
2014-2020“ за изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, за реконструкция на съществуващи и
построяване на нови водопроводи и съоръжения. Обектите и подобектите са над 350 и са определени след изготвяне на
регионални прединвестиционни проучвания. „ВиК“ ООД – гр. Русе вече подаде предсрочно първото проектно
предложение за финансиране по оперативната програма. Крайният срок за представяне на проекти в Министерството на
околната среда и водите е 23 април 2019 г.
По оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013“ бяха построени 51 пречиствателни станции и над 2500 км ВиК мрежа.
Данните показват, че за първи път в последните години ВиК отрасълът е изведен до един от основните приоритети в
страната, след като в продължение на близо 30 г. преди това в него не са правени никакви инвестиции, освен за аварийни
ремонти. Водопроводните и канализационните мрежи на територията на страната са с дължина над 90 000 км., като за
привеждането им в добро експлоатационно състояние е необходим огромен финансов ресурс. За сравнение –
републиканската пътна мрежа в България, която се поддържа от Агенция „Пътна инфраструктура“, е с дължина около 20
000 км.

7

За разлика от останалите икономически субекти, възвръщаемостта във ВиК сектора поради социалното му значимост е
ограничена. Всички дружества, предоставящи ВиК услуги на съответните територии функционират в условията на
регулиран пазар. Това означава, че крайната цена на услугата не се диктува от обичайните търговски условия, а се определя
административно от Комисията по енергийно и водно регулиране съгласно разпоредбите на Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги.
Горните граници на цените са формално ограничени от нормативно определената социална поносимост, но на практика
размерите се съобразяват с още по-ниската обществена търпимост. Затова ВиК дружества не са свободни в пазарното си
поведение и те не могат да определят цената на услугите самостоятелно, а самата цена не е обвързана с размера на
необходимите инвестиции.
ВиК дружествата могат да разчитат единствено на приходи, които са предварително ограничени от установените цени.
Възможностите за реализиране на по-висока печалба се свеждат до два начина: чрез намаляване на загубите и чрез
намаляване на разходите за външни услуги. От своя страна оптимизирането на процеса чрез намаляването на загубите е
свързано именно с инвестиции, каквито се правят в последните години, но все още недостатъчно.
В условията на законоустановено определяне на горна граница на цени, съобразени с определена норма на търпимост и
липса на алтернативен финансов ресурс, те не могат да разчитат на достатъчна капитализация, за да осигурят устойчив
инвестиционен процес в нужния обем.
За да може да бъде привлечено европейско финансиране, в отрасъла беше реализирана една от най-мащабните реформи
в страната за последните години. Нейната основна цел е да се постигне съответствие с европейските директиви в областта
на питейните и отпадъчните води, ВиК инфраструктурата да е публична собственост на държавата и общините, да се
повиши ефективността при предоставяне на ВиК услугите и поддържането на системите, като се запази социална
поносимост на цените. Това определи и приемането на подхода на хибридно финансиране – привличане на различни
източници за инвестиране във ВиК отрасъла.
В момента той се финансира със средства от държавния и общинските бюджети, от оперативни програми на Европейския
съюз, от ПУДООС, от ВиК дружествата, както и заем от Световната банка. Той е в размер на малко над 130 млн. лв. и е
насочен за изграждане на два язовира за питейна вода – „Пловдивци“ и „Луда Яна“, както и за рехабилитация на стената
на яз. „Студена“. Строителството на язовири за питейни води се случва за първи път от близо 25 години насам.
√ БНБ определи лимитите на таксите за обслужване на потребители
БНБ определи лимитите на таксите за обслужване на потребители, с които банките трябва да се съобразяват.
Откриването на разплащателна сметка в офис на банката поскъпва от 1,79 лв. на 1,84 лв., но ако услугата включва и
издаването на дебитна карта, това ще ви струва 1,25 лв. Досега таванът на тази услуга 1,32 лв. Обслужването на сметка в
офис на банката поевтинява от 2,27 лв. на 2,14 лв. При издадена вече дебитна карта обаче тази услуга поскъпва от 2,02 лв.
на 2,19 лв.
От вчера закриването на сметка като услуга леко поевтинява – с 5 стотинки. Вече ще може да внасяме до 3889 лева в банка
без такса, а не както досега до 4161 лева. Тегленето на пари от банкомат на банката, в които имаме средства по сметка,
ще поевтинее с 1 стотинка за сметка на това, когато теглим пари от чужда банка.
Плащането през пос терминал с дебитна карта остава безплатно.
През януари гражданите са вземали жилищни кредити в левове при средна лихва 3,28%, която е по-ниска с 0,38 процентни
пункта, отколкото преди година. Лихвите на новите заеми в евро намаляват за една година с 0,50 процентни пункта до
3,59%, показва статистиката на БНБ.
√ Драстичен скок в жалбите до Комисията за защита на личните данни
С повече от една трета са се увеличили жалбите до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) през миналата година и
те са вече 784, отчете председателят на Комисията Венцислав Караджов пред парламента. Най-много са жалбите в
телекомуникационния сектор и тези за осъществяване на видеонаблюдение. След като изслушаха данните, депутатите
приеха Годишния отчет за дейността на КЗЛД за 2018 г.
В доклада специално внимание е отделено на дейностите по линия на Българското председателство на Съвета на ЕС и
провеждането на информационно-разяснителна кампания в национален план относно новата европейска правна рамка в
областта на защитата на личните данни в сила от 25 май 2018 г. След тази дата се забелязва повишаване на броя на
постъпилите жалби.
Над 6000 администратори от публичния и частния сектор са участвали в разяснителната кампания, посочи председателят
на КЗЛД. Трябва да се стигне и до малкия и средния бизнес и да се разясняват и на тях новите изисквания при
обработването на лични данни, коментира той. От Комисията отчитат неспазване на изискванията от лицата, които
закупуват мобилни карти, и впоследствие те се използват за телефонни измами.
Венцислав Караджов отбеляза, че сериозен проблем се явява видеонаблюдението на автомобилите, т. нар.
видеоадминистратори. Той посочи, че видеонаблюдението вече не се използва само в бизнеса, но и от физическите лица
с цел защита на личната неприкосновеност, на имота и на семейството. Тези камери обаче заснемат публични места и
имоти на други частни лица и тогава се появява проблем, особено в сградите етажна собственост, коментира Караджов.
Той отбеляза, че бизнесът масово иска да използва видеонаблюдение в офисите, като не се спазва изискването в местата
за почивка и в санитарните помещения да няма камери.
Според председателя на Комисията трябва да има национално решение по отношение на видеонаблюдението - как могат
да се събират тези данни, на кои органи може да се предоставят данните и в какви обеми.
Венцислав Караджов отчете още, че повече от година Комисията е работила по промените в Закона за защита на личните
данни, които транспонират европейска директива и регламент. През 2019 г. предстои обсъждане на подзаконовата
нормативна уредба в областта на личните данни.
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√ Захариева разговаря във Варшава с полския си колега Яцек Чапутович
Българите имаме вековна връзка с вас поляците, които смятаме за верни и искрени приятели” - с тези думи вицепремиерът
и министър на външните работи Екатерина Захариева се обърна към полския си колега Яцек Чапутович. Българският първи
дипломат бе във Варшава на еднодневно официално посещение, съобщиха от МВнР.
“Яцек, първата ти задгранична визита като министър на външните работи преди малко повече от година беше именно в
България. За това време се случиха ключови събития. Ние проведохме първото си Председателство на Съвета на ЕС, а вие
отбелязахте 100 години от възстановяването на независимостта си. През 1918 г. България е една от първите държави в
света, признали независима Полша и положили началото на дипломатическите си отношения с нея", изтъкна Захариева.
"Сами разбирате, че среща между приятели с вековна история в отношенията им, стъпва на солидна основа”, посочи тя.
Министрите констатираха отличните нива на стокообмена, който стигна 1,7 млн евро, както и фактът, че в Европейския
съюз Полша е водеща по брой студенти, учещи български - нашият език се преподава в седем университета.
През първите девет месеца на 2018 г. 396 682 поляци са посетили България. Това е повече от полските туристи у нас за
цялата 2017 г.
Израз на тези вековни връзки и възходящи икономически тенденции е фактът, че през 2019 г. България ще открие своето
пето почетно консулство в Полша – в Краков. Това е градът, който чрез името на Владислав Варненчик свързва България и
Полша.
“България е приятел и важен партньор в ЕС и НАТО. Радваме се, че сте част и от Берлинския процес, тъй като имате голям
авторитет и влияние върху Западните Балкани. Поздравления за вашето председателство и убедителността ви, надявам се
тази година да започнат преговори с Албания и Република Северна Македония за присъединяване към ЕС”, каза министър
Чапутович.
“Важно е да имаме конкретни резултати по отношение на Западните Балкани и приветствам, че вашите инициативи в
рамките на домакинството ви на срещата на върха на Берлинския процес са фокусирани върху конкретни теми като
младежта и свързаността. Инфраструктурата в региона е много изостанала. Важно е и да изпълним всички конкретни
мерки от Софийския дневен ред, приет от лидерите на ЕС в края на Българското председателство”, каза Екатерина
Захариева.
Двамата министри обсъдиха още Източното партньорство, актуалните развития по Брекзит и защитата на правата на
поляците и българите в Обединеното кралство, модернизацията на въоръжените ни сили. Полша изрази подкрепа и за
кандидатурата на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
Bloomberg TV
√ Нови 10 км от АМ „Хемус“ ще са готови през есента
Полагането на асфалта в участъка между Ябланица и Боаза ще започне през май или юни
Още 10 км от автомагистрала „Хемус“ ще са готови през есента, съобщи председателят на УС Агенция „Пътна
инфраструктура“ Георги Терзийски при проверка на отсечката, цитиран от Investor.bg.
Полагането на асфалта в участъка между Ябланица и Боаза ще започне през май или юни, добави Терзийски.
„Изпълнени са около 75% от предвидените строителни работи и е напълно реалистично участъкът да е готов около половин
година по-рано от предвиденото. По договор участъкът трябва да е завършен през март 2020 г.“
Автомагистралният участък ще бъде с по две ленти за движение в посока по 4 м, две ленти за спиране по 3 м, средна
разделителна ивица - 2 м, водещи ивици и банкети.
Ще бъдат построени 5 селскостопански подлеза и 2 селскостопански надлеза, както и подлез при общинския път Брестница
- Съева дупка. Връзката с път I-4 Коритна - Белокопитово ще се осъществява чрез етапна връзка при 87-ти километър, която
ще се изгради в близост до село Брестница.
Инвестицията е за близо 55 млн. лв. без ДДС.
В момента със средства от републиканския бюджет се изграждат близо 26 км от автомагистралата. Това са участъците
между Ябланица и Боаза и Белокопитово - Буховци в посока Търговище.
През пролетта започва строителството на още две отсечки от „Хемус“ в посока Варна.
√ Възможно е ЕК да поиска нова корекция на италианския бюджет
Брюксел е малко вероятно да започне процедура за нарушение срещу Рим преди европейските избори
Европейската комисия е малко вероятно да започне процедура за нарушение срещу Италия във връзка с публичните ѝ
финанси, но Брюксел ще поиска коригиране на тазгодишния бюджет. Това съобщава италианският в. La Repubblica,
цитиран от Investor.bg.
Според изданието сред ръководството на Европейския съюз все още има различия по въпроса за това дали е необходимо
да бъде санкционирана третата по големина икономика в еврозоната. Някои от най-високопоставените лидери на блока
обаче са против подобни мерки. На такова мнение са председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер, както и еврокомисарят по
въпросите на икономиката Пиер Московиси, според които не трябва да се прибягва до подобни действия поне до изборите
за Европейски парламент на 26 май.
La Repubblica публикува новината, след като в сряда ЕС отправи ново остро предупреждение срещу италианските власти
във връзка с дълга на страната и по-слабото ѝ производство, които създават рискове и за другите държави в региона.
В годишната си оценка за състоянието на страната от ЕК посочиха, че съотношението на дълга към брутния вътрешен
продукт – над два пъти по-високо от европейския лимит, не се очаква да намалее. Също така от Комисията отправят и
критики за това, че с новия си бюджет правителството отменя някои „важни реформи“, посочва още сайтът.
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√ Противоречията между европейските лидери и геополитическите турбуленции
Въпреки напредъка на ЕС уредбата му не е блестяща
Европейският съюз се стреми отчаяно към динамика. По-малко от две години след идването си на власт Еманюел Макрон,
който пледираше за промяна на ЕС, сигурно е доста огорчен. Съюзът несъмнено постигна известен напредък, най-вече по
въпросите на отбраната, но лошото функциониране на машината и загубата на инерция все по-крещящо се набиват на очи,
пише френският вестник Les Echos.
Последните седмици бяха изпълнени с изпитания. В напрегнатата обстановка около Brexit настъпи безпрецедентна от
Втората световна война насам дипломатическа криза между Франция и Италия след намесата на Рим във френската
вътрешна политика. Между Париж и Берлин също започва да се проявява колебание, което е доста по-меко, но не помалко симптоматично.
Френско-германско недоверие
След като не подкрепи позицията на Берлин за газопровода „Северен поток“ 2, Париж предизвика остри въпроси от страна
на Германия. Впоследствие беше постигнат компромис, но остава съмнението за ненарушимостта на връзките между
двете водещи сили в еврозоната, още повече че френският проект за облагане с данъци на технологичните гиганти беше
приет сдържано от Германия.
Основите се разклащат
Картината става още по-мрачна, когато прибавим миграционната криза, която е в задънена улица, и глухата конфронтация
по отношение на правовата държава. Както обобщава поддръжник на европейската машина, „Европейският съюз се
превърна в къща, чието строителство продължава, но основите ѝ се разклащат“.
Криза на доверието
Но проблемът може би е по-сериозен. Днес съюзът страда от ново и дълбоко зло – липсата на лидери. Това, разбира се,
се дължи на аритметични причини – нито един двигател, бил той и френско-германски, не е достатъчен, за да дърпа целия
съюз. Но още по-фундаменталното е, че самите европейски лидери са слаби. Както обобщава приближен до европейските
върхове източник, „срещите на върха вече нямат нищо общо с тези от миналото, доверието вече го няма“.
Cross.bg
√ Седем министри от кабинета ще вземат участие в петъчния парламентарен контрол
Седем министри от кабинета ще вземат участие в петъчния парламентарен контрол.
Първи на трибуната ще се качи министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, към когото има адресирани най-много
депутатки въпроси. Той ще отговаря за риска от затварянето на специализираната кардиохирургична болница в Бургас,
дейността на Център за асистирана репродукция, националната здравно-информационна система, нападението над
лекари, както и за актуалната ситуацията с разпространението на заболяванията от морбили на територията на страната.
Веднага след него излиза министърът на вътрешните работи Младен Маринов, който ще отговаря само на един въпрос,
свързан с осигуряването на обществения ред и сигурност в страната при провеждане на спортни мероприятия.
Ремонтът на няколко пътни участъка, енергийната ефективност в периферните райони и работата по оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. – това са част от въпросите, зададени на министъра на регионалното развитие и
благоустройството Петя Аврамова.
Социалният министър Бисер Петков пък ще разясни пред депутатите за мерките, свързани със защита на служителите
срещу неизплащането на трудови възнаграждения и обезщетения от работодателя, както и за кампания за кандидатстване
по Проект „Красива България“ 2019 г.
Развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване
на юридическа правоспособност – с това е свързано първото питане, адресирано до министъра на правосъдието Цецка
Цачева. Тя ще трябва да отговаря още за свършеното от нейното министерство за превенцията срещу домашното насилие,
както и за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека.
Министърът на туризма Николина Ангелкова ще обяснява какви са стъпките за насърчаване на вътрешния туризъм, а
икономическият министър Емил Караниколов ще трябва да обясни как ще се отрази на бизнеса оттеглянето на
Обединеното кралство от Европейския съюз.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на образованието и
науката Красимир Вълчев и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков.
Поради участие в международна среща, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва и заместник министърпредседателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов.
√ Патова ситуация в Брюксел за избора на главен прокурор на ЕС
Съветът на ЕС и Европейският парламент издигнаха различни номинации за ключовия пост на главен прокурор на съюза.
Изборът обаче става с консенсус, засега оспорваната битка е между французина Жан-Франсоа Бонер и румънката Лаура
Кьовеши, предаде бТВ.
Европейската прокуратура трябва да заработи през 2020 година. Основната й цел - да наказва злоупотребите с
еврофондове и измами с ДДС.
Преди седмица посланиците на страните членки издигнаха за шеф Жан-Франсоа Бонер. "Най-важното е главният прокурор
на ЕС да бъде мотивиран и аз съм точно такъв", твърди самият Бонер.
Вчера ресорната комисия в европарламента предпочете бившия ръководител на антикорупционния орган в Румъния Лаура Кьовеши. "Моята работа е да накарам правосъдието да работи там, където наказателното право е нарушено",
отбеляза тя.
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Единственият наш представител, присъствал на изслушването на кандидатите вчера, е Емил Радев от ГЕРБ/ЕНП. Другите
отсъствали. Радев подчертава, че той не е имал право да гласува, тъй като е замествал постоянен член на комисията.
Доцентът по право на ЕС Христо Христев е убеден, че изборът не е в задънена улица и ще се определи при нови преговори
между съвета и парламента. Но не може да си обясни липсата на родните евродепутати на изслушването.
„Очевидно има някакво смущение и притеснение в перспективата Лаура Кьовеши да стане главен прокурор на ЕС”, смята
доцентът.
България също ще има свой представител в европейската главна прокуратура. На финалната права в конкурса са двама
прокурори и един съдия.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
- Лекарят "Мъж на годината" - кардиологът проф. Иво Петров.
- Политически обзор. Изборни сметки и предизборни ходове - коментар на анализаторите.
- САЩ - Северна Корея. „Приятелски чувства" без споразумение - гост Ивайло Калфин.
- На път за празника - как да избегнем трафика - съветите на „Пътна полиция".
- Времето през март. Температурни рекорди през март - прогнозата на синоптиците.
- Издирва се крадец срещу награда в социалните мрежи - говори потърпевшият.
БТВ, "Тази сутрин"
- Депутати с преференции. Знаят ли избирателите кого изпратиха в Народното събрание? В студиото - Стефан
Апостолов от ГЕРБ и Явор Божанков от БСП.
- Убийство на таксиметров шофьор край Разград. На живо - какви са версиите за тежкото престъпление?
- Мъж обяви награда за залавянето на крадец в социалните мрежи. Ще го намерят ли преди МВР?
- В рубриката "Чети етикета" - бум при потребителските и жилищните кредити. Какви лихви ни очакват - прогнозите
на специалистите.
- Как "Бригада Нов дом" промени живота на самотна майка с две деца?
Нова телевизия, „Здравей България"
- Миролюба Бенатова представя кмета на село Лятно, баща на арестуван за мащабно лихварство. Говорят и
потърпевши.
- Защо медицински сестри от цялата страна излизат на протест - гледайте на живо!
- Още жертви на имотната мафия. Как се присвоява имот с фалшиви свидетели?
- В "Дръжте крадеца!" - взломаджия разби жилища и задигна колело, лаптоп и вина.
- Четири български региона се оказаха сред петте най-бедни в Европа. Коментира президентът на КНСБ - Пламен
Димитров.
- Защо генералният секретар на НАТО пристигна в България - гледайте на живо!
- "Освободителната война" в "Темата на NOVA". Николай Дойнов интервюира наследници на главните действащи
лица от Русия и Турция, които промениха хода на историята.
- Чиновници в пловдивския район "Тракия" ще обслужват гражданите, облечени в народни носии.
- Актрисата Александра Сърчаджиева и продуцентът Димитър Гочев за най-новия български сериал по NOVA "Господин Х и морето".
- Румен Бахов и Баба Марта ще раздават мартеници на пловдивски лекари.
√ Предстоящи събития в страната на 1-ви март
София.
- От 10.30 часа президентът Румен Радев ще приеме на „Дондуков" 2 генералния секретар на НАТО Йенс
Столтенберг.
- Министър-председателят Бойко Борисов и генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг ще проведат среща
на четири очи в сградата на Министерския съвет. След това ще се проведе разширена среща между двете
делегации, в която ще участват вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов, вицепремиерът
и министър на външните работи Екатерина Захариева, Патрик Търнър - помощник генерален секретар по
планирането и политиката на отбрана и Лоренц Майер-Минеман - първи заместник-директор на кабинета на
генералния секретар.
- От 09.00 часа ще започне пленарното заседание на Народното събрание.
- От 10.00 ч. в диагностичните кабинети на УМБАЛ „Света Екатерина" ще започне кампанията на болницата за
безплатни кардиологични прегледи на офицери и сержанти от запаса и резерва.
- От 10.00 в конферентната зала на хотел „City Sofia" (ул. „Стара планина" 6) официално ще бъде открита
европейската образователна платформа за интерактивно и видео обучение „IEDU360.EU".
- От 11.00 часа на северния вход на Народното събрание депутати на „БСП за България" ще представят актуален
проблем от последните дни, засягащ двойните стандарти в държавата.
- От 11.00 часа Хотел „Интерконтинентал" (пл. „Народно събрание "4) ще се проведе дискусия за правата на жените
в България на пазара на труда „Жени, бизнес и законодателство 2019". В нея ще участват Кристалина Георгиева,
Екатерина Захариева, Мая Манолова и др.
- От 11.30 часа на ул. „Врабча" 1 председателят на ПП „Обединени земеделци" Петя Ставрева, членове на
националното ръководство на партията и признателните земеделци и симпатизанти ще поднесат венци и цветя
пред паметника на Александър Стамболийски.
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От 12.00 часа пред сградата на Министерството на здравеопазването ще се проведе протест на медицински
специалисти по здравни грижи с искане за по-добри условия на труд и заплащане.
От 12.00 часа пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" над 200 деца ще рецитират заедно „Аз
съм българче" и ще изпеят „Питат ли ме де зората".
От 12.00 часа до 14.00 часа в конферентната зала на Национална спортна академия „Васил Левски" ще бъдат
представени първите резултати по проект „Добро управление в спорта".
От 16.00 часа в Руския културно-информационен център ще се състои голямо литературно четене под надслов „За
Русия - с обич".
От 17.00 часа в галерия „София" на Столична библиотека ще бъде открита изложбата „Символи на държавността".
От 18.00 часа в Националната галерия ще бъде открита изложбата „Дворецът за изкуството".
От 18.00 часа в Руския културно-информационен център ще се състои концерт на Грета Ганчева.
От 18.00 часа в Дома на киното стартира ретроспектива от филми на полския режисьор Кшищоф Зануси.
От 19.00 часа в зала 1 на НДК ще се проведе тържествен концерт на „Сдружение на танцовите дейци".
От 19.30 в ДНК пространството за съвременен танц и пърформанс ще представи спектакъл „Малките неща".

***
Банско
- От 11.00 на площад „Н. Вапцаров" ще се състои награждаването на Конкурс за изработка на традиционни,
уникални и нестандартни мартенички.
***
Благоевград
- От 15.00 часа ученици от Детския парламент ще посетят Центъра за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания, където ще ги зарадват с мартеници.
- От 18.30 часа в студентски център „Америка за България" ще се проведе Мартенски концерт.
*** Варна
- От 10.00 часа евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП и посланик на библиотеките в Европейския парламент Емил Радев ще
подари исторически енциклопедии на Регионалната библиотека (РБ) „Пенчо Славейков".
- От 14.00 часа до 16.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ (ул. Георги Бенковски" 1) общинският съветник Калин Калевски ще
проведе приемна за граждани.
- От 15.00 часа в Младежкия дом възпитаници на школи от ОДК ще представят урок на тема „Любовта в изкуството".
- От 18.00 часа до 20.00 часа в Галерия 8 ще бъде открита изложбата „Най-новото от ателието на варненски
художници".
***
Враца
- От 09.00 часа до 14.00 часа във Военно Формирование 54 990 ще се проведе „Ден на отворените врати" с показ на
въоръжение и бойна техника.
- От 09.30 часа във фоайето на Административния съд ще бъде открита изложба за ръчно изработени мартеници от
деца и младежи от Дневен център за деца и младежи с увреждания „Зорница".
- От 11.00 часа в Заседателната зала на Областна администрация - Враца ще се състои официалното откриване и
презентиране на Платформата за интерактивна комуникация, създадена по инициатива на Областна
администрация - Враца и Регионалната структура на "Конфедерация на работодателите и индустриалците в
България" - Враца.
- От 11.30 часа в детския отдел на РБ „Христо Ботев" ще се проведе работилница за мартеници.
- От 12.00 часа до 13.00 часа на централната пешеходна зона на бул. „Никола Войводов" (до старото кино) Баба
Марта ще подарява българския символ на пролетта за здраве и късмет на малки и големи.
- От 18.00 часа в куклената зала на ДКТ ще се играе спектакълът „Пижо и Пенда".
***
Горна Оряховица
- От 11.00 часа ще се проведе акция „Подари усмивка" - даряване на мартеници на жителите и гостите на Горна
Оряховица, изработени от деца от учебните и детски заведения, Дневен център за деца с увреждания и Дневен
център за пълнолетни лица с увреждания в общината.
- От 16.00 часа в НЧ „Пробуда-1904" в кв. „Калтинец" ще се състои празнична програма с участието на детски танцово
състав при читалището „Да е радостна Баба Марта".
- От 18.30 часа в зала 1 на Общината ще се състои празничен концерт по повод Деня на любителското художествено
творчество с участието на състави при НЧ „Братя Грънчарови-2002".
***
Добрич
- От 10.00 часа в голямата заседателна зала на Община град Добрич ще бъдат връчени наградите на отличените от
Конкурс „Мартеница ти дарявам" за изработване на оригинална мартеница за дома и семейството.
- От 11.00 часа и от 12.30 часа в Художествената галерия ще се проведе Работилница за въоръжаване - Направи си
мартеница.
- От 18.00 часа във фоайето на Младежкия център ще се състоят настолни игри „Да общуваме реално, а не
виртуално".
- От 18.00 часа в Регионална библиотека „Дора Габе" ще бъде представена книгата „Море под клепачите".
***
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Каварна
- От 18.00 часа в салона на Народно читалище „Съгласие-1890" ще се състои концерт на патриотичната рок група
„Епизод".
***
Плевен
- От 09.30 в зала ,,Амброаз Паре" на Медицински университет Плевен ще се състои Ден на биомедицината.
- От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на председателя на Общинския съвет Мартин
Митев - общински съветник от ПП ГЕРБ.
- От 11.00 часа в Праклис мавзолей ,,Св. Георги Победоносец" ще бъде отслужена панихида по повод 138 години от
гибелта на Цар Александър II с участието на Общински хор ,,Гена Димитрова" с диригент Анелия Дечева.
***
Пловдив
- От 10.00 часа до 13.00 часа в конферентната зала на Дома на културата „Борис Христов" ще се проведе
журналистически семинар и дискусия, организиран от Европейския парламент.
- От 10.30 часа в кметството в ж.к. „Тракия" ще бъде открита изложба на мартенички, изработени от детските
градини.
- От 12.00 часа пред сградата на Общината представители от 25-те читалища в града ще закичат с мартеници
случайно преминаващи жители и гости на града с пожелание за здраве, късмет и благоденствие.
- От 17.00 часа в заседателната зала на УМБАЛ-Пловдив фондация "За Нашите Деца" организира безплатна лекция
"Първи грижи за новороденото".
- От 17.30 часа в aArt News Cafe ще бъдат представени официално прототипите за сувенири от проекта „Пловдив за
вкъщи - нов дизайн на българския сувенир".
***
Поморие
- От 13.15 часа в залата на СУ "Иван Вазов" ще бъдат обявени резултатите от фотоконкурса „Да погледнем на
България с очите на Вазов".
***
Русе
- В 11.00 часа в Комплексния онкологичен център Баба Марта ще посети лечебното заведение за да раздаде над
300 мартеници на пациентите, служителите и посетителите в онкодиспансера.
- От 11.00 часа в зала „Русе" на Историческия музей ще бъде открита изложбата „Румънци и българи във войната от
1877-1878 г.".
***
Стара Загора
- От 10.00 часа в парк „Пети октомври" ще се състои изложба на мартенички, изработени от деца от детските
градини и музикална програма.
- От 10.30 часа в НЧ „Св. Климент Охридски 1858" ще се проведе поетично-музикална програма и конкурс за найоригинална мартеничка „Мартенички бели и червени".
- От 10.30 часа на автобусната спирка на Мериан Палас ще бъде анонсирана инициативата с поставянето на винили
на спирки на автобусния транспорт за популяризиране на културно-историческото наследство на града и региона.
- От 11.00 часа в зоопарка ще се проведе Ден на мартеницата и зоопарка.
- От 15.30 часа в НЧ „Св. Климент Охридски 1858" ще се състои фотоизложба, посветена на Руско-турската война.
- От 16.00 часа в НЧ „Св. Климент Охридски 1858" ще се състои Ден на самодееца - сборен концерт с участие на
самодейни и колективи към Народните читалище в Община Стара Загора.
- От 19.00 часа в Оперния театър ще се състои Пролетен концерт в Операта.
***
Търговище
- В 10.00 часа на пл. „Свобода" ще започне тематична програма по случай 1 март и традиционния празник „Баба
Марта".
***
Хасково
- От 12.00 часа в района на ОУ „Св. св. Кирил и Методий" ще се състои официална церемония „Първа копка" по
проекта на Община Хасково „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт
на социална инфраструктура в град Хасково".
- От 15.00 часа в заседателната зала на Института по полимери ще бъде връчена наградата на проф. Ив. Шопов
„Изявен млад учен в областта на полимерите".
***
Ямбол
- От 14.00 часа до 16.00 часа в Безистена ще се проведе Програма с анимационни филми и работилници
„Анимационна Кукерландия".
- От 17.00 часа в художествена галерия „Жорж Папазов" ще бъде открита фотоизложбата „Човешката участ".
- От 17.30 часа от ул. „Георги Раковски" ще тръгне карнавално шествие на кукери и маскирани.
- От 18.30 часа на сцена „Безистен" ще бъде официално открита „Кукерландия"-Ямбол 2019.
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